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Вступ 

У 2011 році Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

імені Василя Сухомлинського у своїй діяльності керувався Національною доктриною 

розвитку освіти, Законами України “Про освіту”(нова редакція), “Про загальну середню 

освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про позашкільну освіту”, “Про вищу освіту”, Концепцією 

розвитку післядипломної освіти в Україні, Концепцією профільного навчання в старшій 

школі, іншими законами та урядовими рішеннями в галузі освіти, а також розпорядженнями 

виконавчої влади. 

Протягом навчального року інститут відповідно до Статуту продовжував виконувати 

функції регіонального науково-методичного, дослідницького, координаційного, 

інформаційного центру, здійснював науково-методичне забезпечення системи загальної 

середньої освіти, підвищення кваліфікації педагогічних працівників усіх типів 

загальноосвітніх і спеціальних навчальних закладів, вузів І-ІІ рівня акредитації, дошкільних і 

позашкільних закладів, методичних кадрів районних (міських) відділів (управлінь) освіти. 

У 2011 році діяльність інституту спрямовувалась на вирішення проблеми “Науково-

методичне забезпечення роботи вчителя з обдарованими учнями ”. 

Інститутом забезпечувалось підвищення кваліфікації понад 40 категорій педагогічних 

працівників області на основі освітньо-професійних програм підвищення кваліфікації 

учителів. На базі інституту  підвищили кваліфікацію на курсах 3618 педагогічних 

працівників. Серед них: учителів початкових класів – 471, керівників загальноосвітніх 

навчальних закладів – 163, 1962 учителі загальноосвітніх предметів, 384 працівники 

дошкільних і 198 педагогів  позашкільних закладів. За індивідуальним планом підвищили 

кваліфікацію 327 педагогів.  Понад державне замовлення – 273 особи. 

У полі зору колективу інституту у 2011  році перебували проблеми оновлення змісту 

освіти, впровадження у навчально-виховний процес школи сучасних педагогічних 

технологій. 

На всіх потоках курсів у центрі уваги знаходиться запровадження у навчальний процес 

загальноосвітньої школи вимог Державного стандарту, Концепцій нового змісту освіти, 

нових навчальних планів, програм, підручників, посібників, інформаційних технологій, 

формування образного та критичного мислення школярів, робота з обдарованою молоддю, 

трансформація педагогічних ідей Василя Сухомлинського в освітньому просторі 

Кіровоградщини. З учителями особливо детально опрацьовувалися зміст і методичний 

апарат нових планів і програм з навчальних предметів 11  класу.  

Серед форм роботи із слухачами переважають інтерактивні, які дають змогу кожному 

виявити і оцінити свої можливості, розкрити власний творчий потенціал, активно 

співпрацювати з колегами і викладачами: тематичні і проблемні диспути, ділові і рольові 

ігри, тренінги, моделювання, творчі звіти тощо.  

У міжкурсовий період продовжувалась системна робота з розвитку професійної 

компетентності педагогічних і керівних кадрів за традиційними і нетрадиційними формами. 

Всього протягом року проведено 132 обласних заходи (кількість учасників – 2235 осіб).  З 

них: творчих груп 27, шкіл (творчого словесника, технологічного досвіду, педагогічної 

майстерності, педагогічного досвіду, молодого спеціаліста тощо) - 13. Відбулось 67 обласних 

семінарів, 8 семінарів-практикумів, 3 науково-практичні конференції, 1 інтернет-

конференція  3 тренінги, 4 семінари-тренінги,  2 майстер-класи, 3 проблемні та творчі 

лабораторії,  1 семінар-стажування. 

 Забезпечено комплексне вивчення діяльності Новоархангельського, Кіровоградського  

РМК, НМЦ управління освіти Олександрійської міської ради, тематичне вивчення 

діяльності Олександрійського та Вільшанського РМК. Підсумки вивчень розглянуто і 

проаналізовано на засіданнях науково-методичної ради інституту. 

Працівники інституту залучалися управлінням освіти і науки облдержадміністрації до 

перевірок діяльності відділів освіти, проведення атестаційної експертизи шкіл-інтернатів, 

професійно-технічних навчальних закладів тощо. 
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Відповідно до плану роботи інституту протягом року було проведено чотири засідання 

вченої ради, на яких розглядалися актуальні питання діяльності інституту. 

Важливим напрямком діяльності щодо розвитку творчого потенціалу педагогічних 

кадрів у міжкурсовий період та впровадження перспективного педагогічного досвіду є 

цілеспрямована видавнича діяльність в рамках реалізації комплексного та річного  планів 

видавничої діяльності. Протягом року інститутом видано 25 праць. 

Готуються до друку матеріали всеукраїнської науково-методичної конференції 

«Методологічні засади історичної освіти в контексті профілізації старшої школи». 

Крім того, до конкурсу «Учитель року – 2011» було видано невеликим накладом ряд 

посібників щодо висвітлення роботи вчителів-конкурсантів. 

Працівники лабораторії інформаційно-методичного забезпечення освітнього процесу 

сприяли підготовці та друку буклетів й програм до конференцій, семінарів та інших заходів, 

бланків вітань, запрошень як колективам, так і приватним особам. 

До початку 2010-2011 навчального року видано методичний вісник № 47 обсягом 18 

друк. аркушів. Протягом  року підготовлено і видано №  1-2(17-18) та №3-4 (19-20) науково-

методичного щоквартального журналу «Педагогічний вісник». 

Відповідно до положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і 

спеціальних дисциплін, турніри, конкурси, захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси 

фахової майстерності проведено ІІ та ІІІ етапи олімпіад з базових дисциплін. У ІІІ етапі 

олімпіад взяли участь 1443 учні, хоча за квотою було визначено 1967 учасників. 524 учні 

(36%) з різних причин не змогли реалізувати свої права відповідно до положення про 

олімпіади.   Призерами олімпіад став 421 учень. 68 переможців обласних олімпіад брали 

участь у Всеукраїнських  олімпіадах. З них 24 стали переможцями і призерами (для 

порівняння – у минулому навчальному році їх було 21) (дипломів І ступеня – 6, ІІ ступеня – 

5, ІІІ ступеня – 13).  

Учнівські команди області у 2011 році брали активну участь в Міжнародному конкурсі 

знавців української мови ім. Петра Яцика, у Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості в 

номінації «Література», в Міжнародному конкурсі учнівських робіт серед школярів та 

студентів професійно-технічних навчальних закладів «Безпечна Україна. Безпечна Європа. 

Безпечний світ», у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру» для учнів 2-11 класів 

та заочному конкурсі «Золотий ключик», у традиційному Всеукраїнському конкурсі 

учнівської творчості, присвяченому Шевченківським дням тощо. 

На відповідному рівні було  організовано і проведено обласний тур Всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року – 2011». Матеріали переможців направлені на Всеукраїнський тур. 

В результаті переможцем Всеукраїнського  конкурсу в номінації «Образотворче 

мистецтво» стала Шлєєнкова Тетяна Миколаївна – вчитель комунального закладу 

«Навчально-виховне об'єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №24 – центр дитячої 

та юнацької творчості «Оберіг» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області», 

лауреатом Всеукраїнського конкурсу в номінації «Світова література» стала 

Бак Світлана Костянтинівна – вчитель Троянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Троянської сільської ради Голованівського району. 

 

В контексті  комплексної проблеми досліджень «Науково-методичне забезпечення 

роботи  вчителя з обдарованими учнями» здійснювалися розробка та впровадження таких 

освітніх інновацій: 

1. Національне виховання дошкільників на засадах народної педагогіки. 

2. Формування критичного мислення у молодших школярів. 

3. Проектні технології в навчально-виховному процесі. 

4. Ефективні технології трудової підготовки учнів сільської школи. 

5. Формування образного мислення в учнів з вадами розумового розвитку засобами 

образотворчого мистецтва. 

6. Інтерактивні технології навчання. 
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7. Музично-терапевтична педагогіка «ПіснеЗнайка». 

8. Екологічна стежина, операції «Біощит», «Мурашка» в системі роботи шкільного 

екологічного клубу. 

9. Громадянська освіта учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. 

10. Сприяння просвітницькій роботі серед молоді України щодо здорового способу життя. 

11. Особистісно орієнтоване навчання у системі ППО. 

12. ТРВЗ (теорія розв'язання винахідницьких задач) в освітній діяльності вчителя. 

13. Технологія комплексного групового навчання. 

14. Моніторингові дослідження якості освіти. 

15. Інформаційні технології навчання в освітньому просторі школи. 

16. Використання мультимедійних засобів навчання при викладанні математики та фізики. 

17. Особістісно орієнтовна освіта учнів основної школи. 

18. Патріотичне виховання учнівської молоді засобами історико-краєзнавчої та 

музейної роботи. 

19. Вивчення інформаційно-пошукових систем мережі Інтернет.  

20. Контрольно-діагностична система «Test-W» (для загальноосвітнього навчального закладу). 

21. Використання рейтингових систем при вивченні ефективності методичної роботи в 

навчальних закладах. 

22. Комп'ютеризація діяльності районної (міської) методичної служби, а також 

«Моніторинг освіти: кваліметричний підхід», «Особистісно орієнтована освіта дітей 6-10 

років за програмою Всеукраїнського фонду «Крок за кроком», «Трансформація педагогічних 

ідей В.О.Сухомлинського в освітньому просторі сьогодення», «Навчання школярів за 

програмою «Intel
® 

Навчання для майбутнього», «Підготовка вчителів до апробації шкільної 

навчальної літератури», «Особистісно орієнтоване підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників», «Підготовка вчителів до викладання християнської етики та основ 

православної культури», «Сучасний урок: ІКТ-супровід», «Науково-методичний супровід 

Всеукраїнського природничого конкурсу «Колосок», «Науково-методичне забезпечення 

формування та розвитку професійної компетентності вчителя». 

Впродовж 2011 року працівники інституту брали участь у реалізації таких міжнародних 

проектів та програм: Програма «Ранкові зустрічі» (особистісно орієнтована освіта дітей 6-10 

років) фонду «Крок за кроком», Програма «Створення громадсько активної школи» фонду 

«Крок за кроком», Програма «Intel
®

 Навчання для майбутнього», Всесвітня програма 

корпорації Майкрософт «Партнерство в навчанні»; у Всеукраїнських проектах зі створення 

школи культури здоров'я та впровадження основ інформаційно-комунікаційних технологій 

навчання (автор – Морзе Н.В.), художньо-естетичної освіти і виховання учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів у процесі впровадження інтегрованих курсів. 

Продовжувалась реалізація регіональних проектів з підготовки вчителів до роботи з 

обдарованими учнями, до викладання факультативних курсів з християнської етики та основ 

православної культури та ін. 

На базі кадрового, матеріально-технічного, навчально-методичного, інформаційного, 

ціннісного й, безперечно, управлінського потенціалу у Кіровоградській області проводилося 

9 регіональних та 3 Всеукраїнські експерименти, а також реалізувалося понад 20 

міжнародних, всеукраїнських та регіональних проектів і програм. 

Проміжні результати таких експериментів, як «Фахова культура уроку: 

компетентнісний підхід», «Формування пізнавальних інтересів учнів 3-7 класів у процесі 

підготовки та виконання ними завдань Всеукраїнського природничого інтерактивного 

конкурсу «Колосок», «Формування духовності особистості на засадах традиційних 

християнських цінностей в умовах закладу освіти нового типу», «Формування духовності 

особистості на засадах національних цінностей», «Розвиток творчості гімназистів шляхом 

впровадження у навчально-виховний процес інноваційних технологій», «Формування 

особистості на ідеалах лицарсько-козацького виховання та християнської етики», 

«Впровадження здоров'язберігаючих технологій у системі: родина-дошкільний навчальний 
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заклад-загальноосвітній навчальний заклад» широко впроваджуються в освітньому просторі 

регіону 

Розширенню й поглибленню експериментальної діяльності на рівні ВНЗ та 

регіональному рівні сприяють дисертаційні пошуки 20 співробітників інституту 

(Буртовий С.В., Кравченко Ю.В., Гагаріна Н.П., Литвиненко О.В., Марченко І.А., 

Гончарук О.В., Міцай Ю.В., Задубняк Ю.А., Павлюх В.В., Тіхонова Н.Г., Скрипка Г.В., 

Федірко Ж.В., Тараненко Р.К., Червонець І.В., Черненко О.С. , Жосан О.Е.,  Кендюхова А.А., 

та ін.). У 2011 році Гельбак А.М. та Небеленчук І.О. успішно захистили дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. 

Конкретизовано й персоналізовано міжнародну освітню діяльність інституту (Проект 

чергового етапу Міжнародної програми "Intel
®
 Навчання для майбутнього", Microsoft 

«Партнерство у навчанні», Міжнародний проект TIMSS "Вивчення якості освіти 

природничо-математичних наук", Програма Всеукраїнського фонду «Крок за кроком» 

спільно із Всесвітньою організацією "'Step by step", Інститутом розвитку дитини 

(Вашингтон) – "Інклюзивна освіта в Україні", "Особистісно орієнтована освіта 6-7, 8-10", 

"Ранкові зустрічі: розвиток взаємоповаги і толерантності", Угода про співпрацю Корпусу 

Миру США в Україні з КОІППО імені Василя Сухомлинського "Практичний проект 

викладання англійської, мов як іноземної" та інші. 

Співробітники інституту брали активну участь в атестації науково-педагогічних 

працівників, виступаючи опонентами при публічному захисті дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата наук та здійснювали наукове керівництво роботами аспірантів і 

здобувачів наукових ступенів (Бик A.C., Калініченко Н.А., Кендюхова А.А., Тарапака Н.В., 

Голодюк JI.C., Болсун С.А., Чернецька Т.І., Жосан О.Е. та ін.). 

 

У 2012 році діяльність колективу інституту буде підпорядкована вирішенню проблеми 

«Розвиток обдарованості  особистості в контексті профілізації освіти». 
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Звіт про виконання плану роботи 

кафедри теорії і методики середньої освіти 
Колектив кафедри у 2011 році працювали над розкриттям загальної проблеми: 

«Науково-методичне забезпечення освітнього середовища професійної діяльності вчителя у 

післядипломній освіті». 

НАВЧАЛЬНА РОБОТА  

Станом на 15.11.2011 року професорсько-викладацький склад кафедри становить 7 

осіб, із них: кандидати наук – 5; доценти – 4; старші викладачі – 3 та штат навчально-

допоміжного персоналу: лаборант – 1. Обсяг навчального навантаження на 2011 рік 

запланований в обсязі 3060 годин, станом на 01.11.2011 р. кафедра виконала навчальну 

роботу в повному обсязі. 

МЕТОДИЧНА РОБОТА 

Методична робота викладачами кафедри реалізувалася у рамках проблеми: 

«Персоналізація методичної роботи у системі післядипломної педагогічної освіти». Саме цей 

напрям роботи викладачами кафедри виконаний у повному обсязі (табл. 1).  

Таблиця 1 

1. Планування. Розробка та упорядкування науково-методичного супроводу до 

навчально-тематичних планів курсів підвищення кваліфікації вчителів 

Виконання. Розроблений і упорядкований науково-методичний супровід до навчально-

тематичних планів курсів підвищення кваліфікації: 

 Завідуючі (методисти) районних, міських методичних кабінетів (центрів) 

(науковий керівник – Бик А.С.); 

 Математики (науковий керівник – Голодюк Л.С.); 

 Фізики та астрономії (науковий керівник – Бик А.С.); 

 Заступники директорів з виховної роботи (науковий керівник – Бик А.С.); 

 Української мови та літератури (наукові керівники – Небеленчук І.О., 

Крижанівська О.І.); 

 Світової літератури та російської мови (науковий керівник – Небеленчук І.О.); 

 Інформатики (наукові керівники – Голодюк Л.С., Буртовий С.В.); 

 Географії (науковий керівник – Голодюк Л.С.); 

 Фізичної культури (науковий керівник – Бондаренко С.В.); 

 Трудового навчання (науковий керівник – Буртовий С.В.); 

 Іноземної мови (науковий керівник – Лівицька І.А.). 

Розроблені та затверджені на засіданні кафедри змістові модулі та навчальні 

плани курсів підвищення кваліфікації за кредитно-модульною системою навчання 

(протокол засідання кафедри №7 від 29.09.2011р.): «Шляхи формування 

інформаційної компетентності учнів у процесі вивчення курсу геометрії в основній 

школі» (Голодюк Л.С.); «Формування мовної та мовленнєвої компетенції 

старшокласників при вивченні стилістики синтаксису» (Крижанівська О.І.); pмістовий 

модуль «Теорія та методика аналізу художнього твору» (Небеленчук І.О.); 

«Педагогічні можливості використання Інтернет-технологій Веб 2.0» (Буртовий С.В.); 

«Тестовий контроль в навчанні іноземної мови з використанням Інтернет-технологій» 

(І.А. Лівицька.); Змістовий модуль «Фізична культура як бар’єр дидактогенних 

захворювань» (Бондаренко С.В.). 

2. Планування. Розробка нових лекційних, семінарських та практичних занять відповідно 

до запитів слухачів курсів підвищення кваліфікації.  
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Виконання. 

Лекційні заняття: 

 Основи розвитку креативності учнів на уроках музичного мистецтва 

(Небеленчук І.О.) (протокол засідання кафедри № 1 від 27.01.2011р.). 

 Культурологічний підхід до викладання світової літератури (Небеленчук І.О.) 

(протокол засідання кафедри № 7 від 29.09.2011р.). 

 Проблема альтернативного оцінювання у процесі вивчення іноземної мови 

(Лівицька І.А.) (протокол засідання кафедри № 7 від 29.09.2011р.). 

Практичних занять: 

Ефективне педагогічне спілкування (Небеленчук І.О.) (протокол засідання 

кафедри № 1 від 27.01.2011р.). 

3. Планування. Провести вивчення результативності підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників з проблем: 

 Освоєння технологій моніторингу якості освіти особистості (Бик А.С.); 

 Визначення типологічних особливостей методичної підготовленості вчителя 

фізичної культури (Бондаренко С.В.); 

 Визначення оптимальних умов формування готовності вчителів до 

використання електронних засобів навчального призначення (Буртовий С.В.); 

 Вивчення рівня готовності вчителя до створення навчального контенту (Голодюк Л.С.); 

 Визначення рівня методичної підготовки вчителя іноземної мови до 

використання інтерактивних технологій (Лівицька І.А.); 

 Визначення рівня методичної підготовки вчителів-словесників до аналізу 

художнього твору (Небеленчук І.О.). 

Виконання. Питання розглядалося на засіданні кафедри (протокол №10 від 29.12.2011 р.) 

4. Планування. Продовжити роботу кафедрального науково-методичного семінару 

«Науково-методичні аспекти післядипломної педагогічної освіти».  

Виконання. В рамках кафедрального науково-методичного семінару розглядалися 

питання: 

 Методологічні засади формування змісту післядипломної педагогічної освіти 

(Бик А.С.) (протокол №9 від 24.11.2011 р.). 

 Проблема лікарського контролю у процесі викладання предмета «Фізична 

культура» (Бондаренко С.В.) (протокол №8 від 27.10.2011 р.).  

 Підготовка вчителів до апробації нових електронних засобів навчального 

призначення у системі післядипломної педагогічної освіти (Буртовий С.В.) 

(протокол №7 від 29.09.2011 р.). 

 Технологічні аспекти підготовки та проведення Інтернет-конференцій 

(Голодюк Л.С.) (протокол № 4 від 28.04.2011 р.). 

 Проблеми використання інтерактивних технологій на уроках іноземної мови 

(Лівицька І.А.) (протокол № 2 від 24.02.2011 р.).  

 Діалогове навчання на різних етапах вивчення художнього твору 

(Небеленчук І.О.) (протокол №3 від 24.03.2011 р.). 

5. Планування. Вивчення та узагальнення  перспективного педагогічного досвіду з 

проблем: Впровадження здоров’язберігаючих технологій навчання учнів ЗНЗ (Бик 

А.С.); Розвиток координаційних здібностей учнів початкової школи засобами 

асиметричних вправ (Бондаренко С.В.); Проблемні аспекти розроби і використання 

електронного підручника (Буртовий С.В.); Особливості формування предметних 

компетентностей учнів на уроках математики (Голодюк Л.С.); Реалізація 

інтерактивного підходу у навчанні іноземної мови на початковому етапі 

(психосоціальний аспект) (Лівицька І.А.); Формування читацької компетентності 
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шляхом хронотопічного аналізу (Небеленчук І.О.). 

Виконання. Питання розглядалося на засіданні кафедри (протокол №8 від 27.10.2011 р.) 

1. Автор перспективного досвіду: Міцай Ю.В., завідувач НМК виховної роботи та 

шкільних бібліотек КОІППО імені В.О.Сухомлинського. 

2. Автор перспективного досвіду: Коломієць В.П., вчитель фізичної культури 

спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №32 Кіровоградської 

міської ради. 

3. Автор перспективного досвіду: Сайко С.В., вчитель інформатики 

Червонокостянтинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Петрівської 

районної ради. 

4. Автор перспективного досвіду: Грязнова Н.О., вчитель математики Ганнівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новоукраїнської районної державної 

адміністрації. 

5. Білан Т.В., вчитель іноземної мови комунального закладу "Навчально-виховне 

об’єднання - "Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад школа І 

ступеня "Гармонія" - гімназія імені Тараса Шевченка - центр позашкільного 

виховання "Контакт"  Кіровоградської міської ради. 

6. Тіхоненко С.О., вчитель світової літератури гімназії №9 Кіровоградської 

міської ради. 

6. Планування. Продовжити роботу науково-методичного консультативного пункту 

кафедри для надання науково-теоретичної та методичної підтримки практичних 

працівників освіти регіону з проблем модернізації освітньої діяльності вчителя. 

Виконання. Викладачі кафедри проводили консультації з працівниками освіти регіону 

в очній та дистанційній формі з питань: Моніторинг освіти в контексті її модернізації 

(Бик А.С.); Застосування здоров’язберігаючих технологій в організації навчально-

виховного процесу школярів (Бондаренко С.В.); Використання ЕЗНП на уроках. 

Педагогічне програмне забезпечення при підготовці вчителя до навчальної 

діяльності. Можливості Internet-технологій Веб 2.0. (Буртовий С.В.); Моделювання 

уроку на засадах компетентнісного підходу. Моделювання уроку з ІКТ-супроводом. 

Технологічні особливості використання інтерактивної дошки на уроці. (Голодюк 

Л.С.); Використання інтерактивних методів навчання на уроках іноземної мови в 

початкові школі. (Лівицька І.А.); Аналіз художнього твору. (Небеленчук І.О.); Зміни 

норм сучасної літературної мови у зв’язку з розширенням сфери її функціонування 

(Крижанівська О.І.). 

Питання організації роботи методичного консультативного пункту розглядалося на 

засіданні кафедри (протокол №8 від 27.10.2011 р.). 

7. Планування. Вивчити стан реалізації державних стандартів освіти в аспекті: 

 Тенденції реалізації стандартів післядипломної освіти вчителів природничо-

математичного циклу (Бик А.С.); 

 Проблеми реалізації модульної програми з фізичної культури у 5-9 класах 

(Бондаренко С.В.); 

 Реалізація проектно-технологічної системи на уроках трудового навчання 

(Буртовий С.В.); 

 Реалізація інваріантної та варіативної складових математичної освіти в 

загальноосвітніх навчальних закладах регіону (Голодюк Л.С.); 

 Інтерактивний підхід у навчанні іноземної мови в контексті модернізації сучасної 

освіти (Лівицька І.А,); 

 Культурологічний підхід до вивчення словесності в школі (Небеленчук І.О.). 
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Виконання. Даний вид роботи здійснювався через організацію анкетування та бесіди зі 

слухачами КПК; спостереження, моделювання досвіду; аналізу робіт (вхідних, 

вихідних анкет, творчих залікових робіт); вивчення шкільної документації; аналіз 

результатів професійної діяльності слухачів КПК. 

Зазначене питання розглядалося на засіданні кафедри (протокол №7 від 29.09.2011 р.). 

8. Планування. Підготувати науково-методичний супровід обласного методичного 

огляду-конкурсу «Проектування ІТ-контенту сучасного уроку» для вчителів-

предметників. 

Виконання. Розроблене Положення про обласний методичний огляд-конкурс 

«Проектування ІТ-контенту сучасного уроку» для вчителів основної і старшої школи 

(Голодюк Л.С.) (наказ обласного управління освіти і науки облдержадміністрації від 

30.06.2011 № 310 «Про проведення обласного методичного огляду-конкурсу 

«Проектування ІТ-контенту сучасного уроку»). 

9. Викладачами кафедри: 

 Взята участь у підготовці завдань для олімпіад з української мови й літератури, 

світової літератури, інформаційних технологій (Небеленчук І.О., Голодюк Л.С., 

Буртовий С.В.). 

 Розроблена та запроваджена «Блог-платформа кафедри ТІМСО». 

 Розпочато розробку алгоритмів побудови моделі віртуальної педагогічної 

спільноти «Я-Вчитель». 

 Проведено тематичне вивчення діяльності методичного кабінету відділу освіти 

Олександрійської райдержадміністрації з проблеми «Вивчення рівня ІКТ-

компетентності педагогів та науково – методичне забезпечення впровадження 

інформаційно-комунікаційних технологій в практичній діяльності педагогічних 

працівників району». 

 Здійснено методичне керівництво методистами-кореспондентами (на засіданні 

кафедри ухвалили звіти роботи за 2010-2011 н.р. та затвердили індивідуальні 

плани на 2011-2012 н.р., протокол № 5 від 26.05.2011 р) (Голодюк Л.С.). 

10. Проведено 14 тренінгів для вчителів області, зокрема: «Основи Інтернет» – 7 тренінгів 

(Буртовий С.В.); «Microsoft «Партнерство у навчанні» – 1 тренінг (Буртовий С.В.); 

«Основи комп’ютерної графіки» – 2 тренінги (Буртовий С.В., Голодюк Л.С.); «Intel
®

 

Навчання для майбутнього» - 2 тренінги (Голодюк Л.С.); «Intel ТЕО
®
 Навчання для 

майбутнього» – 2 тренінги (Голодюк Л.С.). 

11. Викладачі кафедри здійснили методичне керівництво методистами-кореспондентами, 

зокрема: 

 Гребенюк О.М., учитель математики Цвітненської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Олександрівського району (методичний керівник Голодюк Л.С.). 

 Аман І.С., учитель інформатики Знам’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №1 імені Т.Г. Шевченка (методичний керівник Голодюк Л.С.). 

 Горобець О.В., вчитель трудового навчання комунального закладу "Навчально-

виховне об’єднання "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20 – дитячий 

юнацький центр "Сузір’я" Кіровоградської міської ради Кіровоградської області 

(методичний керівник Голодюк Л.С.). 

12. Участь викладачів кафедри в організації та проведенні обласних творчих груп: 

«Аналітико-інтерпретаційна діяльність учителя на засадах теорії М.Бахтіна» 

(Небеленчук І.О.); «Впровадження нової навчальної програми з фізичної культури для 

учнів 5-9 класів» (Бондаренко С.В.); «Теоретико-практичні засади моделювання уроку 

з ІКТ-супроводом» (Голодюк Л.С.); «Дидактичні засади сучасного уроку захисту 

Вітчизни» (Бондаренко С.В.); «Розвиток у школярів навичок читання в умовах 

допрофільної підготовки» (Лівицька І.А.); «Формування міжпредметних 

компетентностей в контексті розвитку обдарованості особистості» (Голодюк Л.С.); 
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«Проектування навчального контенту уроку історії» (Голодюк Л.С.); «Технологічні 

особливості сучасного уроку інформатики» (Голодюк Л.С.). 

 

НАУКОВА РОБОТА 

Наукова робота викладачами кафедри реалізувалася у рамках проблеми «Науково-

методичне забезпечення інформаційної підтримки освітньої діяльності вчителя у 

післядипломній освіті» (табл. 2). 

Таблиця 2 

1. Планування. Розробити науково-теоретичне обґрунтування актуальних проблем 

освітньої діяльності та оформити наукові дослідження у вигляді статей: 

1. Методичні основи формування готовності вчителя до моніторингу якості 

освіти особистості (Бик А.С.). 

2. Формування позитивної адаптації до навчальних навантажень учнів 6-10 

років засобами здоров’язберігаючих технологій (Бондаренко С.В.). 

3. Педагогічні умови формування готовності вчителів до використання 

електронних засобів навчального призначення (Буртовий С.В.). 

4. Особливості організації та подальшої підтримки сайта освітнього закладу 

(Буртовий С.В.). 

5. Проектування інформаційно-навчального середовища уроку як компонента 

освітнього простору (Голодюк Л.С.). 

6. Організація дослідно-експериментальної роботи у загальноосвітньому 

навчальному закладі (Голодюк Л.С.). 

7. Тестові технології контролю при вивченні іноземних мов (Лівицька І.А.). 

8. Діалогові технології навчання зарубіжної літератури учнів 5-7 класів 

(Небеленчук І.О.). 

9. Генезис проблеми діалогового навчання (Небеленчук І.О.). 

10. Дискурсні підходи до викладання української мови: офіційно-діловий стиль 

(Крижанівська О.І.). 

Виконання. 

Опубліковані статті: 

1. Бик А.С. Моніторинг якості освіти: до питання анатомії проблеми / А.С.Бик // 

Педагогічний вісник. – 2011. – № 2 (18). – С. 3-7. 

2. Буртовий С.В. Cтворення і подальша підтримка регіональних освітніх 

благосфер за допомогою систем керування блог-контенту / С.Б.Буртовий// 

Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2011. - № 5. – С. 17-21. 

3. Буртовий С.В. Модель віртуальної системи неперервної підтримки вчителя у 

міжкурсовий період / С.В.Буртовий / Засоби і технології сучасного 

навчального середовища : матеріали Міжнарод. VІІ(ХVІІ) наук-практ. конф., 

Кіровоград, 20-21 трав. 2011 р./ [Відповід. ред.: С.П.Величко]. – Кіровоград: 

ТОВ «КОД», 2011. – С.101-103. 

4. Буртовий С.В. Можливості організації роботи та подальшої підтримки 

віртуальних педагогічних спільнот / С.В.Буртовий / Електронні ресурси та 

технології: створення, використання, доступ : збірник матеріалів 

Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, Вінниця, 10-

17 травня 2011 р. – С.43-47. 

5. Буртовий С.В. Особливості організації та подальшої підтримки сайта 

освітнього закладу / С.В.Буртовий // Педагогічний вісник. – 2011. – № 1 (17). 

– С. 14-16. 

6. Буртовий С.В. Модель віртуальної системи неперервної підтримки вчителя у 

міжкурсовий період / С.В.Буртовий// Наукові записки. – Випуск 2. – Серія: 

Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – 
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Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2011. – С. 32-37. 

7. Буртовий С.В. Можливості організації дистанційного навчання за допомогою 

безкоштовного програмного комплексу MOODLE / С.В.Буртовий / 

Інформаційно-комунікаційні технології навчання: психолого-педагогічні та 

дидактичні аспекти впровадження : матеріали обласної науково-практичної 

Інтернет-конференції, Кіровоград, 13 квітня 2011 р. / Упоряд. Л.Голодюк. – 

Кіровоград, 2011. – C.68-71. – Режим доступу: 

http://timso.koippo.kr.ua/blogs/index.php/Internet-konferencia/ 

8. Голодюк Л.С. Новий напрям впровадження INTEL® «Навчання для 

майбутнього»: дистанційний курс / Л.С.Голодюк // Педагогічний вісник. – 

2011. – № 2 (18). – С. 48-50. 

9. Голодюк Л.С. Основні аспекти проектування інформаційно-освітнього 

середовища уроку / Л.С.Голодюк / Засоби і технології сучасного навчального 

середовища : матеріали Міжнарод. VІІ(ХVІІ) наук-практ. конф., Кіровоград, 

20-21 трав. 2011 р./ [Відповід. ред.: С.П.Величко]. – Кіровоград: ТОВ «КОД», 

2011. – С.105-107. 

10. Голодюк Л.С. Проектування інформаційно-комунікаційного супроводу уроку 

/ Л.С.Голодюк // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2011. - № 4. – C.18-20. 

11. Голодюк Л.С. Факультатив «Комп’ютерний супровід курсу математики» для 

учнів 5-6 класів як засіб забезпечення реалізації варіативної складової змісту 

шкільної освіти / Л.С.Голодюк // Педагогічний вісник. – 2011. – № 2 (18). – 

С. 99-106. 

12. Голодюк Л.С. Дистанційне навчання у загальноосвітньому навчальному 

закладі: теоретичні аспекти / Л.С.Голодюк / Інформаційно-комунікаційні 

технології навчання: психолого-педагогічні та дидактичні аспекти 

впровадження : матеріали обласної науково-практичної Інтернет-конференції, 

Кіровоград, 13 квітня 2011 р. / Упоряд. Л.Голодюк. – Кіровоград, 2011. – 

C.71-73. – Режим доступу: http://timso.koippo.kr.ua/blogs/index.php/Internet-

konferencia/ 

13. Лівицька І.А. Впровадження технології динамічного об’єктивно-

орієнтованого середовища Moodle для методичної організації дистанційного 

навчання при вивченні іноземної мови / І.А.Лівицька / Інформаційне 

суспільство: сучасні методи та технології навчання : матеріали Міжнарод. 

наук.-практ. конф., Київ, 25 трав. 2011 р. – С.86-93. 

14. Inna Livytska. Using Moodle for teaching English / Current Studies in English: 

Linguistics and Methodology Perspectives: збірник наукових праць (англ.м.). – 

Кам’янець-Подільський: ВПП «Апостроф», 2011. – С.87. 

15. Лівицька І.А. Інтеграція освітніх сайтів у навчальну діяльність вчителя 

англійської мови в початковій школі (з досвіду організації дистанційного 

навчання) / І.А.Лівицька / Інформаційно-комунікаційні технології навчання: 

психолого-педагогічні та дидактичні аспекти впровадження : матеріали 

обласної науково-практичної Інтернет-конференції, Кіровоград, 13 квітня 

2011 р. / Упоряд. Л.Голодюк. – Кіровоград, 2011. – C.73-76. – Режим доступу: 

http://timso.koippo.kr.ua/blogs/index.php/Internet-konferencia/ 

16. Крижанівська О.І. Контрольні заходи при вивченні історичної граматики 

української мови за кредитно-модульними підходами / О.І.Крижанівська // 

Наукові записки Криворізького державного педагогічного університету. – 

2011 - № 3 . С.47-54. 

17. Небеленчук І. Оповідання О.Жовни «Маленьке життя» в контексті літератури 

рідного краю / І.Небеленчук // Українська література в загальноосвітній 

школі. – 2011. – № 1. – С.22-26. 

18. Небеленчук І.О. Генезис проблеми діалогового навчання в педагогічній науці 
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/ І.О.Небеленчук// Педагогічний вісник. – 2011. – № 1 (17). – С. 36-38. 

19. Небеленчук І.О. Лицарство – чи то життєві ідеали, моральні цінності і честь, а 

чи?... / І.Небеленчук // Українська література в загальноосвітній школі. – 

2011. – № 6. 

20. Небеленчук І.О. Урок-діалог в системі діалогового навчання / І.О.Небеленчук 

/ Шлях до майстерності (з досвіду роботи вчителів світової літератури над 

науково-методичною проблемою) / Упорядник О.В.Ревнивцева. – Кіровоград: 

Видавництво КОІППО імені Василя Сухомлинського, 2011. – С.5-13. 

Посібники: 

1. Буртовий С.В. Електронні засоби навчального призначення: каталог, 

методичні рекомендації / С.В. Буртовий. – Кіровоград: Видавництво 

Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

імені Василя Сухомлинського, 2011. – 56 с. 

2. Cучасний урок: ІКТ-супровід. Випуск 3 / Наук. ред. Л.С.Голодюк. – 

Кіровоград: Видавництво Кіровоградського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, 2011. – 

52 с. 

3. Голодюк Л.С., Олійник Т.М. Фахова культура уроку: компетентнісний підхід 

(за результатами дослідно-експериментальної роботи у загальноосвітньому 

навчальному закладі І-ІІІ ступенів № 3 міста Долинської Кіровоградської 

області): [наук.-метод. посіб.] / Л.С. Голодюк, Т.М. Олійник. – Кіровоград: 

Видавництво Кіровоградського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, 2011. –  80 с. 

4. Інформаційно-комунікаційні технології навчання: психолого-педагогічні та 

дидактичні аспекти впровадження : матеріали обласної науково-практичної Інтернет-

конференції, Кіровоград, 13 квітня 2011 р. / Упоряд. Л.Голодюк. – Кіровоград, 2011. – 

81 с. – Режим доступу: http://timso.koippo.kr.ua/blogs/index.php/Internet-konferencia/ 

2. 

 

Планування. Розробити методичне забезпечення науково-теоретичного аспекту 

реалізації актуальних проблем освітньої діяльності: 

 Формування науково-методичної компетенції вчителя у системі 

післядипломнї педагогічної освіти (Бик А.С.). 

 Проблема формування здоров’язберігаючого середовища в умовах 

інтенсифікації навчального процесу учнів початкової школи 

(Бондаренко С.В.). 

 Процес підготовки педагогічних кадрів до використання в навчальному 

процесі засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій 

(Буртовий С.В.). 

 Моделювання уроку математики на засадах компетентнісного підходу 

(Голодюк Л.С.). 

 Тестові технології контролю рівня мовленнєвих навичок учнів в процесі 

навчання іноземних мов (Лівицька І.А.). 

 Процес застосування діалогових технологій навчання в курсі світової 

літератури (Небеленчук І.О.). 

Виконання. 

Із зазначених питань підготовлені спецкурси, лекційні та практичні заняття (табл. 1). 
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3. Планування. Підготувати науково-методичний супровід обласних заходів: 

 Обласний науково-практичний семінар «Безпека дітей в Інтернеті: 

попередження, освіта, взаємодія». 

 Обласна науково-практична Інтернет-конференція «Інформаційно-

комунікаційні технології навчання: психолого-педагогічні та дидактичні 

аспекти впровадження». 

 Обласний науково-практичний семінар «Розвиток професійної 

компетентності вчителя географії в умовах модернізації освіти». 

 Обласна науково-практична конференція (VII Хмурівські методичні 

читання) «Технологія фахової майстерності: особливості організації та 

проведення дослідно-експериментальної роботи в загальноосвітніх 

навчальних закладах регіону». 

Виконання. 

 Обласний науково-практичний семінар «Безпека дітей в Інтернеті: 

попередження, освіта, взаємодія» (відповідно до плану роботи інституту). 

Питання розглядалось на засіданні кафедри (Голодюк Л.С., протокол № 2 від 

24.02.2011 р.). 

 Обласна науково-практична Інтернет-конференція «Інформаційно-

комунікаційні технології навчання: психолого-педагогічні та дидактичні 

аспекти впровадження» (згідно з наказом обласного УОН від 28.12.2010 року 

№ 589). Питання розглядалось на засіданні кафедри (Буртовий С.В., 

Голодюк Л.С., Лівицька І.А. протокол № 4 від 28.04.2011 р.). Матеріали 

конференції упорядковані в посібник (Інформаційно-комунікаційні технології 

навчання: психолого-педагогічні та дидактичні аспекти впровадження / 

Матеріали обласної науково-практичної Інтернет-конференції / Упоряд. 

Л.Голодюк. – Кіровоград, 2011. – 81 с.). 

 Обласний науково-практичний семінар «Розвиток професійної компетентності 

вчителя географії в умовах модернізації освіти» відбувся на базі 

Новомиргородського РМК (згідно з наказом обласного управління освіти і 

науки облдержадміністрації від 28.12.2010 року № 589). Питання розглядалось 

на засіданні кафедри (Голодюк Л.С., протокол № 5 від 26.05.2011 р.). 

 Відповідно до наказу обласного управління освіти і науки 

облдержадміністрації від 26.09.2011 року № 393 «Про проведення обласної 

науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті О.Хмури (VІІ Хмурівські 

методичні читання)», 8 листопада 2011 року організована та проведена обласна 

науково-практична конференція «Технологія фахової майстерності: 

особливості організації та проведення дослідно-експериментальної роботи в 

загальноосвітніх навчальних закладах регіону» (Голодюк Л.С.). 

 Обласний науково-практичний семінар «Шляхи підвищення ефективності 

уроків фізичної культури, забезпечення пріоритетності технологій та методик, 

які зберігають, підтримують і укріплюють здоров’я дітей» (згідно з наказом 

обласного управління освіти і науки облдержадміністрації від 28.12.2010 року 

№ 589) (Бондаренко С.В.). 

4. Планування. 

Рецензувати наукову продукцію (дисертації, монографії, підручники, посібники, 

навчальні освітні програми тощо) за пропозицією. 
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Виконання. 

Рецензування:  

1. Методичний посібник: Буртовий С.В. Електронні засоби навчального 

призначення: каталог, методичні рекомендації (Голодюк Л.С.). 

2. Методичний посібник: Руденко В.О. Кабінет математики: функціональні 

можливості (Голодюк Л.С.). 

3. Мультимедійний посібник: Котляренко Н.М. Особистість письменника: 

спроба відкриття (Голодюк Л.С.). 

4. Методичний посібник: Беник Г.В. ІКТ-супровід викладання навчального 

курсу «Фізична географія»: організація роботи з графічними рисунками (6 

клас) (Голодюк Л.С.). 

5. Навчальний посібник: Скрипка Г.В. Технологія проектування електронного 

контенту до уроку математики в середовищі візуального програмування 

(Голодюк Л.С.). 

5. Планування. Продовжити формувальний науково-методичний експеримент 

регіонального рівня «Науково-методичне забезпечення організації допрофільного 

навчання у загальноосвітній школі» (корегуючий етап) на базі ліцею 

інформаційних технологій Олександрійської міської ради. 

Розробити технологію підготовки учнів 3-7 класів до участі у Всеукраїнському 

інтерактивному природничому конкурсі «Колосок» в рамках проведення 

експерименту регіонального рівня «Формування пізнавальних інтересів учнів 3-7 

класів у процесі підготовки та виконання ними завдань Всеукраїнського 

природничого інтерактивного конкурсу «Колосок»  (Чернецька Т.І. за згодою). 

Виконання. За результатами дослідно-експериментальної роботи регіонального 

рівня «Фахова культура уроку: компетентнісний підхід» у спеціалізованому 

загальноосвітньому навчальному закладі І-ІІІ ступенів № 3 міста Долинської 

Кіровоградської області були опубліковані посібники: 

 Свічкарьова І.Б. Література проти війни: матеріали з  вивчення  теми, 7 клас: 

[навч.-метод. посіб.] / І.Б.Свічкарьова. – Кіровоград: Видавництво КОІППО 

імені Василя Сухомлинського, 2011. – 60 с. 

 Ніколенко Н.І. Мотивація навчальної діяльності учнів : [метод. рекоменд.] / 

Н.І.Ніколенко. – Кіровоград: Видавництво обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, 2011. – 

44 с. 

Звіт про завершення дослідно-експериментальної роботи з проблеми «Науково-

методичне забезпечення організації допрофільного навчання у загальноосвітній 

школі» на базі ліцею інформаційних технологій Олександрійської міської ради 

заслуховувався на засіданні кафедри (протокол № 6 від 23.06.2011 р.). 

Підготовлено супровідний лист та доповідну записку про завершення дослідно-

експериментальної роботи на обласне управління освіти і науки у зв’язку з 

виконанням програми та закінченням терміну проведення експерименту (лист 

КОІППО імені Василя Сухомлинського від 01.07.2011 № 498). 

Питання щодо організації і проведення експериментально-дослідницької роботи з 

проблеми «Формування пізнавальних інтересів учнів 3-7 класів у процесі 

підготовки та виконання ними завдань Всеукраїнського природничого 

інтерактивного конкурсу «Колосок» розглянуто на засіданні кафедри  (протокол 

№9 від 24.11.2011 р.). Було представлено посібник Чернецької Т.І. «Від теорії до 

практики (за результатами проведення дослідно-експериментальної роботи 

регіонального рівня)». 
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6. Викладачі кафедри здійснюють наукове керівництво роботою педагогічних 

працівників області з підготовки наукових статей:  

 Руденко В.О. Майстер-клас як одна з форм підвищення рівня професійної 

компетентності вчителя з питань впровадження інформаційних технологій 

навчання (Голодюк Л.С., «Педагогічний вісник»). 

 Карявка С.С. Методичні аспекти з впровадження вчителем мультимедійних 

технологій навчання (Голодюк Л.С., «Педагогічний вісник»). 

 Болюк О.Г. Образна система «Слова о полку Ігоревім» як засіб створення 

поетичності твору (Небеленчук І.О., «Педагогічний вісник»). 

 Болюк О.Г. Роман Ліни Костенко «Записки українського самашедшого» в 

контексті сучасної української прози» (Небеленчук І.О., «Українська 

література в загальноосвітній школі»). 

 Бойко І.М. Пам’ятки світової літератури. Старий заповіт (Небеленчук І.О., 

«Українська література в загальноосвітній школі»). 

 Снідевич Т.А. Творчість В.Винниченка в контексті літератури рідного краю 

(Небеленчук І.О., «Українська література в загальноосвітній школі»). 

 Рябовол Н.Р. Перлини давньоруської культури (Небеленчук І.О., «Українська 

література в загальноосвітній школі»). 

7. Викладачі кафедри здійснюють дисертаційні дослідження на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук: 

 Педагогічні умови формування готовності вчителів до апробації електронних 

засобів навчального призначення (спеціальність 13.00.04 – теорія та методика 

професійної освіти) (Буртовий С.В.). 

 Діалогові технології навчання зарубіжної літератури учнів 5-7 класів 

(спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (зарубіжна література)) 

(Небеленчук І.О.). Захист дисертаційного дослідження відбувся 06.10.2011 р. 

при Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова. 

8. Викладачі кафедри брали участь у міжнародних, всеукраїнських, обласних, 

районних педагогічних зібраннях: 

 ХVI Міжнародна конференція TESOL – Current Studies in English: Linguistics 

and Methodology Perspectives («Сучасний стан вивчення англійської мови: 

мовознавчі та методологічні перспективи») (Житомир) (Лівицька І.А.). 

 ХІІ Американський літній інститут з країнознавства США «Погляд на 

Америку: державний устрій та суспільство, інновації на початку 21 століття» 

(Євпаторія) (Лівицька І.А.). 

 Міжнародна Інтернет-конференція «Електронні ресурси та технології: 

створення, використання, доступ» (Вінниця) (Буртовий С.В.). 

 Міжнародна конференція «Засоби і технології сучасного навчального 

середовища» (Кіровоград) (Голодюк Л.С., Буртовий С.В.). 

 Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційне суспільство: 

сучасні методи та технології навчання» (Київ) (Лівицька І.А.). 

 Всеукраїнська нарада завідувачів кабінетів (методистів) світової літератури 

інститутів післядипломної педагогічної освіти «Модернізація фахової 

компетентності вчителів світової літератури: стан, проблеми, перспективи» 

(Кіровоград) (Небеленчук І.О.). 

 ІІІ Міжнародний фестиваль педагогічних інновацій (Черкаси) (Голодюк Л.С.). 

Перемога у номінації «Інновації в організації неперервного підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників» (наказ ІІТЗО МОНМС України від 

13.10.2011 № 311).  
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 Обласна науково-практична конференція, присвячена пам’яті О. Хмури (сьомі 

Хмурівські методичні читання) «Технологія фахової майстерності: 

особливості організації та проведення дослідно-експериментальної роботи в 

загальноосвітніх навчальних закладах регіону» (Кіровоград) (Бик А.С., 

Голодюк Л.С., Буртовий С.В.).  

 Науково-практичний семінар завідуючих методичними кабінетами відділів, 

управлінь освіти Київської області (Кіровоград) (Голодюк Л.С.). 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 

1. Згідно з планом проведено 10 засідань кафедри.   

2. 
Проведено засідання постійно діючого кафедрального науково-методичного семінару 

«Науково-методичні аспекти післядипломної педагогічної освіти».  

3. 
Організована робота обласних науково-методичних семінарів 

(згідно з планом роботи ОІППО). 

4. 
Забезпечене наукове керівництво:курсами підвищення кваліфікації, семінарами, 

творчими групами вчителів регіону. 

5. 

Викладачі кафдри взяли участь в організації та проведенні: обласних олімпіад з 

інформатики (Голодюк Л.С.), інформаційних технологій (Буртовий С.В., 

Голодюк Л.С.), української мови та літератури, російської мови та літератури 

(Небеленчук І.О.); конкурсі "Вчитель року - 2011" у номінації «Світова література» 

(секретар журі Небеленчук І.О.).  

6. 

Організаційний супровід тематичного вивчення діяльності методичного кабінету 

відділу освіти Олександрійської райдержадміністрації з проблеми «Вивчення рівня 

ІКТ-компетентності педагогів та науково – методичне забезпечення впровадження 

інформаційно-комунікаційних технологій в практичній діяльності педагогічних 

працівників району». 

7. 

Викладачі кафедри забезпечили організаційний супровід проведення обласної 

науково-практичної конференції (VІІ обласних Хмурівських методичних читань) з 

проблеми «Технологія фахової майстерності: особливості організації та проведення 

дослідно-експериментальної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах регіону» 

та обласної науково-практичної Інтернет-конференції «Інформаційно-комунікаційні 

технології навчання: психолого-педагогічні та дидактичні аспекти впровадження». 

8. 
Участь в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека» (номінація 

«З компюۥтером на «Ти») (член журі – Буртовий С.В.). 

 

Викладачі кафедри постійно займаються самоосвітньою діяльністю та беруть участь у 

всеукраїнських та обласних тренінгах. Успішність навчання підтверджується сертифікатами: 

Назва тренінгу, майстер-класу №  сертифіката 
Прізвище, ініціали 

викладача 

Intel ТЕО 022 /ДН Голодюк Л.С. 

Intel №4872/KRVG Лівицька І.А. 
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Звіт кафедри педагогіки і психології 

Відповідно до стратегії розвитку національної освіти, спрямованої на підвищення її 

якості і конкурентоспроможності відповідно до вимог суспільно-економічного розвитку, 

модернізації структури, змісту й організації освіти на засадах компетентнісного підходу, 

створення і забезпечення можливостей для реалізації різноманітних моделей, форм та засобів 

отримання освіти, кафедра педагогіки і психології успішно реалізувала наступні завдання. 

Згідно з річним планом роботи кафедри проведено 10 засідань, де обговорено і 

прийнято відповідні рішення з таких питань: 

- Планування спільної роботи з кафедрами педагогіки та практичної психології КДПУ 

імені Володимира Винниченка. 

- Участь працівників кафедри в обласному конкурсі «Учитель року – 2011». 

- Підготовка науково-методичних матеріалів до «Педагогічного вісника» та 

«Методичного вісника». 

- Обговорення відгуків на автореферати докторських та кандидатських дисертацій на 

здобуття наукових ступенів за спеціальностями 13.00.01 – загальна педагогіка та 

історія педагогіки, 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. 

- Обговорення обґрунтування тем наукових досліджень здобувачів. 

- Підсумки підготовки та проведення ІІІ етапу олімпіад з педагогіки та психології «Юні 

знавці Біблії». 

- Розгляд тематичних планів обласної школи методистів-кореспондентів, обласних 

шкіл педагогічного досвіду та тренінгів. 

- Підготовка та проведення обласних та всеукраїнських науково-методичних заходів. 

- Інформації про творчі відрядження. 

- Звіти про виконання планів дослідження здобувачів наукового ступеня кандидатів 

педагогічних наук: Кравченко Ю.В., Скрипки Г.В., Завражної І.С. 

- Організаційне забезпечення викладання спецкурсу «Розвитку обдарованості 

особистості» (Болсун С.А., Гельбак А.М.). 

- Обговорення текстів лекцій та відвіданих занять. 

- Реалізація регіонального проекту «Школи Кіровоградщини: традиції та інновації». 

- Звіти про виконання програм регіональних експериментів. 

- Аналіз виконання індивідуальних планів (щомісячно). 

На засіданнях кафедри обговорювалися підготовлені  викладачами лекції, тренінги, 

програми науково-методичних конференцій, методичні рекомендації, рецензії. 

Засідання проводились за участю завідувачів навчально-методичних кабінетів, 

методистів, науково-педагогічних працівників інших кафедр, здобувачів наукових ступенів, 

керівників дослідно-експериментальних програм, кураторів обласних шкіл педагогічного 

досвіду. 

Працівники кафедри забезпечили підготовку, організацію та проведення: 

- ІІІ етапу та участь у IV етапі Всеукраїнської олімпіади з педагогіки і психології (15 

січня 2011 р.), ІІ місце у Всеукраїнській олімпіаді – 11 кл.; 

- ІІІ етапу та участь у IV етапі Всеукраїнської олімпіади «Юні знавці Біблії» (26 лютого 

2011 р.), ІІ місце у Всеукраїнській олімпіаді - 10 кл.; 

- 40-го обласного зльоту молодих учителів (23-26 березня  2011 р.); 

- Педагогічних читань “Розвиток творчих здібностей учнів у контексті гуманістичної 

педагогіки В.О. Сухомлинського” ( 18-19 квітня 2011 р.); 

- Обласного науково-практичного семінару «Науково-методичне забезпечення 

профілізації змісту освіти у старшій школі» (20-21 квітня 2011 р.); 

- Обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року з предметів духовно-

морального спрямування» (28-29 квітня 2011 р.); 

- ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Духовність українства  

ХХІ століття” (6 травня 2011 року); 
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- V Всеукраїнського зльоту команд учнівських лісництв (11–12 травня 2011 р.); 

- Обласного науково-практичного семінару вчителів природничо-математичного циклу. 

(14 вересня 2011 р.); 

- Всеукраїнської науково-практичної конференції “Шляхи удосконалення трудового 

виховання та профільного навчання учнівської молоді в сучасних умовах роботи 

міжшкільних навчально-виробничих комбінатів” (29-30 вересня 2011 р.); 

- Обласної міжвузівської науково-практичної конференції “Актуальні проблеми 

виховання учнів початкових класів” (19 жовтня 2011 р.). 

 

Науково-педагогічні працівники кафедри забезпечили наукове керівництво курсів і 

семінарів та практичну участь в реалізації навчально-тематичних планів: 

- Тренінгу учителів-предметників, які викладають у 5-11 класах загальноосвітньої 

школи (два заняття). Проблема: «Потенціал ТРВЗ (теорія розв'язання винахідницьких 

задач) у шкільній практиці»; 

- Творчої групи (два заняття), учителів загальноосвітніх шкіл, які працюють над 

проблемою «Сучасні підходи до роботи з обдарованими учнями»; 

- Обласної школи методистів-кореспондентів (ІІІ заняття). Проблема: «Науково-

методичне забезпечення навчально-виховного процесу»; 

- Творчої лабораторії керівників опорних шкіл (І заняття). Проблема: «Розвиток 

гуманістичних ідей В.О. Сухомлинського в сучасній освіті»; 

- Школи педмайстерності учителів біології (ІІІ заняття). Проблема: «Формування 

ключових компетентностей учнів засобами шкільного предмета «Біологія». 

Організаційно-педагогічне забезпечення науково-дослідницької діяльності учнів з 

біології. Досвід роботи вчителів біології навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 25 – природничо-математичний ліцей 

Кіровоградської міської ради»; 

- Науково-практичного семінару керівників навчальних закладів, учителів профільного 

навчання. Проблема: «Науково-методичне забезпечення профілізації змісту освіти в 

старшій школі»; 

- Школи педагогічного досвіду керівників міжшкільних навчально-виробничих 

комбінатів, учителів профільного навчання (ІІІ заняття). Проблема: «Ефективні 

технології та позитивний досвід організації допрофільного і профільного навчання з 

технологій»; 

- Науково-практичного семінару учителів природничо-математичного циклу. 

Проблема: Активізація пізнавальної самостійності учнів та роль оцінювання рівня 

навченості в умовах переходу на новий зміст освіти»; 

- Творчої лабораторії керівників опорних шкіл (ІІ заняття). Проблема: «Ідеї 

В.О. Сухомлинського про науку, майстерність і мистецтво управління в практиці 

сучасного освітнього менеджменту»; 

- Творчої групи учителів загальноосвітніх шкіл, які працюють над проблемою «Сучасні 

підходи до роботи з обдарованими учнями» (два заняття); 

- Обласної школи методистів-кореспондентів (IV заняття). Проблема: «Науково-

методичне забезпечення навчально-виховного процесу»; 

- Школи педмайстерності учителів біології (IV заняття). Проблема: «Формування 

ключових компетентностей учнів засобами шкільного предмета «Біологія». Розвиток 

творчих здібностей учнів на уроках біології. Досвід роботи вчителів біології 

м. Знам'янки Іваник Л.В. і Лядської М.В.». 

За дорученням адміністрації інституту працівники кафедри готували аналітичні 

матеріали, інформації, проекти наказів, пропозиції та інше. 

Науково-педагогічні працівники за 2011 рік повністю виконали індивідуальні плани за 

визначеними  видами робіт. 
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Калініченко Надія Андріївна 

1. Навчальна робота 

У 2011 році навчальне навантаження становило 450 годин. Навчальне навантаження 

виконано в повному обсязі. 

2. Наукова робота 

Протягом року працювала за планом наукового кореспондента Інституту педагогіки 

НАПН УРСР відповідно до наказу Інституту педагогіки АПН України від 25 липня 2006 

року № 451-о.д. 

Підготовлено і видано альманах “Школи Кіровоградщини: традиції та інновації” 

(укладач). У наукових фахових виданнях надруковано 11 статей. Прорецензовано 5 

навчальних та методичних посібників, підготовлено відгуки на 12 авторефератів, рецензії на 

дві кандидатські та дві докторські дисертації. 

Здійснювалось наукове керівництво роботою 4 здобувачів наукового ступеня 

(Литвин Л.І. – захистила дисертацію: 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти; 

Скрипка Г.В.– 3 рік навчання, спеціальність: 13.00.04 – теорія та методика професійної 

освіти; Марченко І.А. – 3 рік навчання, спеціальність: 13.00.04 – теорія та методика 

професійної освіти; Кравченко Ю.В. – 2 рік навчання, спеціальність: 13.00.01 – загальна 

педагогіка та історія педагогіки).  

Забезпечувалось керівництво дослідно-експериментальною діяльністю у Деріївській 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Онуфріївської районної ради, комунальному закладі 

“Навчально-виховне об'єднання “Школа козацько-лицарського виховання І-ІІ ступенів № 21 

– суспільно-гуманітарний ліцей – дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської 

ради”,  гімназії № 9 Кіровоградської міської ради.  

Результати науково-дослідної роботи 

1. Проблема науково-дослідної роботи: “Розвиток гуманістичних ідей 

В.О. Сухомлинського в сучасній освіті”. 

2. Виконавці: Калініченко Н.А. 

Характеристика експериментально-джерельної бази: інструктивні матеріали МОН 

України, навчальні плани та програми  другої половини ХХ століття для середніх шкіл, праці 

провідних вітчизняних вчених ХХ століття  з проблеми розбудови гуманістичної школи 

(П.Р. Атутова, Ю.К. Бабанського, С.П. Дем’янчук, А.І. Дьоміна, С.В. Журавля, В.Г. Риндак, 

В.Г. Кузя, Ф.Л. Лесика, О.О. Любара, В.М. Мадзігона, І.С. Мар'єнка, О.Я. Савченко, 

О.В. Сухомлинської, Д.Л. Сергієнка, Д.А. Сметаніна, В.М. Хайруліної, педагогічна спадщина 

В.О. Сухомлинського, І.Г. Ткаченка, О.А. Захаренка), програми, підручники, методичні 

посібники, монографії, рукописи докторських та кандидатських дисертацій.  

Фактологічний матеріал дослідної роботи базується на документах і матеріалах фондів 

різних державних та відомчих архівів м. Києва й центрального регіону України: ЦДАВО 

України, ф. № 166 –  навчальні плани, доповіді, звіти, протоколи, резолюції, стенограми; 

Державний архів Кіровоградської області (ф. 4789); державний педагогічно-меморіальний 

музей В.О. Сухомлинського, смт Павлиш (рукопис дисертації, звіти, інформації, протоколи, 

доповіді про навчально-виховну діяльність школи), документи архівів Кіровоградського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського 

(програми, матеріали конференцій, семінарів, обласних шкіл). Підсумкові результати 

науково-дослідної роботи: видання збірника наукових статей. 

Член Спеціалізованої вченої ради Черкаського національного університету імені 

Богдана Хмельницького Д 73.053.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів 

дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальностями: 

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.04 – теорія і методика професійної 

освіти; Спеціалізованої вченої ради К 23.053.02 у Кіровоградському державному 

педагогічному університеті імені Володимира Винниченка. 

 

3. Участь у науково-методичних конференціях та науково-практичних семінарах 
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№ 

п/п 

Тема виступу, 

доповіді 

Характер 

роботи 
Вихідні дані Примітка 

1 2 3 4 5 

1. Громадянське 

виховання 

школярів у 

педагогіці Василя 

Сухомлинського 

(виступ) 

Друк. Міжнародна наукова конференція 

“Проблеми формування і розвитку 

громадянського суспільства”  

(м. Київ,  

23-25 лютого 2011 р.) 

 

2. Філософія душі, 

або гуманізм 

В.О. Сухомлинського 

(виступ) 

 Педагогічні читання “Розвиток 

творчих здібностей учнів у 

контексті гуманістичної педагогіки  

В.О. Сухомлинського” (Павлиська 

ЗШ І-ІІІ ступенів №1 

імені В.О. Сухомлинського,  

18 квітня 2011 р.) 

 

3. Сучасний урок 

біології 

(доповідь) 

Друк. Міжнародна науково-практична 

конференція “Методика 

викладання природничих 

дисциплін у вищій і середній 

школі” XVIII Каришинські читання 

(м. Полтава, 26-27 травня 2011 р.)  

 

4. Методологічні 

аспекти духовності 

педагогів-

новаторів 

(доповідь) 

Друк. ХІ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

“Духовність українства ХХІ  

століття”  

(м. Кіровоград, інститут розвитку 

людини “Україна”, 6 травня 2011 

року) 

 

5. Нові ідеали учня 

(виступ) 

 40-й обласний зліт молодих 

учителів. (23-26 березня  2011 р.) 

 

6. Розвиток традицій 

трудового 

виховання учнів на 

Кіровоградщині  

(виступ) 

 5-й Всеукраїнський зліт команд 

учнівських лісництв 

(11.05 – 12.05.2011 р., 

м. Кіровоград) 

 

7. Проблеми любові і 

вимогливості у 

вихованні дітей 

(доповідь) 

Друк. Всеукраїнські педагогічні читання 

«Василь Сухомлинський у діалозі з 

сучасністю» (12-13 жовтня 2011 р. 

м. Хмельницький) 

 

8. В.О. Сухомлинський, 

І.Г. Ткаченко про 

трудове навчання і 

виховання 

учнівської молоді 

(доповідь) 

Друк. Всеукраїнська науково-практична 

конференція “Шляхи 

удосконалення трудового 

виховання та профільного 

навчання учнівської молоді в 

сучасних умовах роботи 

міжшкільних навчально-

виробничих комбінатів” 

(29-30 вересня 2011 р., 

 м. Гайворон) 

 

9. Наукові основи 

самоосвітньої 

Друк. Обласний науково-практичний 

семінар вчителів природничо-
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діяльності учнів в 

умовах сучасної 

освітньої 

парадигми 

(доповідь) 

математичного циклу. 

(14 вересня 2011 р., м. Кіровоград) 

10.  Микола Кодак – 

талановитий 

педагог, наставник 

молоді (друга 

половина ХХ 

століття) 

Друк. ІІІ Міжнародні педагогічні читання 

“Українська педагогічна наука у 

контексті сучасних цивілізаційних 

процесів” 

(20-21 жовтня 2011 р.,  

м. Івано-Франківськ) 

 

11. Проблеми любові і 

відповідальності у 

вихованні 

молодших 

школярів 

(доповідь) 

Друк. Обласна науково-практична 

конференція “Актуальні проблеми 

виховання учнів початкових 

класів” 

(19 жовтня 2011 р., м. Кіровоград) 

 

12. Організація 

навчально-

виховного процесу 

у профільному 

класі 

Друк. Обласний науково-практичний 

семінар «Науково-методичне 

забезпечення профілізації змісту 

освіти у старшій школі» (19-20 

квітня 2011 року, м. Кіровоград) 

 

 

4. Список опублікованих наукових та науково-методичних праць 

 

№ п/п Назва 
Характер 

роботи 
Вихідні дані 

Обсяг 

(стр.) 
Примітка 

1 2 3 4 5 6 

1. Профільне 

навчання: теорія 

та методика 

Друк. Педагогічний альманах: Збірник 

наукових праць / редкол.  

В.В. Кузьменко (голова) та ін. – 

Херсон: РІПО, 2011. – Випуск 9. 

– 287 с. – С. 37 – 44. 

8  

2. Моделювання 

навчального 

закладу: 

командний підхід 

Друк. Педагогічний альманах: Збірник 

наукових праць / редкол.  

В.В. Кузьменко (голова) та ін. – 

Херсон: РІПО, 2011. – Випуск 10. 

– 312 с. – С. 196 – 202. 

7  

3.  Інноваційні 

підходи до 

трудової 

підготовки учнів у 

авторських 

сільських школах 

В.О. Сухомлинського, 

І.Г. Ткаченка, 

О.А. Захаренка 

(друга половина 

XX століття) 

Друк.  Психолого-педагогічні проблеми 

сільської школи:  збірник 

наукових праць Уманського 

державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини 

/ [ ред. кол.  ; Побірченко Н.С. 

(гол. ред.) та інші]. – Умань :  ПП 

Жовтий, 2011.  

– Випуск 37.  – 343 с. 

– С. 269– 275. 

7  
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4. Сучасний урок 

біології 

Друк.  Наукові записки. –  

Випуск 97.  

– Серія: Педагогічні науки. 

– Кіровоград: РВВ КДПУ    

ім. В.Винниченка, 2011. –С. 29 – 

34. 

6  

5.  Методика 

використання 

інтерактивних 

технологій на 

уроках біології 

Друк. Науково-методичне забезпечення 

модернізації системи освіти. 

Методичний вісник, 2011, №47.   

9  

6. Науково-

методичні 

аспекти уроків 

біології 

Друк. Педагогічний вісник № 1 (17). – 

Кіровоград, 2011. – С.23-26.  

4  

7. Експериментально-

дослідна робота в 

опорній школі 

Друк. Педагогічний вісник № 1 (17).  – 

Кіровоград, 2011. –  С.59-62. 

4  

8. Проблеми любові 

і вимогливості у 

вихованні дітей 

Друк. Педагогічний  дискурс: зб. наук. 

праць/ гол. ред. І.М. Шоробура. – 

Хмельницький: Балюк І. Б., 2011. 

Вип. 10. – С. 194-198. 

-  

9. Микола Кодак – 

талановитий 

педагог, 

наставник молоді 

(друга половина 

ХХ століття) 

Друк. Обрії: науково-педагогічний 

журнал/ гол. ред. З. Нагачевська. 

– Івано-Франківськ, 2011. – Вип. 

2(33). – С. 64-66.  

-  

У наукових видання 

10. А.Б. Рєзнік: 

розвиток 

творчого 

потенціалу 

вчителя та 

колективу 

освітнього 

закладу 

Друк. І.Л. Мудрий та ін.  

“А.Б. Рєзнік – вчений, 

талановитий педагог-новатор” / 

І.Л. Мудрий,  

В.П. Поліщук, 

А.І. Постельняк,  

Т.Б. Романюк. – Кіровоград: 

Центрально-Українське  

видавництво. – 2011. – С. 5-8. 

4  

11. Гайворонський 

навчально-

виробничий 

комбінат як 

інноваційна 

модель трудової 

підготовки 

школярів 

Друк. Мудрий І.Л., Іщук С.І. 

«Гайворонський міжшкільний 

навчально-виробничий комбінат: 

історія, традиції, інноваційний 

поступ» / І.Л. Мудрий, С.І. Іщук. 

– Вінниця: Тов “Глобус – Прес”, 

2011. – С. 10-16. 

7  

12. Школи 

Кіровоградщини: 

традиції та 

інновації 

Друк. Альманах (укладач). Частина І. – 

Кіровоград: «Поліграф – Терція», 

2011. – 316 с. Частина ІІ. – 316 с. 

- І ч. – 316 

ІІ ч. - 316 
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5. Методична робота. 

Модернізовано тексти лекцій “Перспективні освітні технології”,  “Профільне навчання 

в старшій школі: умови реалізації, досвід, перспективи”, “Науково-методичні основи 

інтерактивного навчання”, “Трудова підготовка учнів сільської школи в Україні в нових 

соціально-економічних умовах”, “Сучасний урок. Особистісно орієнтовані підходи”, 

“Гуманістичні парадигми педагогіки В.О.Сухомлинського і О.А.Захаренка”, 

“Євроінтеграційні процеси в освіті  України”, розроблено плани  практичних занять, 

семінарів та науково-методичних конференцій (6). 

Проведено 24 індивідуальні консультації  для педагогічних працівників, відвідано та 

проаналізовано 18  лекцій і семінарських занять. 

Здійснювалось наукове керівництво обласною школою педагогічної майстерності 

вчителів біології, курсами вчителів хімії та біології. 

Проводились наукові консультації для працівників інституту з проблем  наукових 

досліджень, педагогічних працівників навчальних закладів з теорії та методики особистісно-

орієнтованого навчання і виховання, інтерактивних методів навчання, керівників навчальних 

закладів з управлінського менеджменту. 

Підготовлені лекції:  

«Організація науково-дослідної роботи учнів», «Методика самостійної роботи учнів», 

«Вимоги до підготовки вчителя профільного  навчання в старшій школі», «Формування 

ключових компетентностей вчителя та учня». 

6. Організаційна робота 
Підготовка і проведення  10 засідань кафедри.  Участь у роботі фахових журі обласних 

конкурсів “Шкільна бібліотека”, “Освіта Кіровоградщини: інноваційний пошук”. 

Організаційна робота була спрямована на: 

- забезпечення  результативності навчального процесу на курсах і семінарах; 

- вдосконалення фахової майстерності науково-педагогічних працівників кафедри; 

- сприяння дослідницькій роботі здобувачів; 

- самоосвітню діяльність. 

Участь у підготовці та проведенні обласного заходу “Тиждень молодого вчителя”. 

Брала участь у підготовці та проведенні обласних семінарів директорів опорних шкіл, 

завідуючих РМК, молодих методистів, вчителів природничих дисциплін. 

Брала участь у діяльності громадського об’єднання істориків педагогіки України, 

Всеукраїнської асоціації імені Василя Сухомлинського. 

Забезпечувала співпрацю з завідуючими навчально-методичних кабінетів та 

лабораторій, управліннями освіти, районними, міськими методичними кабінетами, 

центрами, педагогічними колективами опорних шкіл. 
 

Болсун Світлана Андріївна 
 

1.  Навчальна робота 

У 2011 році навчальне навантаження складало 650 годин. Виконано в повному обсязі 

(аудиторних – 460 годин, позааудиторних – 190 годин). 

2. Наукова робота  
Підготовлено до друку  5 статей і 1 навчально-методичний посібник. З них 

опубліковано посібник та 3 статті. Розроблено проект рекомендацій до обласного семінару з 

профільного навчання, підготовлено пропозиції до двох освітніх проектів Положень 

Всеукраїнського рівня. Здійснено редагування двох навчальних програм, експертиза 

науково-методичних матеріалів на конкурс «Учитель року», конкурси методичних розробок 

працівників методичної служби області та шкільних бібліотекарів. Прорецензовано 

матеріали обласного семінару та Всеукраїнської науково-практичної конференції, 3 статей, 4 

тез доповідей, 3 навчальних програм та 1 методичних рекомендацій.  

Взяла участь  у роботі 4 науково-методичних заходах: 

- обласний науково-практичний семінар «Науково-методичне забезпечення профілізації 
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змісту освіти в старшій школі», 20-21.04.2011р. на базі КОІППО імені Василя 

Сухомлинського. 

Форма участі: виступ, керівник секції. 

- Всеукраїнська науково-методична конференція «Ідеї В.О.Сухомлинського про 

науку, майстерність і мистецтво управління в практиці сучасного освітнього менеджменту» 

21–22.09.2011 р., КОІППО імені Василя Сухомлинського. 

Форма участі: виступ, керівник секції. 

- Обласний конкурс “Учитель року” (вчителі початкових класів). 

Форма участі: член журі. 

- Обласна науково-практична конференція “Позашкільна освіта у вимірі ХХІ 

століття”. – Кіровоград, 2011. 

Форма участі: доповідь, керівник секції. 

Здійснювала наукове керівництво 6 курсами підвищення кваліфікації,  

експериментальним майданчиком (Златопільська гімназія), 2 обласними творчими групами, 

1 обласним тренінгом.  

Забезпечувала наукове керівництво здобувачами наукового ступеня (4 особи). 2 з них 

завершили роботу над першим розділом дисертації та приступили до другого (Зотова О.Ю., 

Чипиленко Н.В.). Завражна І.С. та Зотова О.Ю. розробили авторські програм згідно із 

завданням дисертаційного дослідження, які були схвалені вченими радами, та приступили до 

експерименту. Дзевицька Л.В. закоординувала тему дисертаційного дослідження у Центрі 

координації АПН України та розпочала роботу над першим розділом дисертації. Зотова О.Ю. 

завершує роботу над методичними рекомендаціями до програми. За поточний період 

здобувачами підготовлено та опубліковано 3 наукові статті у виданнях ВАК та 4 тез виступів 

на Всеукраїнських конференціях (за відповідним науковим керівництвом і рецензуванням).  

Апробацію дослідження  ними здійснено на 4 конференціях Всеукраїнського та обласного 

рівнів. 

Результати науково-дослідної роботи 

1. Проблема науково-дослідної роботи: «Обдарованість як науково-педагогічна 

проблема». 

Виконавці: Болсун С.А. 

2. Характеристика експериментально-джерельної бази: Закони України, Постанови 

Кабінету Міністрів України, нормативні документи Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України, наукова, науково-методична література та науково-методичні матеріали з 

мережі Internet. 

 Основні напрями науково-дослідної роботи: 

 вивчення та аналіз першоджерел, науково-педагогічної, навчально-методичної та 

науково-популярної літератури з проблем НДР; 

 ознайомлення з перспективним досвідом роботи в даному напрямку; 

  розробка планів практичних занять з проблем НДР; 

 апробація розробленого спецкурсу, тренінгу;  

 підготовка публікацій з проблеми НДР ; 

 виступ на конференціях, семінарах за темою НДР. 

Результати науково-дослідної роботи за рік:  

- публікації в  педагогічних виданнях; 

- навчально-методичний посібник; 

- спецкурс (співавторство з Гельбак А.М.) “Розвиток обдарованості особистості”; 

- тренінги; 

-  перелік рефератів для слухачів очно-дистанційних курсів із рекомендованим 

списком літератури. 

3. Методична робота 

Протягом року розроблено текстів лекцій – 3, планів практичних      занять – 14, 4 
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навчально-тематичних плани обласних творчих груп, 1 дводенний тренінг із науково-

методичним супроводом, пропозиції різноманітного спрямування. Здійснювалася 

модифікація попередньо розроблених лекцій та практичних занять, спрямована на їх 

адаптацію до певних курсів (за досвідом, фахом, кваліфікацією слухачів) та осучаснення 

інформації. На курсах підвищення кваліфікації і обласних семінарах впроваджувалися 

інтерактивні методи навчання слухачів і форми організації навчального процесу (робота в 

творчих групах, ділові ігри та вправи,  руханки, моделювання, презентації, науково-

дослідницька робота, інформаційні повідомлення, міні-тренінги, творчі завдання, захисти 

напрацювань тощо).   

Підготовлені лекції: «Техніка ефективного педагогічного спілкування», «Способи 

впливу на “особливих” дітей», «Традиційні та нетрадиційні форми роботи з розвитку 

обдарованості особистості». 

Підготовлена узагальнена довідка тематичного вивчення діяльності методичного 

кабінету відділу освіти Вільшанської райдержадміністрації з проблеми “Науково-методичне 

забезпечення реалізації освітнього державного стандарту базової та повної загальної 

середньої освіти (природничо-математичний цикл дисциплін)”. 

Відвідано та проаналізовано 10 лекційних та практичних занять. 

Проводились наукові консультації для працівників інституту та здобувачів наукового 

ступеня з проблем наукових досліджень. 

4. Організаційна робота 
Брала участь у підготовці й проведенні Всеукраїнської науково-методичної конференції 

«Ідеї В.О.Сухомлинського про науку, майстерність і мистецтво управління в практиці 

сучасного освітнього менеджменту» та обласного науково-практичного семінару «Науково-

методичне забезпечення профілізації змісту освіти в старшій школі»,  20-21.04.2011р. на базі 

КОІППО імені Василя Сухомлинського.  

Постійна участь у засіданнях вченої ради, підготовці й проведенні засідань кафедри. 

Виконувала роль куратора  в організації тематичного  вивчення діяльності методичного 

кабінету відділу освіти Вільшанської райдержадміністрації з проблеми “Науково-методичне 

забезпечення реалізації освітнього державного стандарту базової та повної загальної 

середньої освіти (природничо-математичний цикл дисциплін)”. 

5. Характеристика публікацій 

Протягом  2011 року підготовлено і опубліковано: 

1. Організаційно-методичні 

умови підготовки вчителя до 

роботи в профільному класі 

Наук. Педагогічний вісник. – №2 (18). – 

Кіровоград, 2011. – С. 18-20. 

2. Роль педагогів закладу освіти в 

забезпеченні життєдіяльності 

здібних вихованців 

Наук. Матеріали обласної науково-практичної 

конференції “Позашкільна освіта у вимірі 

ХХІ століття”.– Кіровоград, 2011. 

3. Інноваційний підхід до 

формування професійного іміджу 

педагога в системі післядипломної 

освіти 

Наук. Вісник післядипломної освіти. – Київ, 

2011. – С. 29-30. 

 

4. Комплексний підхід до 

вдосконалення професійного 

ділового спілкування вчителя 

Наук. Матеріали Всеукраїнської науково-

практичної конференції “Психолого-

педагогічні проблеми розвитку 

особистості в сучасних соціокультурних 

умовах”. – Вінниця, 2011. 

5. Обдарованість як педагогічна 

проблема. 

Наук. Педагогічний вісник. – № 3-4 (15-16). – 

Кіровоград, 2011. – С. 21-26  

6. Творчі задачі для розумників Метод. Навчальний посібник. –  Кіровоград, 

2011. –  112 с. 

7. Професійний імідж керівника Наук. Матеріали Всеукраїнської науково-
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навчального закладу методичної конференції «Ідеї 

В.О.Сухомлинського про науку, 

майстерність і мистецтво управління в 

практиці сучасного освітнього 

менеджменту», 21–22.09.2011 р., КОІППО 

імені Василя Сухомлинського. 

 

Гельбак Анжела Миколаївна 

 

1. Навчальна робота 

Навчальне навантаження у 2011 році складало 700 годин. Навчальне навантаження 

виконано у повному обсязі.  

2. Наукова робота 

21.01.2011 р. успішно захистила дисертаційне дослідження з теми “Розвиток 

комунікативних навичок у підлітковому віці засобами фасилітаційного впливу” та отримала 

звання кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова 

психологія. 

Підготовлено до друку 4 статті, зокрема у виданнях, затверджених ВАК України – 2. 

Взяла участь у роботі 2-х конференцій: 

- Всеукраїнській науково-методичній конференції “Ідеї В.О.Сухомлинського про 

науку, майстерність і мистецтво управління в практиці сучасного освітнього менеджменту”, 

21-22.09.2011 р., КОІППО імені Василя Сухомлинського. 

- Всеукраїнській науково-практичній конференції “Психолого -педагогічні проблеми 

розвитку особистості в сучасних соціокультурних умовах”, 27-28.10.2011 р., м. Вінниця, 

Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників. 

Здійснювала наукове керівництво 6 курсів підвищення кваліфікації (учителі 

музичного мистецтва вищої та першої кваліфікаційних категорій, учителі музичного 

мистецтва, які викладають інтегровані курси “Мистецтво” та “Художня культура”, 

бібліотекарі навчальних закладів, учителі, які викладають предмети “Основи здоров”я” та 

“Основи безпеки життєдіяльності”, керівники музичних гуртків, акомпаніатори). 

Результати науково-дослідної роботи 
1. Проблема науково-дослідної роботи: «Психологічні аспекти розвитку фасилітативної 

техніки вчителя в умовах навчальної взаємодії».  

2. Виконавці: Гельбак А.М. 

3. Характеристика експериментально-джерельної бази: Закони України, Постанови 

Кабінету Міністрів України, нормативні документи МОН України, наукова, науково-

методична література.  

4. Підсумкові результати науково-дослідної роботи: 

- дисертаційне дослідження; 

- наукові статті у виданнях, затверджених ВАК України – 2; 

- публікації в інших педагогічних виданнях – 2. 

3. Методична робота 

Підготовлені, прорецензовані та затверджені на засіданнях кафедри спецкурси: 

1. Розвиток обдарованості особистості. 

2. Психолого-педагогічні аспекти уроку. 

 У постійному режимі здійснювалася модифікація практичних занять, спрямована на їх 

адаптацію до певних курсів (за досвідом, фахом, кваліфікацією слухачів). 

4. Організаційна робота 

Брала участь у підготовці й проведенні Всеукраїнської науково- методичної 

конференції “Ідеї В.О.Сухомлинського про науку, майстерність і мистецтво управління в 

практиці сучасного освітнього менеджменту” та обласного науково-практичного семінару 

“Науково-методичне забезпечення профілізації змісту освіти в старшій школі” на базі 
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Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя 

Сухомлинського (виступ, організаційне забезпечення, видання матеріалів конференції). 

Брала участь у роботі засідань кафедри педагогіки і психології.  

5. Аналіз публікацій 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених  

ВАК України 

№ 

п/п 
Назва 

Видавництво, журнал (назва, 

номер, рік) чи номер авторського 

свідоцтва 

Обсяг 
Характе- 

ристика 

1. Екофасилітаційна 

перспектива системи 

освіти 

 

Проблеми загальної та 

педагогічної психології. Збірник 

наукових праць Інституту 

психології імені Г.С.Костюка 

АПН України / За ред. 

С.Д.Максименка, част. 2. – К., 

2011. – С. 105-114. 

0,5 д.а. 

 

наукова 

2. Психологічні особливості 

розвитку особистості в 

умовах трансформації 

Науковий часопис НПУ імені 

М.П.Драгоманова. Серія № 12. 

Психологічні науки: Збірник 

наукових праць. – К.: НПУ імені  

М.П. Драгоманова, 2011. – № 21 

(45). – С. 40-46. 

0,5 д.а. 

 

наукова 

Публікації в інших педагогічних виданнях 

№ 

п/п 
Назва 

Видавництво, журнал (назва, 

номер, рік) чи номер авторського 

свідоцтва 

Обсяг 
Характе- 

ристика 

1. Гуманізація взаємин у 

системі “вчитель-учень” 

засобами педагогічної 

фасилітації 

Педагогічний вісник КОІППО  

ім. В.Сухомлинського. – 2011. – № 1 

(17). – С. 33-36. 

0,3 д.а. 

 

Науково-

методич 

2. Створення 

фасилітативного 

середовища як умова 

успішної реалізації 

профільного навчання 

Педагогічний вісник КОІППО  

ім. В.Сухомлинського. – 2011. – 

№ 2 (18). – С. 24-26. 

0,3 д.а. 

 

Науково-

методич 

 

Жосан Олександр Едуардович 

 

1. Навчальна робота 

У 2011 році навчальне навантаження складало 700 годин. Виконано в повному обсязі 

(аудиторних – 450 годин, позааудиторних – 250 годин). 

2. Наукова робота  

Підготовлено до друку 18 статей, зокрема у виданнях, затверджених ВАК України – 8.  

Взяв участь у роботі 12 конференцій: 

- обласна інтернет-конференція «Інформаційно-комунікаційні технології навчання: 

психолого-педагогічні та дидактичні аспекти впровадження», 13.04.2011 р., КОІППО імені 

Василя Сухомлинського; 

- Міжнародна наукова конференція «Мова – література – культура в контексті 

національних взаємозв’язків», 24–25.05.2011 р., Інститут філології та соціальних комунікацій 

Бердянського державного педагогічного університету; 

-  Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми розвитку післядипломної 

http://timso.koippo.kr.ua/blogs/index.php/Internet-konferencia/
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педагогічної освіти у сучасному суспільстві»,  26–27.05.2011 р., м. Херсон, Університет 

менеджменту освіти НАПН України, Херсонська академія неперервної освіти; 

- VII Mіжнародна науково-практична інтернет-конференція «Питання сучасної науки і 

освіти», 11–13.07.2011 р., Інститут наукового прогнозування (м. Київ), Кримський інститут 

економіки та господарського права, Поволзька академія державної служби та ін.; 

- VII Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми розвитку 

людського суспільства», 21–28.07.2011 р., м. Одеса, Міжнародна академія наук і вищої 

освіти (Великобританія), Всеукраїнський академічний союз (Україна) та ін.; 

- Всеукраїнська науково-методична конференція «Ідеї В.О.Сухомлинського про науку, 

майстерність і мистецтво управління в практиці сучасного освітнього менеджменту», 21–

22.09.2011 р., КОІППО імені Василя Сухомлинського; 

- VIIІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасний 

соціокультурний простір 2011», 22–24.09.2011 р., Інститут наукового прогнозування 

(м. Київ), Кримський інститут економіки та господарського права, Поволзька академія 

державної служби та ін.; 

- VIIІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми 

сучасної науки», 24–26.10.2011р., Інститут наукового прогнозування (м. Київ), Кримський 

інститут економіки та господарського права, Поволзька академія державної служби та ін.; 

- Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічні проблеми 

розвитку особистості в сучасних соціокультурних умовах», 27–28.10.2011 р., м. Вінниця, 

Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів; 

- Всеукраїнська науково-практична конференція «Готовність педагогів до інноваційної 

діяльності в умовах безперервної післядипломної педагогічної освіти», 10–11.11.2011 р., 

м. Рівне, Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти; 

- Всеукраїнська науково-практична конференція «Многогранное наследие Владимира 

Даля в социокультурном пространстве ХХІ столетия», 23–24.2011 р., м. Луганськ, 

Східноукраїнський державний університет імені Володимира Даля; 

- XIV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми і сучасні 

тенденції розвитку психології і педагогіки», 24–28.11.2011 р., м. Одеса, Міжнародна академія 

наук і вищої освіти (Великобританія), Всеукраїнський академічний союз (Україна) та ін. 

Здійснював наукове керівництво 6 курсів підвищення кваліфікації (директори шкіл, 

заступники директорів шкіл з навчально-виховної роботи, керівники гуртків декоративно-

ужиткового мистецтва, новопризначені керівники шкіл та резерв на цю посаду, заступники 

директорів шкіл з виховної роботи) та 8 науково-практичних семінарів (директори гімназій, 

ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл, навчально-виховних комплексів (об’єднань) та 

експериментальних навчальних закладів; учителі математики, які здійснюють апробацію 

навчальної літератури; заступники директорів опорних загальноосвітніх навчальних закладів 

з питань інноваційної діяльності; новопризначені завідувачі та методисти методичних 

кабінетів (центрів) відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій, міських рад; директори 

опорних закладів з інноваційної діяльності; новопризначені завідувачі та методисти 

методичних кабінетів (центрів) відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій; методисти 

районних, міських методичних кабінетів (центрів), які відповідають за викладання 

математики; методисти методичних кабінетів (центрів) відділів (управлінь) освіти 

райдержадміністрацій, міських рад; керівники шкіл (директори, їх заступники з навчально-

виховної роботи) та резерв керівних кадрів.  

Здійснював наукове керівництво роботою здобувача наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук Даниленко С.І. 

Результати науково-дослідної роботи 

1.  Проблема науково-дослідної роботи: «Теоретичні та методичні засади сучасного 

підручникознавства». 

2.  Виконавці: Жосан О.Е. 

3.  Характеристика експериментально-джерельної бази: Закони України, Постанови 

http://icp-ua.com/uk/node/652
http://icp-ua.com/uk/node/652
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Кабінету Міністрів України, нормативні документи Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України, наукова, науково-методична література. 

4.  Результати науково-дослідної роботи за рік:  

- наукові статті у виданнях, затверджених ВАК України – 8;  

- публікації в інших педагогічних виданнях – 10.  

3. Методична робота 

Протягом року розроблено текстів лекцій – 3, планів практичних занять – 10. У 

постійному режимі здійснювалася модифікація практичних занять, спрямована на їх 

адаптацію до певних курсів (за досвідом, фахом, кваліфікацією слухачів).  

Підготовлена до друку стаття «Використання мультимедійного навчально-ігрового 

посібника: методичний аспект» (Методичний вісник КОІППО). 

Протягом року проведено 18 індивідуальних консультацій педагогічних працівників 

області. Впроваджувалися інтерактивні методи навчання слухачів (робота в малих групах, 

ділові ігри, “мозковий штурм”, “вільний мікрофон” тощо) та індивідуальна робота слухачів з 

комп’ютером.   

Підготовлені лекції: «Професійна компетентність педагога», «Шляхи розвитку 

соціальної компетентності школярів», «Мультимедійний навчально-ігровий посібник у 

контексті сучасного підручникознавства». 

4. Організаційна робота 
Брав участь у підготовці й проведенні Всеукраїнської науково-методичної конференції 

«Ідеї В.О.Сухомлинського про науку, майстерність і мистецтво управління в практиці 

сучасного освітнього менеджменту» та обласного науково-практичного семінару «Науково-

методичне забезпечення профілізації змісту освіти в старшій школі» на базі КОІППО імені 

Василя Сухомлинського. 

Брав участь у засіданнях вченої ради, у підготовці й проведенні засідань кафедри. 

5.  Аналіз публікацій 

 

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України 

№ 

пор. 
Назва Вихідні дані 

Друк. 

арк. 

1 Історія та сучасний стан шкільної 

навчальної літератури в Україні у 

контексті вітчизняного 

підручникознавства 

Наукові записки (КДПУ імені 

В.Винниченка), 2011. – Випуск 93. – С. 

60–65. 

0,6 

2 Підручникознавство: підходи до 

визначення поняття  

Вісник післядипломної освіти (УМО НАПН 

України), 2011. – Вип. 2 (15). – С. 53–60. 

0,6 

3 Підручникотворення для профільної 

школи: теоретичний аспект 

Педагогічний альманах :  зб. наук. праць. – 

Херсон : ПУІПОПК, 2011. – Вип. 10. – С. 

62–69. 

0,6 

4 Концептуальні засади підготовки 

незалежних експертів шкільних 

підручників у закладі післядипломної 

освіти  

Педагогічний альманах :  зб. наук. праць. – 

Херсон : ПУІПОПК, 2011. – Вип. 11. – С. 

126–132. 

0,7 

5 Шкільний підручник як засіб розвитку 

здібностей учня 

Зб. наук. праць Бердянського держ. пед. 

університета. – 2011. – № 2. –  С. 88–93.  

0,5 

6 Мультимедійний навчально-ігровий 

посібник у контексті сучасного 

підручникознавства 

Наукові записки (КДПУ імені 

В.Винниченка), 2011. – Випуск 99. – С. 

92–99. 

0,6 

7 Система експертизи шкільної 

навчальної літератури як компонент 

сучасного підручникознавсвтва 

Вісник післядипломної освіти (УМО НАПН 

України), 2011. – Вип. 3 (16). – С. 73–78. 

 

8 Експертиза шкільного підручника: Педагогічний альманах : зб. наук. праць. –  
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теоретичний аспект Херсон : ПУІПОПК, 2011. – Вип. 12.  

 

Публікації в інших педагогічних виданнях 

№ 

пор. 
Назва Вихідні дані 

Друк. 

арк. 

1 Дидактичні можливості 

мультимедійного навчально-ігрового 

посібника  

Інформаційно-комунікаційні технології 

навчання: психолого-педагогічні та 

дидактичні аспекти впровадження : матер. 

обласної наук.-практ. інтернет-конфер. 

13.04.2011 р. [Електронний ресурс]. – режим 

доступу: http://timso.koippo.kr.ua/blogs.  

0,2 

2 Вимоги до підручника профільної 

школи 

Педагогічний вісник. – 2011. – № 1. – С. 9–13. 0,5 

3 Проблеми створення сучасних 

підручників для профільної школи 

Педагогічний вісник. – 2011. – № 2. – С. 21–

23. 

0,5 

4 Підготовка незалежних експертів 

навчальної літератури у закладі 

післядипломної педагогічної освіти 

 

 

 

Проблеми розвитку післядипломної 

педагогічної освіти у сучасному 

суспільстві : матер. Всеукраїнської наук.-

практ. конфер.  26–27.05.2011р., м. Херсон, 

Університет менеджменту освіти НАПН 

України, Херсонська академія неперервної 

освіти. –   Херсон : ХАНП, 2011. – С. 29. 

0,1 

5 Моніторинг шкільних підручників як 

складова моніторингу якості освіти 

Сучасні проблеми розвитку людського 

суспільства: матер. VII Міжнар. наук.-

практ. конфер. 21-28 липня 2011 р. / 

Міжнар. акад. наук і вищої освіти 

(Великобританія), Всеукр. Академічн. 

Союз (Україна), Національн. болонський 

центр (Україна) та ін. – Одеса : InPress, 

2011. – С. 9–11.  

0,3 

6 Книгознавчі аспекти шкільного 

підручникознавства 

Питання сучасної науки і освіти : матер. 

VII Міжнар. наук.-практ. інтернет-конфер., 

м. Київ, 11-13.07.2011р. / Ін-т наук. 

прогнозування, Поволзька академія 

держ.служби та ін. –   К. : Меганом, 2011. – 

С. 33–36.  

0,2 

7 Використання мультимедійних 

навчально-ігрових посібників: 

методичний аспект 

Науково-методичне забезпечення 

модернізації системи освіти. Методичний  

вісник, 2011, № 47. – С. 230–237.  

0,5 

8 Шкільна навчальна література в 

Україні: історичний аспект 

На шляху до українського відродження: 

розробки уроків, позакласних заходів та 

дитячі творчі роботи, присвячені 20-й 

річниці незалежності України / Укладачі: 

Ю.В.Міцай, Л.М.Кірішко, Л.А.Гайда, 

Н.І.Дяченко. – Кіровоград : КОІППО ім. 

В.Сухомлинського, 2011. – С. 41–48. 

0,7 

9 Електронний посібник у школі: 

дидактичні можливості 

Сучасний соціокультурний простір 2011 : 

матер. VIIІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-

конфер., м. Київ, 22-24.09.2011 р. / Ін-т наук. 

прогнозування, Поволзька академія держ. 

служби та ін. – К. : Меганом, 2011. – С. 43–

46.   

0,2 

http://timso.koippo.kr.ua/
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10 Наукова розробка теорії підручника в 

60–70-х роках ХХ століття 

Актуальні проблеми сучасної науки :  

матер. VIIІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-

конфер. 24–26.10.2011р., Інститут 

наукового прогнозування (м. Київ), 

Кримський інститут економіки та 

господарського права, Поволзька академія 

державної служби та ін. [Електронний  

ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.intkonf.org. 

0,3 

 

Кендюхова Антоніна Анатоліївна 

1. Навчальна робота 
У 2011 році навчальне навантаження становило 450 годин. Навчальне навантаження 

виконано в повному обсязі. 

2. Наукова робота 

Протягом року працювала за планом наукового координатора проектів Всеукраїнського 

фонду «Крок за Кроком».  

Брала участь у Міжнародній конференції за проектом МАТРА (Нідерланди) 

«Підготовка менеджерів та вихователів до роботи в дошкільних навчальних закладах». 

Виступала з доповіддю «Специфіка впровадження програми під час викладання спецкурсу 

для менеджерів» (м. Київ). 

Брала участь у Всеукраїнській конференції з питань інклюзивної освіти «Досвід, 

перспективи та впровадження інклюзивної освіти в Україні». Виступала з доповіддю 

«Шляхи впровадження інклюзивної освіти в регіоні» (м. Київ). 

Розроблено 1 обласна програма моніторингових досліджень. 

Видано методичний посібник «Зовнішнє незалежне оцінювання 2010 року: аналітичні 

матеріали, організація та проведення (регіональний аспект)». Підготовлено відгуки на 2 

автореферати та  одну освітньо-професійну програму. Підготовлена довідка про 

впровадження експериментального дослідження. 

Результати науково-дослідної роботи 

Проблема науково-дослідної роботи «Інтеграційні процеси в освіті України 

(дидактичний аспект)». 

Підсумкові результати науково-дослідної роботи: статті в наукових виданнях, виступи 

на конференціях. 

3. Методична робота 

Проведено 3 Всеукраїнських семінари «Менеджмент керівників закладів дошкільної і 

початкової освіти» в межах Міжнародного проекту «Використання інноваційних технологій 

для підготовки педагогів дошкільних навчальних закладів» Програма МАТРА Міністерства 

закордонних справ Королівства Нідерландів. 

Результат участі у проекті: Міжнародний сертифікат тренера з питань підготовки 

педагогів дошкільних закладів, зареєстрованого Університетом прикладних наук «ФОНТІС» 

(Нідерланди). 

Оновлено тексти лекцій “Особливості становлення та розвитку національної системи 

зовнішнього незалежного оцінювання”. Розроблено плани  практичних занять, семінарів (2). 

Проведено 24 індивідуальні консультації для педагогічних працівників. 

Здійснювалось наукове керівництво курсами та семінарами. Проводились наукові 

консультації для працівників інституту з проблем  наукових досліджень, педагогічних 

працівників навчальних закладів з теорії та методики моніторингових досліджень, 

інтерактивних методів навчання, керівників дошкільних навчальних закладів з 

управлінського менеджменту. 

Розроблено 2 лекції, 2 плани семінарських та практичних занять.  

4. Організаційна робота 

http://www.intkonf.org/
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Участь у засіданнях кафедри, участь в роботі Всеукраїнських та Міжнародних семінарів 

і конференцій. 

Участь у підготовці та проведенні обласних семінарів директорів опорних шкіл, 

завідуючих РМК. 

5.  Аналіз публікацій 

№ 

пор. 
Назва Вид Вихідні дані 

Друк. 

арк. 

1. Зовнішнє незалежне 

оцінювання 2010 року: 

аналітичні матеріали, 

організація та проведення 

(регіональний аспект) 

Науково-

методичний 

Кіровоград, КОІППО 4 

2. Науково-теоретична 

підготовка педагогів до 

організації та проведення 

моніторингових досліджень. 

Науковий Матеріали Міжнародної 

конференції 

«Постдипломное 

образование: традиции и 

инновации»,  

Санкт-Петербург 

0,5 
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Звіт роботи кафедри дошкільної та початкової освіти 

У 2011 році кафедра працювала над проблемами «Науково-методичне забезпечення 

роботи педагога з обдарованими дітьми» та «Модернізація освітнього процесу з дітьми 

дошкільного віку відповідно до Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у 

Світі», та Програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт». 

Методична робота 

Науково-педагогічними працівниками кафедри проведено 19 потоків курсів, на яких 

підвищували свій фаховий рівень (390 осіб, 14 груп) педагогічні працівники ДНЗ та (460 

осіб, 17 груп) вчителі початкових класів, вчителі образотворчого мистецтва (43 особи). 

Підготовлено 19 навчально-тематичних планів. Розроблено презентації практичних 

занять та спецкурсів: 

 «Особливості впровадження Програми розвитку дітей старшого дошкільного віку 

«Впевнений старт» (Гагаріна Н.В., Тарапака Н.В.); 

 «Інклюзивна освіта в Україні. Навчання дітей з особливими освітніми потребами в 

загальноосвітньому просторі»; 

 «Диференційований підхід до викладання предметів у початкових класах в контексті 

інклюзивної освіти» (Кашуба Л.В.); та конспекти лекцій для педагогічних працівників 

дошкільних навчальних закладів – 12, вчителів початкових класів – 16 та вчителів 

образотворчого мистецтва – 6. 

Працівниками кафедри розроблено: 

- питання письмової роботи щодо перевірки фахової підготовки учасників обласного 

конкурсу «Учитель року - 2011» у номінації «Образотворче мистецтво» та «Початкові 

класи»; 

- критерії оцінювання обласного заочного та очного етапів конкурсу «Учитель року - 

2011» у номінаціях «Початкові класи», «Образотворче мистецтво»; 

- методичні рекомендації для вчителів образотворчого мистецтва, художньої культури 

з питань розвитку творчої особистості  учня на уроках з предметів художньо-естетичного 

циклу (Кондратова В.В.); 

- методичні рекомендації щодо виконання творчих робіт слухачами курсів 

підвищення кваліфікації вчителів початкових класів та образотворчого мистецтва 

(Кашуба Л.В., Кондратова В.В., Тіхонова Н.Г.); 

- методичні рекомендації щодо проведення слухачами курсів підвищення кваліфікації 

вчителів початкових класів та образотворчого мистецтва аналізу уроків, відвіданих у 

навчальних закладах Кіровоградської області під час проходження педагогічної практики; 

- методичні рекомендації щодо самоосвітньої діяльності слухачів курсів, що 

працюють за індивідуальним планом; 

- тестові завдання з української мови та математики для учнів 3-4 класів (в тому числі 

для інклюзивних шкіл) та критерії оцінювання (Кашуба Л.В., Тіхонова Н.Г.); 

- завдання для обласного етапу Всеукраїнського конкурсу знавців української мови 

імені П.Яцика для учнів 3-4 класів (Кашуба Л.В.). 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 23.11.2010 року № 1111 

«Про впровадження Програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» 

та з метою створення необхідних умов для забезпечення дітям обов’язкової дошкільної 

освіти, кафедрою дошкільної та початкової освіти розроблено заходи, якими передбачено 

підготовку педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів до роботи за новою 

Програмою шляхом підвищення кваліфікації на курсах, у ході проведення інших методичних 

заходів, зокрема: 

 створено обласну творчу групу з проблеми «Особливості організації освітньо-

виховного процесу з дітьми старшого дошкільного віку»;  

 проведено обласні семінари для керівників методичних об’єднань педагогічних 

працівників дошкільних навчальних закладів з проблеми «Системний підхід до розвитку, 
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навчання і виховання дітей старшого дошкільного віку відповідно до Програми «Впевнений 

старт»» (березень 2011 рік); для методистів районних, міських методичних кабінетів 

(центрів), які відповідають за дошкільне виховання «Шляхи науково-методичного 

забезпечення Програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»» 

(травень 2011 рік); 

 в навчально-тематичні плани курсів підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників ДНЗ та вчителів початкових класів введено спецкурс «Шляхи реалізації 

основних принципів Програми «Впевнений старт»»; 

 проведено два потоки курсів вихователів ДНЗ, які працюють з дітьми старшого 

дошкільного віку (120 осіб); 

 на допомогу працівникам дошкільних навчальних закладів видано навчально-

методичний посібник «Дитина замовляє розвиток» (автори – Тарапака Н.В., Гагаріна Н.П.). 

Матеріали щодо впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку 

«Впевнений старт» постійно висвітлюються на сайті Кіровоградського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського. На сторінці кафедри 

дошкільної та початкової освіти створено консультпункт для батьків з метою надання їм 

допомоги у вирішенні актуальних питань підготовки дітей до навчання в школі. 

Узагальнені матеріали з впровадження Програми в червні місяці були надіслані до 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Результативність даної роботи 

відзначила у виступі начальник відділу науково-методичного забезпечення змісту 

дошкільної освіти ІІТЗО Долинна О.П. на Всеукраїнському науково-практичному семінарі 

«Реалії сьогодення: пріоритети та перспективи розвитку дошкільної освіти. Впровадження 

Програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»», який відбувся 30 

червня у Києві 2011 року. 

На виконання Концепції розвитку інклюзивної освіти та з метою необхідності 

вирішення важливих питань щодо забезпечення прав на якісну освіту дітей з особливими 

потребами, реалізації та поширенні моделі інклюзивного навчання дітей у дошкільних 

навчальних закладах кафедрою дошкільної та початкової освіти проводиться ряд заходів: 

 в плани курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників дошкільних 

навчальних закладів та вчителів початкових класів  введено спецкурси; 

 спільно з кафедрою корекційної педагогіки проведено обласний семінар для 

вихователів дошкільних навчальних закладів з проблеми «Підготовка вихователів до роботи 

з дітьми в умовах інклюзивної освіти» (лютий 2011 рік);  

 за сприяння благодійної організації «Кіровоградський ресурсно-навчальний 

реабілітаційний центр» (директор Мелющенко О.В.) кафедрою було проведено засідання 

круглого столу для керівників дошкільних закладів з проблеми «Правове забезпечення 

функціонування інклюзивної освіти в Україні» (квітень 2011 рік);  

 на сторінці сайта кафедри постійно висвітлюються матеріали з актуальних проблем 

інклюзивної освіти; 

 під час тематичних і комплексних вивчень та методичних декад надається адресна 

допомога педагогічним працівникам та батькам. 

Відповідно до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності та 

з метою впровадження нововведень в дошкільних навчальних закладах області під 

керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри здійснюється запровадження 

інноваційної діяльності, що дає змогу уникати зайвих труднощів при засвоєнні дітьми знань, 

визначених державними стандартами дошкільної освіти. 

В 2011 році кафедрою підготовлено та проведено 4 обласні семінари:  

 для керівників методичних об’єднань педагогічних працівників дошкільних 

навчальних закладів з  проблеми «Системний підхід до розвитку, навчання і виховання дітей 

старшого дошкільного віку відповідно до Програми «Впевнений старт» (Тарапака Н.В., 

березень 2011 р.); 
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 для методистів кабінетів (центрів) відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій, 

міських рад, які відповідають за дошкільну освіту, з проблеми «Шляхи науково-методичного 

забезпечення реалізації Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» 

(Тарапака Н.В., травень 2011 р.); 

 для керівників районних, міських методоб’єднань учителів початкових класів з 

проблеми «Організаційно-методичні аспекти діяльності вчителів початкових класів 

відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти» (Тіхонова Н.Г., вересень 

2011 р.); 

 для керівників районних, міських методоб’єднань учителів образотворчого 

мистецтва, методистів районних, міських методичних кабінетів (центрів) з проблеми 

«Шляхи поліпшення якості художньо-естетичної освіти в загальноосвітніх закладах» 

(Кондратова В.В., жовтень 2011 р.). 

На кафедрі створені та функціонують 5 обласних творчих груп: 

 для учителів початкових класів вищої категорії «Науково-теоретичні аспекти 

формування творчої активності і духовної культури молодших школярів». Творча 

лабораторія, І заняття (Кашуба Л.В., квітень 2011р.); 

 для учителів образотворчого мистецтва, художньої культури «Розвиток творчого 

потенціалу особистості учня на уроках з предметів художньо-естетичного циклу» 

(Кондратова В.В., квітень 2011р.); 

 для педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Особливості 

організації освітньо-виховного процесу з дітьми старшого дошкільного віку» (Тарапака Н.В., 

Скуренко С.Л., травень 2011р.); 

 для учителів початкових класів вищої категорії «Науково-теоретичні аспекти 

формування творчої активності і духовної культури молодших школярів». Творча 

лабораторія, ІІ заняття (Кашуба Л.В., листопад 2011р.); 

 для педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Освітні технології та 

забезпечення реалізації завдань Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у 

Світі» (Тарапака Н.В., Скуренко С.Л., травень 2011р.). 

Для педагогічних працівників ДНЗ, які працюють з дітьми п’ятирічного віку, було 

проведено обласну науково-методичну конференцію з проблеми «Шляхи реалізації 

Програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» (жовтень 2011 

року). 

Узагальнено досвід роботи педагогічного колективу дошкільного навчального закладу 

№ 25 м. Олександрія, вихователя дошкільного навчального закладу № 73 м. Кіровограда 

Котляренко С.М. (Тарапака Н.В., Гагаріна Н.П.), та ДНЗ № 5 м. Долинської (Скуренко С.Л.). 

Вивчено та узагальнено досвід роботи вчителя Знамянської загальноосвітньої школи №3 

Знамянської міської ради Довгаленко Л.Г. з проблеми «Розвиток творчої обдарованості 

дитини шляхом застосування методу проектів в навчальному процесі початкової школи» 

(Кондратова В.В.). 

Вивчено та узагальнено досвід роботи Маркової С.О., вчителя-методиста НВК 

«Олександрійський колегіум – спеціалізована школа» Олександрійської міської ради з 

проблеми «Формування філософського світогляду молодших школярів» (Кашуба Л.В.). 

Працівники кафедри постійно беруть участь у методичних декадах та здійснюють 

вивчення й узагальнення стану навчально-виховної роботи в дошкільних навчальних 

закладах та початковій школі. Так, в 2011 році в рамках декад надано методичну допомогу 

вчителям початкових класів та педагогічним працівникам ДНЗ Онуфріївського, 

Голованівського, Добровеличківського районів, здійснені тематичні вивчення в 

Голованівському, Маловисківському, Новоархангельському, Кіровоградському районах, за 

матеріалами вивчення підготовлені аналітичні довідки та проведені районні семінари. В 

рамках тематичних та комплексних вивчень постійно здійснюється моніторинг якості знань 

учнів 4-х класів з математики та української мови. За результатами моніторингу написані 

довідки, інформація висвітлювалась на сторінках «Методичного вісника», заслуховувалась 
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на засіданні кафедри. Крім того, працівники кафедри беруть участь у моніторинговому 

дослідженні стану і розвитку системи дошкільної освіти. Так, методистом Скуренко С.Л. за 

результатами моніторингу підготовлений аналітичний звіт та висвітлені матеріали на сайті 

кафедри. 

Організаційна робота 

Науково-педагогічні працівники кафедри брали участь у:  

1. Міжнародних заходах. Тарапака Н.В. та Гагаріна Н.П. є учасниками Міжнародної 

програми МАТРА (Королівство Нідерланди) та Всеукраїнського Фонду «Крок за кроком» у 

реалізації проекту «Впровадження інноваційних освітніх технологій для підготовки 

педагогів дошкільних навчальних закладів». Для реалізації даного проекту кафедрою 

розроблені заходи та створені дві творчі групи для вихователів і керівників дошкільних 

навчальних закладів. Старший викладач кафедри Кашуба Л.В. брала участь в українсько-

канадському проекті «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні» 

(м. Київ). 

2. Всеукраїнських заходах. Методист кафедри Скуренко С.Л. брала участь у 

Всеукраїнському проблемному семінарі «Обов’язкова дошкільна освіті: міф, реальність чи 

об’єктивна необхідність?» (м.Запоріжжя, червень 2011р.) та у Всеукраїнському науково-

практичному семінарі «Реалії сьогодення: пріоритети та перспективи розвитку дошкільної 

освіти» (м. Київ, червень 2011 р.). 

Завідувач кафедри Тарапака Н.В. – у ІV Міжнародному та XVIII Всеукраїнському 

педагогічному читаннях «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: дошкілля – 

початкова школа» (м. Хмельницький, жовтень 2011 р.). 

Доцент кафедри Кондратова В.В. – у Всеукраїнських науково-практичних семінарах: 

«Проблема наступності мистецької освіти та полікультурного виховання учнів початкової, 

основної та старшої школи: педагогічні моделі та інноваційні технології (V Школа 

методичного досвіду)» (м. Миколаїв, червень 2011 р.); «Вивчення художньої культури та 

естетики в 11 класі загальноосвітніх навчальних закладів» (м. Вінниця, травень 2011 р.); 

«Шкільна художньо-естетична освіта в контексті культури міжнаціонального спілкування» 

(м. Чернівці, жовтень 2011 р.). 

Старший викладач кафедри Гагаріна Н.П. – у Всеукраїнській науково-практичній 

конференції студентів та молодих науковців «Становлення професійної компетентності 

майбутніх вихователів в умовах реформування дошкільної освіти» (м. Умань, квітень 

2011 р.), «Перший крок у науку» (м. Луганськ, квітень 2011 р.). 

Старший викладач кафедри Тіхонова Н.Г. – у Всеукраїнському науково-практичному 

семінарі «Впровадження інноваційних проектів у навчально-виховний процес закладів освіти 

України» (м. Миколаїв, жовтень 2011 р.). Також є координатором в області Всеукраїнського 

інтерактивного природничого конкурсу «Колосок». 

Наукова робота 

Важливим аспектом діяльності кафедри є науково-дослідна робота, яка здійснюється з 

таких напрямків: «Наступність діяльності дошкільної та початкової освіти в період 

впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі». 

(Тарапака Н.В.), «Формування цілісного художнього світогляду учнів та розвиток творчих 

здібностей на уроках з мистецтва в 2, 3 класах загальноосвітньої школи» (Кондратова В.В.), 

«Розвиток образного мислення та образної пам’яті молодших школярів» (Кашуба Л.В.), 

«Організаційно-педагогічні умови моніторингу якості підготовки майбутніх вихователів 

ДНЗ» (Гагаріна Н.П.), «Взаємозв’язок школи, сім’ї і громадськості у вихованні учнів (1945-

1991 рр.)» (Тіхонова Н.Г.). 

Підготовлені та надруковані навчально-методичні посібники: для педагогічних 

працівників дошкільних навчальних закладів «Дитина замовляє розвиток» (автори 

Тарапака Н.В., Гагаріна Н.П.), для вчителі початкових класів «Цікава економіка. 3 клас» 

(Кашуба Л.В., Жихарєва О.М., Романушко О.М.). Крім того, підготовлено та надруковано 16 
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статей, з них у науково-фахових виданнях – 5 зальним обсягом 14,8 друкованих аркушів 

(додаток 1). 

Організовано та проведено обласну науково-методичну конференцію з проблеми 

«Шляхи реалізації Програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» 

(жовтень 2011 рік). 

З метою впровадження в дошкільні навчальні заклади експериментальної діяльності з 

вересня 2011 року розпочався підготовчий етап дослідно-експериментальної роботи 

регіонального рівня на базі дошкільних навчальних закладів № 67, № 47 м. Кіровограда 

щодо забезпечення прав дітей з особливими потребами на дошкільну освіту. Завершено 

підготовчий етап дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня з проблеми 

«Комплексний підхід до розвитку дітей старшого дошкільного віку в умовах впровадження 

Програми «Впевнений старт» (на базі ДНЗ № 25 м. Олександрія). 

Спільно з кафедрою педагогіки та психології 21-22 вересня була проведена 

Всеукраїнська науково-методична конференція «Ідеї В.О.Сухомлинського про науку, 

майстерність і мистецтво управління в практиці сучасного освітнього менеджменту» 

(Кіровоград-Павлиш). 

В рамках співпраці Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти імені Василя Сухомлинського та Кіровоградського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка кафедрою дошкільної та початкової освіти й 

психолого-педагогічного факультету проведено дві міжвізувські науково-методичні 

конференції.  

 «Теорія і практика розвитку ключових компетенцій дітей молодшого шкільного 

віку» (червень, 2011 р.); 

 «Актуальні проблеми виховання учнів початкових класів» (жовтень, 2011 р.). 

В 2012 році кафедра продовжить працювати над проблемами: «Науково-методичне 

забезпечення роботи педагога з обдарованими дітьми» та «Модернізація освітнього процесу 

з дітьми дошкільного віку відповідно Базової програми». Реалізація зазначених проблем 

здійснюватися відповідно до таких напрямків:  

1) забезпечення високого рівня підвищення кваліфікації працівників дошкільних 

закладів та вчителів початкових класів; 

2) підготовка вчителів початкових класів до роботи з обдарованими дітьми: 

- підвищення кваліфікації педагогів у контексті оновлення змісту початкової освіти; 

- організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в умовах оновлення 

змісту дошкільної освіти та впровадження нової Базової програми розвитку дитини 

дошкільного віку «Я у Світі»; 

- забезпечення педагогічних умов для реалізації варіативної частини програми для 

учнів 1-4 класів. 

3) забезпечення науково-обгрунтованих підходів до організації методичної роботи з 

педагогічними працівниками шляхом проведення обласних семінарів, засідань творчих груп; 

4) посилення впливу науково-дослідницької роботи кафедри на забезпечення змісту, 

форм і методів навчально-виховного процесу в контексті роботи з обдарованими дітьми та 

дітьми старшого дошкільного віку: 

- науково-методичне забезпечення впровадження інноваційних педагогічних 

технологій у навчально-виховний процес; 

5) забезпечення духовної культури, формування національної самосвідомості 

педагогічних працівників у процесі підвищення кваліфікації; 

6) художньо-естетична освіта і виховання учнів ЗШ в процесі впровадження 

інтегрованих курсів. 
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Додаток 1 

 

Список наукових праць 

викладачів кафедри дошкільної та початкової освіти за 2011 рік 

 

№ 

п/п 
Назва 

Видавництво, 

журнал (назва, номер, рік) чи 

номер авторського свідоцтва 

Кількість 

друкованих 

сторінок 

Прізвища 

співавторів 

ТАРАПАКА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 

1. Роль та значення 

соціального 

середовища у 

розвитку творчих 

здібностей 

дошкільників 

Науково-методичний 

щоквартальний журнал 

«Педагогічний вісник». – 

Кіровоград: ОІППО імені 

Василя Сухомлинського, № 1 

(17), 2011. – С 108-109. 

0,5 д.а.  

2. Готовність педагогів 

ДНЗ до виховання 

старших 

дошкільників: 

теоретичний аспект 

Науково-методичний 

щоквартальний журнал 

«Педагогічний вісник». – 

Кіровоград: ОІППО імені 

Василя Сухомлинського, № 2 

(18), 2011. – С 118-121. 

0,5 д.а. Гагаріна Н.П. 

3. Організація роботи з 

дітьми п’ятирічного 

віку (методичний 

аспект) 

Науково-методичне 

забезпечення модернізації 

системи освіти. Методичний 

вісник, 2011, № 47. 

 

0,5 д.а. Гагаріна Н.П. 

4. Використання ідей 

В.О.Сухомлинського 

у вирішенні 

актуальних проблем 

взаємодії дошкільного 

навчального закладу, 

школи та родини 

Педагогічний дискурс: зб. 

наук. праць / гол.ред. 

І.М. Шоробура. – 

Хмельницький: ПП 

Балюк І.Б., 2011. – Вип. 10. – 

559 с. 

0,5 д.а.  

5. Дитина замовляє 

розвиток (з досвіду 

роботи дошкільного 

навчального закладу 

№ 43 м. Кіровограда) 

Дитина замовляє розвиток: З 

досвіду роботи дошкільного 

навчального закладу № 43 

м. Кіровограда. Навчально-

методичний посібник. – 

Кіровоград: Видавництво 

КОІППО імені Василя 

Сухомлинського, 2011. – 68 с. 

4 д.а. Гагаріна Н.П. 

КАШУБА ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА 

1. Цікава економіка 

 

Навчальний посібник для 

учнів 3 класу – Тернопіль: 

Мандрівець. 2011.  

3 д.а. Жихарєва О.М., 

Романушко О.М. 

2. Організаційно-

методичні умови 

підвищення якості 

навчання в початковій 

школі 

Науково-методичне 

забезпечення модернізації 

системи освіти. Методичний 

вісник, 2011, № 47. 

0,5 д.а.  

3. Аналіз навчально- Науково-методичний 0,5 д.а. Зогова О.Т. 
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виховного процесу в 

початковій школі 

щоквартальний журнал 

«Педагогічний вісник». – 

Кіровоград: ОІППО імені 

Василя Сухомлинського, № 2 

(18), 2011. – С 122-125. 

ГАГАРІНА НАТАЛЯ ПАВЛІВНА 

1. Підготовка 

педагогічних 

працівників 

дошкільних 

навчальних закладів 

до роботи з 

обдарованими дітьми 

Науково-методичний 

щоквартальний журнал 

«Педагогічний вісник». – 

Кіровоград: ОІППО імені 

Василя Сухомлинського, № 1 

(17), 2011. – С 110-113. 

0,5 д.а.  

2. Готовність педагогів 

ДНЗ до виховання 

старших 

дошкільників: 

теоретичний аспект 

Науково-методичний 

щоквартальний журнал 

«Педагогічний вісник». – 

Кіровоград: ОІППО імені 

Василя Сухомлинського, № 2 

(18), 2011. – С 118-121. 

0,5 д.а. Тарапака Н.В. 

3. Організація роботи з 

дітьми п’ятирічного 

віку (методичний 

аспект) 

Науково-методичне 

забезпечення модернізації 

системи освіти. Методичний 

вісник, 2011, № 47. 

0,5 д.а. Тарапака Н.В. 

4. Матеріали 

Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції студентів 

та молодих науковців 

«Становлення 

професійної 

компетентності 

майбутніх вихователів 

в умовах 

реформування 

дошкільної освіти» 

Матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції студентів та 

молодих науковців. Випуск 

ІХ квітень, 2011 року. – 

Умань. 

0,5 д.а.  

5. Матеріали 

Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції «Перший 

крок у науку» 

Матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції «Перший крок у 

науку». – м. Луганськ, 

2011 рік 

 

0,3 д. а.  

6. Дитина замовляє 

розвиток (з досвіду 

роботи дошкільного 

навчального закладу 

№ 43 м. Кіровограда) 

Дитина замовляє розвиток: З 

досвіду роботи дошкільного 

навчального закладу № 43 

м. Кіровограда. Навчально-

методичний посібник. – 

Кіровоград: Видавництво 

КОІППО імені Василя 

Сухомлинського, 2011. – 68 с. 

4 д.а. Тарапака Н.В. 

КОНДРАТОВА ВІКТОРІЯ ВАДИМІВНА 

1. Впровадження ідей Наукові записки. – Випуск 93. 0,5 д.а.  
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В.О. Сухомлинського в 

гуртковій роботі 

загальноосвітньої 

школи  

– Серія: Педагогічні науки. – 

Кіровоград: РВВ КДПУ ім. 

В. Винниченка, 2011. – С. 70-

74. 

2. Подорож у країну 

Мистецтв 

Мистецтво та Освіта. 

Науково-методичний журнал. 

–2011.– №3. – С. 48-50 

0,5 д.а. Калашнікова 

О. В. 

3. Розвиток творчої 

особистості учня на 

уроках з предметів 

художньо-естетичного 

циклу  

Науково-методичне 

забезпечення модернізації 

системи освіти. Методичний 

вісник, 2011, № 47. 

0,5 д.а. Шлєєнкова Т.М., 

Калашнікова О.В.,  

Гриценко І.М. 

ТІХОНОВА НАТАЛІЯ ГЕОРГІЇВНА 

1. Педагогізація батьків 

як одна з форм 

взаємозв’язку школи з 

сім’єю 

Науково-методичне 

забезпечення модернізації 

системи освіти. Методичний 

вісник, 2011, № 47. 

0,5 д.а.  

2. Педагогізація батьків у 

процесі взаємозв’язку 

школи з громадськістю 

Наукові записки 

Кіровоградського 

державного педагогічного 

університету імені 

Володимира Винниченка. – 

Випуск 97. – Серія: 

Педагогічні науки. – 

Кіровоград: РВВКДПУ 

ім.Винниченка, 2011. – С. 

289-293. 

0,5 д.а.  
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Додаток 2 

 

СТАТИСТИЧНИЙ ЗВІТ 

про організаційно-педагогічну діяльність 

кафедри дошкільної та початкової освіти КОІППО 

імені Василя Сухомлинського 

за 2011 рік 
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1 ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ:  

- всього 10 10 10 10 10 10 10 

- виїзні засідання  - - - - - - - 

- спільні засідання - - - - - - - 

2 ОБГОВОРЕНО:  

- текстів лекцій 2 2 2 2 2 2 12 

- текстів статей 2 2 3 4 3 - 14 

- матеріалів ППД 3 2 1 2 2 1 11 

- відкритих лекцій, семінарських, практичних 

занять 
2 2 2 2 2 2 12 

3 ПРОВЕДЕНО:  

- відкритих лекцій, семінарських занять 2 2 2 2 2 2 12 

- конференцій 3 3 4 8 3 2 23 

- семінарів 2 1 1 2 2 1 9 

- тренінгів - - - - - - - 

- круглих столів 1 1 - 3 - - 5 

- взаємовідвідувань занять 30 20 20 20 16 16 102 

- консультацій для педпрацівників 20 22 24 24 22 - 112 

4 РОЗРОБЛЕНО:  

- лекцій 2 5 2 8 2 2 21 

- планів семінарських, практичних занять  4 4 8 14 2 2 34 

- програм спецкурсів, спецсемінарів. - 1 1 2 1 - 5 

- сценаріїв заходів - - - - 2 - 2 

- проспектів виставок - - - - - - - 

- освітньо-професійних програм - - - 1 - - 1 

- навчально-тематичних планів 4 3 4 4 4 8 27 

5 ПІДГОТОВЛЕНО:  

- доповідних записок - - - - - - - 

- статей 5 2 3 4 3 - 17 

- методичних розробок (рекомендацій) 1 - 1 1 2 1 5 

- інформаційних листів - 1 2 - - - 3 

- аналітичних записок 2 - - - - 1 3 

- відзивів на автореферати 4 - - 2 - - 6 

6 ПРОРЕЦЕНЗОВАНО:  

- тез доповідей - - - - - - - 
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- статей 2 - - - - - 2 

- посібників 1 - - 3 - - 4 

- підручників - - - - - - - 

- методичних рекомендацій та розробок 2 - - 3 - - 5 

- концепцій - - - 1 - - 1 

- проектів програм, методичних комплексів - - 1 1 - - 2 

7 ВИВЧЕНО ТА УЗАГАЛЬНЕНО СТАН 

(ДОСВІД) РОБОТИ: 

 

- вчителів - 1 1 3 - - 5 

- вихователів 2 - - - 1 1 4 

- керівників ЗО - - - - - - - 

- педколективів 1 1 - - 2 - 4 

- закладів освіти - - - - - - - 

- методистів - - - - - - - 

- навч.-метод. кабінетів - - - - - - - 

- рай(міськ) методкабінетів - 1 - 3 1 - 5 

8 ОПУБЛІКОВАНО:  

- тез доповідей 2 - - - 2 - 4 

- статей 5 2 3 3 3 - 16 

- методичних рекомендацій - - 1 - 2 - 3 

- посібників 1 - - 1 1 - 3 

- підручників - - - - - - - 

- монографій (автореферат) - - - - - - - 

9 ІНШІ ЗАХОДИ:  

- участь у роботі тренінгів “Крок за кроком” 1 - - 2 1 - 4 

- участь в регіональному семінарі 2 1 - 1 - - 4 

- участь в міжнародних, всеукраїнських 

науково-практичних конференціях та семінарах 
2 4 3 4 4 2 19 

- участь у масових заходах 2 - - 4 - 3 9 
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Звіт про роботу кафедри корекційної педагогіки 

 

Нові концептуальні засади сучасного суспільного розвитку обумовлюють суттєві зміни 

принципових підходів у відношенні суспільства і держави до навчання і виховання дітей з 

особливими освітніми потребами, що забезпечує захист та інтеграцію в соціум всіх верств 

населення, у тому числі й осіб з обмеженими можливостями. В основу такої інтеграції 

покладено концепцію цілісного підходу, яка відкриває шлях до реалізації прав і можливостей 

для кожної дитини і, перш за все, передбачає рівний доступ до якісної освіти. Тому 

досягнення гуманістичної мети корекційної освіти вимагає реалізації нової парадигми і в 

системі післядипломної освіти, що відзначається пошуком нових ефективних підходів до 

процесів соціалізації і реабілітації, необхідності вдосконалення існуючих та розробки нових 

технологій навчання дітей з вадами психофізичного розвитку, відповідної корекції 

професійних знань і вмінь педагогічних працівників спеціальних освітніх закладів.  

З огляду на це  робота кафедри корекційної педагогіки спрямована на вивчення, 

узагальнення та впровадження передового педагогічного досвіду педагогічних працівників 

спеціальних закладів освіти, організацію та навчально-методичне забезпечення підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників у курсовий та міжкурсовий період, підготовку 

методичних та дидактичних розробок для супроводу дітей з особливими освітніми 

потребами на засадах індивідуалізації та диференціації.  

У звітний період кафедра корекційної педагогіки продовжувала працювати над 

проблемою «Науково-методичне забезпечення рівного доступу педагогічних працівників 

спеціальних навчальних закладів до якісної післядипломної освіти, спрямування їхньої 

діяльності на виявлення та педагогічну підтримку обдарованих дітей з особливими освітніми 

потребами».  

У 2011 році проведено курси підвищення кваліфікації для наступних категорій 

педагогічних працівників: 

- учителі-логопеди спеціальних, загальноосвітніх, дошкільних навчальних закладів , 

відділів і управлінь освіти (28.03. – 08.04.2011);  

- учителі-дефектологи шкіл-інтернатів, спеціальних шкіл (30.05. – 10.0.2011); 

- вихователі шкіл-інтернатів, спеціальних шкіл, дитячих будинків (08.08.- 19.08.2011); 

- вихователі груп продовженого дня загальноосвітніх закладів (28.11-09.12.2011). 

Загалом у 2011 році підвищили кваліфікацію на курсах, що проводила кафедра 

корекційної педагогіки, 172 педагогічних працівника загальноосвітніх та спеціальних 

навчальних закладів.  

Для педагогічних працівників спеціальних загальноосвітніх шкіл, шкіл-інтернатів 

проведено наступні заходи:  

- обласний навчально-методичний семінар для вихователів груп продовженого дня 

загальноосвітніх шкіл на базі КОІППО (24.02.2011) з проблеми «Становлення і розвиток 

життєвих компетентностей вихованців груп продовженого дня». Матеріали розміщено на 

сайті; 

- засідання обласної творчої групи керівників методичних об’єднань вчителів 

початкових класів на базі Світловодської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІІ 

ступенів № 2 (04.03.2011) з проблеми «Шляхи активізації творчої самореалізації у 

професійній діяльності»; 

- обласний науково-практичний семінар для практичних психологів та соціальних 

педагогів шкіл-інтернатів, спеціальних шкіл, дитячих будинків, притулків для неповнолітніх 

(10-11.03.2011 року) «Психолого-педагогічний супровід дитини з відхиленнями у поведінці»; 

- обласний науково-методичний семінар для учителів трудового навчання та суспільно-

побутового обслуговування шкіл-інтернатів, спеціальних шкіл на базі Бобринецької 

спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату (19.04 – 20.04.2011) з проблеми 

«Забезпечення профілізації освіти в спеціальних навчальних закладах»; 



 45 

- обласний навчально-практичний семінар для учителів-логопедів, завідувачів 

логопедичних пунктів ДНЗ, ЗНЗ та спеціальних шкіл, на базі ПМПК (18.05.2011) з проблеми 

««Розвиток професійної компетентності вчителів-логопедів в умовах модернізації 

спеціальної освіти»; 

- обласний навчально-методичний семінар для вчителів, які працюють з учнями 

загальноосвітніх навчальних закладів за індивідуальною формою навчання (12.09), з 

проблеми «Науково-методичний супровід організації навчання учнів за індивідуальною 

формою»; 

- обласний навчально-методичний семінар для вчителів-дефектологів (27-28.09.2011) з 

проблеми «Клініко-педагогічна діагностика і корекція труднощів у навчанні школярів з 

психофізичними вадами»; 

- обласний науково-практичний семінар для заступників директорів з навчально-

виховної роботи спеціальних навчальних закладів (11-12.10.2011) з проблеми «Методичне 

забезпечення впровадження сучасних педагогічних технологій у виховний процес 

спеціального навчального закладу»; 

- засідання обласної творчої групи керівників методичних об’єднань вчителів 

початкових класів на базі Новомиргородської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату 

І-ІІІ ступенів (10.-11.11.2011) з проблеми «Шляхи активізації творчої самореалізації у 

професійній діяльності»; 

- обласний науково-практичний семінар для вихователів шкіл-інтернатів, спеціальних 

шкіл, дитячих будинків (24-25.11.2011) з проблеми «Психолого-педагогічні аспекти 

соціалізації учнів з особливими освітніми потребами». 

На виконання Плану дій щодо запровадження інклюзивного навчання у 

загальноосвітніх навчальних закладах на 2009-2012 роки, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки, молдоді та спорту України від 11.09.2011 року № 855, кафедрою 

корекційної педагогіки спільно з науково-методичною лабораторією інклюзивного та 

інтегрованого навчання 25 жовтня 2011 року на базі комунального закладу «НВО 

загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів з утриманням дітей-сиріт та класами для дітей 

зі зниженим зором – центр позашкільного виховання Кіровоградської міської ради» 

проведено обласний навчально-практичний семінар для методистів РМК, ММК, які 

відповідають за впровадження інклюзивного, інтегрованого навчання та організацію 

навчання учнів за індивідуальною формою, з проблеми «З досвіду впровадження 

інклюзивного, інтегрованого навчання та організації навчання за індивідуальною формою». 

Під час роботи  семінару слухачі ознайомилися з нормативно-правовим забезпеченням 

організації інклюзивного та інтегрованого навчання та навчально-методичним 

забезпеченням організації навчання учнів за індивідуальною формою. 

 Підвищили кваліфікацію у міжкурсовий період у 2011 році більше 400 педагогічних 

працівників ЗНЗ. Під час проведення обласних заходів основна увага приділялась 

опрацюванню державних та інструктивно-нормативних документів з питань спеціальної 

освіти та навчання дітей з вадами психофізичного розвитку; опануванню сучасних 

технологій організації навчально-виховного процесу педагогічними працівниками 

спеціальних освітніх закладів, застосуванню інформаційно-комунікаційних технологій, 

електронних підручників та посібників, застосуванню корекційних технологій у роботі з 

учнями з особливими освітніми потребами, психолого-педагогічному супроводу дітей з 

психофізичними вадами, корекції проявів девіантної поведінки, профілактиці насилля, 

агресії, тривожності тощо.  

Для забезпечення диференційованого підходу до організації підвищення кваліфікації 

різних категорій працівників спеціальних освітніх закладів працівниками кафедри 

корекційної педагогіки у 2011 році розроблено та впроваджено спецкурси, лекційні й 

практичні заняття для фахівців різних спеціалізацій з питань розвитку сучасної освіти, 

зокрема: 

Іванко А.Б. 
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 В.О. Сухомлинський – шістдесятник (2л.) 

 Сучасна українська історична наука: здобутки, проблеми, перспективи(2 л.); 

 Засновник «державницької школи» в українській історіографії (В.Липинський) (2 л.). 

Павлюх В.В. 

- Корекційно - компенсаторна спрямованість роботи вчителя-логопеда (2л.); 

- Психолого-педагогічний супровід інклюзивного та інтегрованого навчання (2л.); 

- Ізотерапія у роботі вихователя (2 пр.); 

- Розвиток креативності у школярів засобами казкотерапії (2 пр.); 

- Застосування інтерактивних технік у роботі вихователя під час проведення 

самопідготовки (2 пр.); 

- Психолого-педагогічні аспекти роботи з дітьми, що зазнали насилля (2л, 2 пр.); 

- Метод проектів у роботі з дітьми при організації літнього оздоровлення (2 пр.); 

- Застосування здоров'язберігаючих технологій для дітей з ООП (2 пр.); 

- Науково-методичне забезпечення інклюзивного та інтегрованого навчання (спецкурс: 

2л., 10 пр.). 

Вікторіна О.М. 

 - Менеджмент персоналу: основні наукові підходи до управління персоналом (2л.); 

- Застосування методів нейролінгвістичного програмування у роботі вихователя ГПД по 

формуванню життєвих компетенцій (2л.); 

 - Сучасні підходи до формування граматичного аспекту (2л.); 

- «Комунікативні навички в роботі вихователя» (2л.); 

- «Теоретичні основи впливу мас-медіа» (2л.); 

- «Теоретичні основи медіа- грамотності» (2л.); 

- «Консолідація зусиль школи, сім’ї при формуванні в учнів позитивного сприйняття 

життя» (2л.); 

- «Застосування усної народної творчості в корекційній педагогіці» (2 пр.);   

- «Робота педагога-організатора з дітьми в літній період» (2 пр.);  

- «Розвиток техніки інформаційно-вербального впливу як складової життєвих 

компетентностей у вихованців груп продовженого дня» (2 пр.); 

 - Застосування техніки інформаційно-словесного впливу (2 пр.); 

 - Використання фольклору в роботі вчителя-логопеда (2 пр.); 

 - Особливості добору матеріалу для постановки сонорних (2 пр.);  

 - Застосування арт-терапії у роботі педагога (2 пр.); 

 -  Психологічні основи попередження та розв’язання конфліктів (2л.). 

Тараненко Р.К. 

- «Особливості роботи з дітьми, які мають порушення зору» (2л.),  

- «Готовність сучасного суспільства до впровадження інклюзивного та 

інтегрованого навчання» (2л.);  

- «Профілактика шкідливих звичок у дітей» (2пр.); 

- «Сучасні валеотехнології в ЗНЗ» (2пр.); 

- «Діагностика здоров’я учнів» (2 пр.);  

- «Валеотехнології в інклюзивній освіті» (2пр.);  

- «Базові навички медіатора шкільної служби «Порозуміння» ( 2 пр.); 

- «Біоритмологія в роботі педагога» ( 2 пр.). 

Мельничук І.Я.  

- Бібліотерапія як напрям роботи бібліотекаря (2 пр.); 

- Психолого-педагогічні аспекти розвитку пізнавальних інтересів у вивченні різних 

предметів (2л.); 

- Психологічні особливості учнів з особливими освітніми потребами на різних 

етапах розвитку (2л.); 

- Профілактика та корекція професійного вигорання педагога (2л.). 

Корецька Л.В. 
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 Якісна освіта як пріоритет сучасного суспільства (2л.). 

Балютіна К.М. 
 - Естетичне виховання учнів з особливими освітніми потребами (2пр.); 

 -  Моделювання плану роботи вихователя школи-інтернату (2 пр.); 

 - Аналіз підручників та посібників для дітей з особливими освітніми потребами (2 пр). 

Червонець І.В. 

- Сучасні методики підвищення ефективності корекційного впливу при різних 

мовленнєвих порушеннях учнів з особливими освітніми потребами (2пр.); 

- Формування життєво-мовленнєвої компетентності учнів-логопатів (2пр.);  

- Педагогічні умови успішності корекційної роботи в школі-інтернаті (2л); 

- Корекційна робота з молодшими школярами на уроках гуманітарного циклу (2 пр.). 

Одним з основних напрямів підвищення ефективності роботи кафедри є наукова 

діяльність, що полягає у проведенні прикладних досліджень у галузі теорії і методики 

корекційної педагогіки і психології.  

В контексті реалізації вищезазначених завдань  працівниками кафедри здійснюються 

науково-методичні дослідження наступної проблематики: 

- «Психологічні детермінанти становлення професійної ідентичності практичного 

психолога» (В.В. Павлюх). 

- «Фізична реабілітація РВД на уроках ручної праці засобами спеціальних корекційних 

вправ» (Р.К. Тараненко). 

- «Удосконалення діяльності практичного психолога в спеціальних школах» 

(І.Я. Мельничук). 

- «Модернізація післядипломної освіти на сучасному етапі» (Л.В. Корецька). 

- «Формування готовності вчителів початкових класів до творчої самореалізації у 

системі післядипломної освіти» (І.В. Червонець). 

За звітний період працівниками кафедри підготовлено та розміщено на сайті КОІППО 

імені Василя Сухомлинського інформаційні матеріали щодо проведення обласних заходів, з 

актуальних питань розвитку спеціальної освіти та нормативно-правового забезпечення 

функціонування спеціальної освіти. Так, працівники лабораторії науково-методичної 

лабораторії інклюзивного та інтегрованого навчання Балютіна К.М. і Червонець І.В. 

розробили методичні рекомендації методистам РМК, ММК до проведення серпневих 

конференцій учителів, що здійснюють навчання учнів з особливими освітніми потребами за 

індивідуальною формою, та тих, що працюють у спеціальних класах загальноосвітніх 

навчальних закладів та розмістили їх на сайті КОІППО імені Василя Сухомлинського (у 

розділі «кафедра корекційної педагогіки»), старший викладачем кафедри Тараненко Р.К. 

підготовлено та розміщено на сайті серію матеріалів «На допомогу корекційному педагогу», 

в.о. зав. кафедри Павлюх В.В. постійно оновлюється нормативно-правова база 

функціонування спеціальної освіти. 

Відповідно до листа Національної академії педагогічних наук України від 28.03. 2011 

року № 481 було обговорено на засіданні кафедри та надано пропозиції до проекту 

Положення про навчальний та навчально-науково-виробничий комплекси». 

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 

05.09.2011 року № 1/9 –669 надано пропозиції та зауваження до проекту Положення про 

навчально-реабілітаційний центр (розроблений відповідно до Закону України  «Про загальну 

середню освіту» та розділу 7 Національного плану дій на 2011 рік щодо впровадження 

Програми економічних реформ на 2010-2014 роки), 13 з яких було взято до уваги.  

Відповідно до листа Національної академії педагогічних наук України від 21.03. 2011 

року № 01-02/205 було організовано обговорення проекту Положення про кредитно-

модульну систему організації навчального процесу в післядипломній педагогічній освіті. 

Працівниками кафедри узагальнено пропозиції та у вигляді рецензії надіслано на адресу 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. 
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 На виконання п. 1. розпорядження голови Кіровоградської обласної державної 

адміністрації від 5 вересня 2011 року № 774-р «Про затвердження Плану заходів із 

впровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах області» та 

п. 1.1. наказу управління освіти і науки облдержадміністрації від 17 лютого 2010 року № 57 

«Про виконання заходів МОН України щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого 

навчання в загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року» з метою реалізації 

державної політики щодо забезпечення рівного доступу дітей з особливими освітніми 

потребами до якісної освіти завідувачем науково-методичної лабораторії інклюзивного та 

інтегрованого навчання Червонець І.В. визначено та затверджено перелік опорних 

загальноосвітніх навчальних закладів з впровадження інклюзивного та інтегрованого 

навчання, створено базу даних дітей з особливими освітніми потребами, що можуть 

здобувати освіту за інклюзивною та інтегрованою формою навчання, запроваджено систему 

організаційно-методичної, консультативно-роз’яснювальної роботи серед педагогічних 

працівників та батьків.  

Здійснення науково-дослідної та експериментальної роботи сприяє професійному 

вдосконаленню, взаємозв’язку теорії і практики. Працівники кафедри корекційної педагогіки 

протягом звітного періоду взяли участь у різноманітних освітніх форумах: тренінгах (3), 

семінарах регіонального (6), обласного (17), конференціях Всеукраїнського (10), 

Міжнародного (3) рівнів. Зокрема: 

- Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми і перспективи розвитку 

сучасного інформаційного суспільства» (25 лютого 2011, м. Кіровоград); 

- V Міжнародна науково-практична  конференція «Мови і світ: дослідження та викладання» (24 – 

25 березня  2011, м. Кіровоград); 

- Міжнародна науково-практична конференція «Валеологія: сучасний стан, напрямки та 

перспективи розвитку», м. Харків (стаття «Упровадження інклюзивної моделі освіти у 

Кіровоградському регіоні»); 

- Всеукраїнська науково-практична конференція «Українське мовознавство: теоретичні 

та прикладні проблеми» (м. Кіровоград, 13-14 жовтня 2011 р); 

- Всеукраїнська школа ППД з підготовки та проведення конкурсу «Учитель року – 

2011» (Чернігів 10-11 листопада 2011 року); 

- ІІІ Всеукраїнський з’їзд працівників освіти (Київ, 28 жовтня 2011 року); 

- Всеукраїнська науково-практична конференція «Здоровий спосіб життя – здорова 

нація – здорове суспільство», м. Кіровоград (стаття «Валеологія – стратегічно важлива 

наука»); 

- Всеукраїнська науково-практична конференція «Науково-педагогічні засади 

формування соціальних компетенцій учнів з особливими освітніми потребами як 

невідкладної складової навчально-виховного процесу» (м. Харків, 12-13 жовтня); 

- Всеукраїнський тренінг-семінар з медіа- освіти (м. Київ, 15-20 серпня 2011 р.), 

- Всеукраїнський навчально-методичний семінар «Впровадження інклюзивної освіти в 

загальноосвітній простір» (м. Київ, 6-7 вересня 2011 року); 

- Всеукраїнська науково-методична конференція до 93-й річниці від дня народження 

В.О. Сухомлинського «Ідеї В.О. Сухомлинського про науку, майстерність і мистецтво 

управління в практиці сучасного освітнього менеджменту» (Кіровоград, 22 вересня 2011 

року); 

- Всеукраїнська науково-практична  конференція «Актуальні проблеми виховання учнів 

початкових класів» (м. Кіровоград, 19 жовтня 2011року); 

- Круглий стіл з проблеми впровадження інклюзивної освіти (Полтавський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського). 

Викладачами кафедри надруковано у різних науково-педагогічних, навчально-

методичних виданнях 25 статей та тез. 

Працівниками кафедри підготовлено до друку наступні матеріали: 
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- методичні рекомендації щодо організації роботи групи продовженого дня 

загальноосвітнього навчального закладу "Планування та організація роботи вихователя ГПД" 

(Павлюх В.В., Червонець І.В.); 

- узагальнено матеріали досвіду роботи педагогічних працівників спеціальних 

загальноосвітніх закладів у збірці "Перспективний досвід Кіровоградщини" (матеріали 

розміщено на сайті); 

- вивчено та узагальнено досвід роботи п’яти спеціальних загальноосвітніх закладів у 

збірці «Школи Кіровоградщини: традиції і інновації». В 2-х част. – Кіровоград: Поліграф-

Терція, 2011;  

- варіант логопедичного заняття з теми "Диференціація звуків [ш] і [с]. Лексична тема 

«Птахи»" (Балютіна К.М.); 

- Балютіна К.М. й Черненко С.В. підготували статтю "Модифікація форм роботи з 

учнями  на уроках музичного мистецтва" (на сайті). 

Публікації: 

- Іванко А.Б. Про підсумки проведення І та ІІ турів Всеукраїнського конкурсу «Учитель 

року – 2011» на Кіровоградщині // Методичний вісник, – 2011. – № 47. – С. 5-14. 

- Павлюх В.В., Червонець І.В. Методичні рекомендації щодо організації роботи групи 

продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу // Методичний вісник, – 2011. – 

№ 47. – С.276 – 287. 

- Вікторіна О. М. Матеріали до фразеологічного словника Кіровоградщини 

(орнітофразеологізми) / О. М. Вікторіна // Наукові записки. – Серія : філологічні науки 

(мовознавство) : у 2 ч. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – Вип. 95. – Ч. 1. – С.  

35 – 41. 

- Вікторіна О. М. Стан дослідження говірок Кіровоградщини (Педагогічний вісник. - № 2. – 

2011. – С. 140-143). 

- Вікторіна О.М. Використання в роботі логопеда фольклорного матеріалу (Педагогічний 

вісник, – 2011. - № 1). 

- Вікторіна О.М. Анормативність в усному мовленні педагогів та шляхи їхньої корекції 

(у друці). 

- Павлюх В.В. Тренінг активізації особистісних детермінант становлення професійної 

ідентичності психолога: сутність, структура та етапи проведення (Педагогічний вісник. - 

№ 2. – 2011. – С.107-113) 

- Мельничук І.Я. Формування професійної Я-концепції практичних психологів / Теорія 

і практика державного управління. Збірник науково-практичних статей. – Кіровоград, 2011. – 

С.182-186. 

- Балютіна К.М. Роль педагогічної оцінки у формуванні контрольно-оцінних умінь 

молодших школярів //Методичний вісник. – 2011. -№ 47.- С.78-82. 

- Балютіна К.М., Черненко С.В. Модифікація форм роботи на уроках музичного 

мистецтва. // Методичний вісник. – 2011. - № 47.- С.203-211. 

- Тараненко Р.К. Фізична реабілітація як складова частина професійної підготовки 

корекційного педагога (у друці).  

Також на сайті кафедри протягом 2011 року розміщено матеріали Тараненка Р.К. 

«Особливості реабілітації дітей-інвалідів»; «Упровадження інклюзивної моделі освіти у 

Кіровоградському регіоні», «Валеологія – стратегічно важлива наука»; методичні посібники 

«Експрес-діагностика здоров’я людини», «Загартування дорослих і дітей». 

 Працівники кафедри є рецензентами програм, посібників, методичних 

рекомендацій. Так, доцентом кафедри корекційної педагогіки Мельничук І.Я. написано 

рецензії: 

-  на методичні рекомендації для керівників з питань охорони праці, безпеки 

життєдіяльності в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку (автор Л.Г. Бурлака); 

- на методичні рекомендації «Ключові аспекти зростання професійної компетентності 

бібліотекарів: погляд методиста» (автор Н.І.Дяченко). 
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- Викладачі кафедри є рецензентами змін та доповнень до навчальних програм для 

спеціальних закладів освіти з сільськогосподарської праці (Павлюх В.В.), зі столярної справи 

(Вікторіна О.М), зі слюсарної справи (Тараненко Р.К.). 

У напряму просвітницької діяльності та реалізації рівного доступу до якісної освіти 

особливу увагу слід приділити питанням організації навчання і виховання дітей, що 

потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку. Міністерством освіти і науки 

України здійснюється Комплексна програма щодо впровадження інклюзивної освіти в 

загальноосвітній простір. Відповідно до наказу МОН України з 2008 року наш регіон бере 

участь у науково - педагогічному експерименті «Соціальна адаптація та інтеграція в 

суспільство дітей, що потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, шляхом 

запровадження інклюзивної освіти». 

З 2007 року кафедра корекційної педагогіки розпочала працювати в проекті 

Всеукраїнської організації „Крок за кроком” „Впровадження інклюзивної освіти в 

загальноосвітній простір”. 

З метою реалізації державної політики щодо забезпечення права дітей, які потребують 

корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та на виконання наказу Міністерства освіти 

і науки України від 11.09.2009 № 855 «Про затвердження плану дій щодо запровадження 

інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на 2010-2012 рр.» визначено 

опорні заклади з впровадження інклюзивної освіти (загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 

35 Кіровоградської міської ради, комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання 

«Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів з утримання дітей-сиріт та класами для дітей 

зі зниженим зором – центр позашкільного виховання Кіровоградської міської ради»), 

підготовлено пакет документів для включення до Всеукраїнського експерименту «Соціальна 

адаптація та інтеграція в суспільство дітей з особливостями психофізичного розвитку 

шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх навчальних закладах». Експериментальні 

програми з упровадження інклюзивного та інтегрованого навчання висвітлені у статтях «В 

одному класі здорові учні та діти з особливими потребами» у газеті «Кіровоградська 

правда». 

Для працівників загальноосвітніх навчальних закладів, у структурі яких створюються 

спеціальні класи, передбачено ряд заходів з питань організації та науково-методичного 

супроводу інтегрованого навчання. В аспекті гуманізації освіти акцентовано увагу на 

застосуванні особистісно орієнтованих технологій навчання і виховання дітей з особливими 

освітніми потребами та використання активних форм навчання, адаптованих відповідно до 

певної категорії учнів. 

На виконання пункту 7 плану заходів щодо запровадження інклюзивного та 

інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року, 

затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 р. № 1482-р, з 

метою науково-методичного забезпечення інклюзивного та інтегрованого навчання наказом 

КОІППО імені Василя Сухомлинського від 19.05.2011 р. № 97-ОС «Про створення науково-

методичної лабораторії інклюзивного та інтегрованого навчання» з 1 червня 2011 року у 

складі кафедри корекційної педагогіки створено науково-методичну лабораторію з 

інклюзивного та інтегрованого навчання. У І півріччі 2011 року розроблено Положення про 

науково-методичну лабораторію інклюзивного та інтегрованого навчання та план роботи.  

На реалізацію Концепції розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року спільно з 

кафедрою дошкільної та початкової освіти розроблено план заходів щодо запровадження 

інклюзивного та інтегрованого навчання у ДНЗ. З цією метою спільно з кафедрою 

дошкільного та початкового навчання (завідувач Тарапака Н.В.) визначено опорні дошкільні 

навчальні заклади (№47, №67 м.Кіровограда), на базі яких планується створення 

експериментальних майданчиків з питань інклюзивного та інтегрованого навчання. У вересні 

2011 р. кафедрами корекційної  педагогіки й дошкільної та початкової освіти розроблено 

програми проведення дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня з проблем: 

ДНЗ (ясла-садок) № 67 «Дельфін» компенсуючого типу з групами для дітей з порушеннями 
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опорно-рухового апарату Кіровоградської міської ради «Індивідуальна траєкторія розвитку 

дошкільників в умовах інклюзивної освіти»; ДНЗ № 47 Кіровоградської міської ради 

«Формування життєвих компетенцій дошкільників в умовах інклюзивної освіти». 

З метою реалізації Положення про спеціальну освіту України та проведення якісної 

корекційно-розвиткової роботи у 2011 році працівниками кафедри, спеціальних закладів 

освіти разом з консультантами ПМПК МОН України розробляються індивідуальні та групові 

плани роботи щодо корекції вад розвитку та реабілітації дітей, що потребують корекції 

розумового та фізичного розвитку. Особлива увага акцентована на категорії дітей, що будуть 

навчатися у спеціальних класах ЗНЗ (аутичних, дітей з помірною розумовою відсталістю, з 

порушеннями зору, опорно-рухового апарату тощо). У цьому аспекті кафедра працює над 

питаннями науково-методичного забезпечення логопедичного, педагогічного, 

психологічного, організаційного супроводу інклюзивного та інтегрованого навчання. 

З 2009 року працівники кафедри корекційної педагогіки спільно з обласним центром 

практичної психології та соціальної роботи продовжили співпрацю в аспекті реалізації 

проекту Міністерства освіти і науки України «Попередження насилля над дітьми». З цією 

метою працівниками кафедри розроблені лекційні і практичні заняття для всіх категорій 

педагогічних працівників, проведено тренінгові заняття під час обласних семінарів та 

консультації для слухачів курсів підвищення кваліфікації. 

У 2011 році кафедра продовжила працювати у Міжнародних та Всеукраїнських 

проектах та програмах: 

 “Рівний доступ до якісної освіти” 

 “Впровадження інклюзивної освіти в Україні” 

 “Моніторинг якості загальної підготовки учнів та стану забезпечення державних 

стандартів” 

 “Intel
®
 Навчання для майбутнього” 

 Моніторинг якості  загальноосвітньої підготовки учнів та стану забезпечення 

державних стандартів. 

 “Права дитини в Україні” 

 “Психолого-педагогічна профілактика насилля над дітьми” 

 Формування навичок здорового способу життя за проектом “Діалог” 

 Сприяння просвітницькій роботі “рівний-рівному” серед молоді України щодо 

здорового способу життя 

 Читання та письмо для розвитку критичного мислення 

 Арттерапія і артпедагогіка у роботі з дітьми, що мають особливості психофізичного 

розвитку (у напрямах: казкотерапія, ізотерапія, музикотерапія, іграшкова терапія тощо). 

Необхідно зазначити, що викладачі кафедри є регіональними координаторами програм 

щодо впровадження сучасних освітніх технологій. Так, із травня 2011 року старший 

викладач кафедри Вікторіна О.М. є регіональним координатором Всеукраїнської школи 

новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників післядипломної 

педагогічної освіти в Кіровоградській області. Також, в рамках програми спільної діяльності 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Національної академії педагогічних 

наук України та відповідно до Плану заходів Інституту інноваційних технологій і змісту 

освіти (лист МОНМС України від 21.06.2011 року №1.4/18-1987) ст. викладач кафедри 

Вікторіна О.М. брала участь у роботі Всеукраїнського семінару з Медіаосвіти», за 

результатами роботи у тренінг-семінарі отримала сертифікат щодо упровадження навчальної 

програми «Медіа-освіта (медіаграмотність)» та є регіональним координатором проекту з 

упровадження медіаосвіти в загальноосвітніх школах Кіровоградської області. Старший 

викладач кафедри Іванко А.Б. є регіональним координатором щорічного конкурсу «Учитель 

року». 

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 

07.07.2011 року № 1/9-517 «Щодо навчально-методичних семінарів з інклюзивної освіти» 

в.о. зав. кафедри корекційної педагогіки Павлюх В.В. та зав. науково-методичної лабораторії 
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інклюзивного та інтегрованого навчання Червонець І.В. брали участь у роботі навчально-

методичного семінару «Впровадження інклюзивної освіти в загальноосвітній простір» в 

рамках І засідання «Школи інклюзивної освіти». За результатами роботи учасники отримали 

комплект навчально-методичних матеріалів та сертифікати Центру корекційної роботи та 

інклюзивного навчання Національної академії педагогічних наук України. 

Колектив кафедри активно співпрацює з Українською асоціацією корекційних 

педагогів з актуальних питань розвитку освіти. Членами асоціації є вже понад 130 

педагогічних працівників спеціальних закладів. На сторінках журналу «Корекційна 

педагогіка», що випускається асоціацією, педагогічні працівники знайомляться із сучасними 

технологіями навчання дітей з особливими освітніми потребами і мають змогу поділитися 

власним досвідом роботи.  

В аспекті реалізації системи організаційно-методичної, консультативно-

роз’яснювальної роботи серед педагогічних працівників та батьків кафедрою спільно з 

Кіровоградським міським центром  соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 

(Краснокутський О.В.), лікарями обласної дитячої лікарні та представниками 

Кіровоградської обласної організації матерів дітей-інвалідів та інвалідів «Серце матері» 4 

жовтня 2011 року організовано круглий стіл «Інклюзивний простір для дітей із ДЦП: 

медико-соціальний, психолого-педагогічний та духовний аспекти». Основну увагу було 

приділено ознайомленню із сучасними технологіями медико-психолого-педагогічного 

супроводу дітей із ДЦП.  

Кафедра співпрацює з: Українською асоціацією валеологів, Українським інститутом 

корекційної та реабілітаційної валеології в аспекті впровадження модернізаційних процесів 

спеціальної освіти. 

В аспекті науково-методичного супроводу модернізації спеціальної освіти кафедра 

співпрацює з Інститутом корекційної педагогіки НПУ імені М. Драгоманова та Інститутом 

спеціальної педагогіки АПН України з питань забезпечення педагогічних працівників 

спеціальних освітніх закладів підручниками, навчальними програмами та планами, а також з 

кафедрою теорії та методики фізичного виховання, кафедрами загальної та практичної 

психології, кафедрою педагогіки, кафедрою медико-біологічних основ і фізичної реабілітації 

факультету фізичного виховання Кіровоградського державного університету імені 

Володимира Винниченка, кафедрою валеології філософського факультету Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна, обласним центр практичної психології та 

соціальної роботи Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

імені М.В. Остроградського, кафедрою спортивної медицини та санології Національної 

медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, цикловою комісія сестринської 

справи Кіровоградського медичного коледжу ім. Є.Й. Мухіна в аспекті актуальних питань 

спеціальної освіти, а також установами, що відповідають за інклюзивне та інтегроване 

навчання: Ресурсним консультативно-методичним центром корекційної роботи та 

інклюзивного навчання Національної академії педагогічних наук України, відділом осіб з 

особливими освітніми потребами Донецького ІППО, лабораторією інклюзивного навчання 

Миколаївського ІППО, відділом дошкільної початкової та спеціальної освіти Полтавського 

ІППО. 
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Звіт про роботу  центру координації діяльності методичних кабінетів 

(центрів) і методичної роботи з педагогічними кадрами 

Організація науково-методичної роботи з педагогічними працівниками методичних 

служб у 2011 р. була спрямована на піднесення ефективності науково-методичної роботи, 

посилення її впливу на ріст професійної майстерності методистів та керівників методичних 

формувань. 

Робота  центру координації діяльності методичних кабінетів (центрів) і методичної 

роботи з педагогічними кадрами була зосереджена  на реалізації важливих  завдань: 

 інформаційно-організаційного забезпечення діяльності структурних підрозділів  

інституту; 

 координаціїї діяльності навчально-методичних підрозділів КОІППО з районними 

(міськими) методичними кабінетами (центрами) з питань удосконалення структури, змісту і 

форм науково-методичної роботи з педагогічними кадрами у міжкурсовий період; 

 науково-методичного забезпечення трансформування наукових ідей, інноваційних 

технологій навчання, виховання, управління в практику модернізації освіти;  

 удосконалення системи навчання завідуючих, методистів районних (міських) 

методичних кабінетів, центрів; 

 науково-методичного супроводу діяльності опорних закладів освіти, піднесення 

ефективності роботи творчих груп, майстер-класів та інших методичних формувань; 

 координації з питань моделювання, вивчення, узагальнення і поширення 

перспективного педагогічного досвіду; 

 науково-методичного забезпечення підготовки педагогічних кадрів до роботи з 

обдарованими дітьми; 

 аналізу стану кадрового потенціалу районних (міських) методичних кабінетів 

(центрів), якості та результативності діяльності районних (міських) методичних служб. 

 створення інформаційно-ресурсних банків зовнішньої та внутрішньої інформації, 

методичних портфоліо щодо діяльності районних (міських) методичних служб. 

 

Центр координації поглиблено працював над проблемами: «Модернізація науково-

методичної роботи з педагогічними кадрами у відповідності до нового Положення про 

районний, міський методичний кабінет, центр», «Піднесення ефективності діяльності РМК 

(НМЦ) щодо науково-методичного забезпечення підготовки педагогічних кадрів до роботи з 

обдарованими дітьми». Вирішенню цієї проблемної теми були підпорядковані структура, 

зміст і форми  науково-методичної роботи з завідуючими РМК (НМЦ), методистами, 

членами методичного активу регіональних методичних служб, педагогічними працівниками.  

З метою підвищення професійної майстерності завідуючих РМК (НМЦ), методистів 

проведено два потоки курсів з проблеми «Наукові засади організації методичної роботи в 

регіоні в умовах інноваційної діяльності РМК (НМЦ)». 

У порівнянні з минулими роками зросла потреба методистів у підвищенні кваліфікації 

на базі КОІППО, про що свідчить діаграма: 
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Відповідно до поданих заявок у 2011 році пройшли курси підвищення кваліфікації на 

базі КОІППО 70 методичних працівників. 

Удосконалена структура науково-методичної роботи з працівниками РМК (НМЦ) у 

міжкурсовий період. 

Відповідно до планів роботи КОІППО, центру координації та наказу обласного 

управління освіти і науки від  28.12.2011 р. № 589  «Про проведення обласних конференцій, 

семінарів, засідань творчих груп, занять шкіл творчого вчителя, педагогічної майстерності, 

майстер-класів» підготовлені і на  належному рівні проведені:  

 обласні семінари завідуючих РМК (НМЦ) «Роль РМК (НМЦ) в реалізації моделі 

науково - методичного забезпечення якості освіти сільського регіону», «Управління науково-

методичною роботою в раоні»; 

 засідання проблемної лабораторії «Науково-методичний супровід упровадження 

профільного навчання»; 

 тренінг із завідуючими районними (міськими) методичними кабінетами (центрами) з 

проблеми «Науково-методичне забезпечення функціонування системи методичної роботи в 

районі» за участю редактора журналу «Школа» Голубенко М.К. ,  навчального відділу 

КОІППО;  

 заняття обласної школи удосконалення методичної майстерності методистів з 

проблем «Удосконалення групових форм науково-методичної роботи з освітянами району 

(міста) в умовах модернізації освіти», «Упровадження ІКТ  в систему науково-методичної 

роботи з педагогічними кадрами»; 

 заняття обласної школи молодого методиста з проблеми «Системний підхід до 

планування та організації науково-методичної роботи в районі (місті) в умовах 

упровадження нового Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр)»; 

 семінар-стажування новопризначених завідуючих та методистів РМК (НМЦ) з 

проблеми «Основні аспекти науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в системі 

освіти району (міста)»; 

 наради-семінари завідуючих РМК з актуальних питань науково-методичного 

забезпечення модернізації освіти, піднесення ефективності методичної роботи з 

педагогічними кадрами. 

Спільно з навчально-методичними кабінетами виховної роботи і шкільних бібліотек, 

математики, фізики,  зарубіжної літератури, української мови та літератури, кафедрою 
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дошкільної і початкової освіти, проведені обласні семінари методистів РМК (НМЦ), 

керівників районних (міських) методичних об'єднань. 

У системі навчання методичних працівників  широко використовувались інтерактивні 

методи: ділові ігри, тренінги, творчі дискусії, методичні діалоги, захист проектів тощо. 

Належна увага приділялась вивченню, узагальненню і поширенню перспективного 

педагогічного досвіду. 

Розроблений перспективний план моделювання, вивчення  і узагальнення 

перспективного педагогічного досвіду на 2011 – 2015 рр. 

Узагальнено досвід роботи Петрівського РМК з питань науково-методичного 

забезпечення становлення і професійного розвитку особистості керівника школи. 

Вивчено  досвід роботи методиста Олександрійського РМК О.В.Даценка з проблеми 

«Інноваційні підходи до організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами». 

Ефективно використовувались з метою пропаганди і поширення перспективного 

педагогічного досвіду нестандартні форми роботи та інтерактивні методи навчання. 

Поширенню ППД модернізації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами сприяло 

проведення творчих звітів, занять майстер-класів. 

Працівники центру долучалися до проведення творчої зустрічі з делегацією освітян 

Тернопільської області, яка проводилась у рамках Всеукраїнської естафети педагогічних 

інновацій «Нові горизонти української школи». 

З метою популяризації досвіду роботи методичних служб області  проведений 15-17 

червня 2011 року  міжрегіональний науково-практичний семінар завідуючих методичними 

кабінетами відділів, управлінь освіти Київської області з теми «Педагогічна спадщина В.О. 

Сухомлинського  у професійному розвитку педагогів України». 

У квітні 2011 року відповідно до наказу обласного управління освіти і науки 

облдержадміністрації та плану роботи КОІППО проведено обласний огляд-конкурс на краще 

узагальнення методичними працівниками РМК (НМЦ) досвіду роботи методичних 

формувань. 

Здійснені  виїзди працівників центру до джерел досвіду, апробація досвіду шляхом 

проведення обласних семінарів, залучення носіїв досвіду до участі у науково-практичних 

конференціях. 

Проводилась цілеспрямована діяльність щодо подальшого вдосконалення діяльності 

методичних служб регіону.  

З метою підвищення ефективності керівництва та  координування діяльності РМК 

(НМЦ) проведено: 

 - діагностування рівня професійної компетентності завідуючих (директорів) РМК 

(НМЦ); 

 - анкетування методистів, керівників районних (міських) методичних формувань; 

- аналіз річних планів роботи, наказів про організацію науково-методичної роботи в 

2011-2012 навчальному році, якісного складу працівників методичних кабінетів; 

- аналіз стану підвищення кваліфікації методистів,  керівників ЗНЗ на курсах та в 

міжкурсовий період; 

- вивчення стану ефективності функціонування діючої структури методичної роботи з 

педагогічними кадрами. 

Спільно з центром сучасних технологій оцінювання якості освіти напрацьована 

Програма моніторингового дослідження діяльності районних, міських методичних кабінетів, 

центрів  при здійсненні комплексних, тематичних вивчень діяльності РМК (НМЦ). 

Працівники центру брали активну  участь  у  всеукраїнському науково-методичному 

проекті «Критеріальний підхід до оцінки діяльності районних методичних кабінетів як 

науково-методичних установ». 

Відповідно до річного плану роботи здійснено комплексне вивчення діяльності 2 

районних методичних кабінетів та 1 науково-методичного центру: Кіровоградського РМК з 
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проблеми «Ефективність системи науково-методичної роботи як засобу розвитку фахової 

компетентності педагога, впровадження інноваційних процесів у освітніх закладах району, 

підвищення якості навчально-виховного процесу», Новоархангельського РМК з проблеми 

«Науково-методичний супровід системи дошкільної, середньої, позашкільної освіти, 

організації науково-методичної роботи, підвищення професійного рівня педагогічних 

працівників навчальних закладів, розвитку їх ініціативи, творчості», НМЦ управління освіти 

Олександрійської міської ради з проблеми «Науково-методичне забезпечення підвищення 

професійної компетентності педагогів, якості навчально-виховного процесу шляхом 

упровадження профільного навчання, інноваційних освітніх технологій, ППД, організації 

роботи з обдарованими учнями» та тематичне вивчення Олександрійського РМК «Вивчення 

рівня ІКТ–компетентностей педагогів та науково-методичного забезпечення впровадження 

інформаційно–комунікаційних технологій в практичній діяльності педагогічних 

працівників», Вільшанського РМК з проблеми «Науково-методичне забезпечення реалізації 

освітнього державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти (природничо-

математичний цикл дисциплін)». 

Матеріали вивчень розглядались на засіданнях науково-методичної ради КОІППО та на 

нарадах-семінарах завідуючих РМК (НМЦ).       

Працівники центру брали участь у комплексному вивченні діяльності відділів освіти 

Маловисківської, Онуфріївської райдержадміністрацій, в атестації Новомиргородської 

загальноосвітньої спеціальної школи-інтернату І-ІІІ ступенів.  

Підготовлені працівниками центру аналітичні матеріали «Науково-дослідна діяльність 

регіональних методичних служб: зміст, проблеми, перспективи» (автор Половенко О.В., 

«Методичний вісник», № 47),  «Науково-методичне забезпечення профільного навчання в 

старшій школі (автор Половенко О. В., «Педагогічний вісник»). 

На сайті КОІППО представлені методичні рекомендації «Серпневі конференції 2011». 

Підготовлений до друку тематичний  випуск журналу «Школа». 

Важливим напрямом діяльності центру була науково-дослідницька робота. 

Працівники центру досліджували проблеми:  

«Критеріальний підхід до оцінки діяльності районних методичних кабінетів як 

науково-методичних установ». 

 «Проблеми управління школою у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського». 

За результатами проведеного дослідження: видана книга « А.Б. Рєзнік – видатний 

педагог – новатор»  (автор А.І. Постельняк). 

Результати дослідження знайшли відображення у підготовлених працівниками центру 

методичних посібниках, опублікованих у ж. «Завучу. Усе для роботи», «Управління 

школою», «Завуч», «Школа», збірнику «Методична робота в школі» (видавництва 

«Основа»), «Відкритий урок» («Педагогічний вісник»).  

Центр  брав активну участь у підготовці й проведенні обласного етапу Всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року». 

Вареха А.Г. забезпечила інформаційну, організаційно-методичну підготовку 

проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2011-

2012 н.р. 

Половенко О.В. учасником Всеукраїнського науково-практичного семінару керівників 

структурних підрозділів ОІППО з питань координації діяльності районних (міських)  

методичних кабінетів, центрів.  

Діяльність центру координації позитивно впливає на піднесення ефективності роботи 

РМК (НМЦ) щодо науково – методичного забезпечення модернізації освіти, підвищення 

рівня професійної майстерності, інноваційної культури педагогічних кадрів. 

Зріс якісний склад методистів. 



 57 

 
Удосконалені структура, зміст і форми науково-методичної роботи з педагогічними 

кадрами в районній, міській ланках. 

У 2010 -2011 н. р. вона включала: 

571 РМО (ММО); 

60 міжміських методичних об'єднань; 

256 опорних навчальних закладів; 

229 творчих груп; 

303 постійно діючі семінари; 

49 шкіл перспективного педагогічного досвіду; 

79 майстер-класів; 

25 шкіл педагогічної майстерності, 23 творчі лабораторії, 6 педагогічних майстерень; 

31 школу підвищення фахової майстерності; 

35 шкіл молодого вчителя; 

145 постійних консультаційних пунктів. 
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Однак, не все заплановане вдалось реалізувати. 

Слід оптимізувати діяльність методичних служб відповідно до нового положення про 

районний (міський) методичний кабінет (центр). 

Не виданий підготовлений і затверджений до друку   методичний посібник «Сучасний 

керівник: шлях до майстерності й успіху»  (досвід Петрівського райво й  РМК з питань 

управління і науково-методичного забезпечення становлення і розвитку особистості 

керівника школи». 

Пріоритетним напрямом діяльності центру має бути – методичний менеджмент, який 

забезпечить ефективне функціонування системи науково-методичної роботи з педагогічними 

працівниками та її основної мети – кінцевого результату. 

Слід оптимізувати систему міжкурсового обслуговування педагогічних кадрів 

відповідно до нового положення про районний (міський) методичний кабінет (центр). 

На часі активізація міжнародного та міжрегіонального співробітництва, участь у 

міжнародних програмах, проектах. 
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На основі проведеного самоаналізу центр координації у 2012 році зосередить увагу на 

реалізації таких важливих завдань: 

1. Об’єднання зусиль регіональних методичних служб для створення інноваційної 

моделі безперервного навчання педагогів області. 

2. Координація діяльності із центральним та обласними інститутами післядипломної 

педагогічної освіти. 

3. Координація реалізації обласних  освітянських програм. 

4. Інформаційно-організаційне забезпечення діяльності структурних підрозділів  

інституту. 

5. Координація діяльності НМК КОІППО з районними (міськими) методичними 

кабінетами (центрами) щодо створення ефективної системи науково-методичної діяльності в 

умовах інноваційного розвитку освіти області.  

6. Системне навчання завідуючих районними (міськими) методичними кабінетами 

(центрами) з проблем інноваційної діяльності методичних служб.  

7. Системна підготовка новопризначених методичних кадрів, членів методичного 

активу.  

8. Науково-методичне забезпечення трансформування наукових ідей, інноваційних 

освітніх технологій у практику модернізації освіти. 

9. Науково-методичний супровід діяльності обласних опорних закладів освіти, 

піднесення ефективності роботи опорних шкіл, творчих груп, майстер-класів на основі 

впровадження підготовлених центром методичних посібників і рекомендацій. 

10. Впровадження програми моніторингового дослідження діяльності районних, міських 

методичних кабінетів, центрів  при здійсненні комплексних, тематичних вивчень діяльності 

РМК (НМЦ). 

11. Виявлення, вивчення, узагальнення та розповсюдження досвіду інноваційних 

процесів в діяльності методичних служб. 

12. Науково-методичне забезпечення підготовки вчителів  до роботи з обдарованими 

дітьми. 

13. Організаційно-методичне забезпечення підготовки і проведення ІІІ етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з математики. 

14. Науково-методичний супровід розвитку професійної компетентності методистів 

шляхом опанування інформаційно-комунікаційних технологій. 

15. Створення інформаційно-ресурсних банків зовнішньої та внутрішньої інформації 

щодо діяльності районних (міських) методичних служб. 

16.  З метою координації методичних служб широко впроваджувати мережеву 

співпрацю: інтер-нарад, інтер-конференцій, віртуальних засідань методичних форм. 
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Звіт про роботу відділу освітнього менеджменту 

Діяльність відділу протягом 2011 року була підпорядкована розв’язанню  проблеми 

«Організація  і науково-методичне забезпечення удосконалення системи безперервного 

підвищення кваліфікації керівних кадрів установ і закладів освіти», виконанню наступних 

завдань: 

1. Організація та забезпечення навчання у системі курсової підготовки керівних 

кадрів з питань: 

- створення інформаційного середовища для функціонування якісної освіти; 

- модернізація управлінської діяльності в сучасній школі; 

- реалізація управлінських аспектів впровадження у навчально-виховний процес 

компетентнісно-діяльнісного підходу; 

- адміністративно-педагогічна діяльність керівників закладів освіти в умовах 

організації профільного навчання; 

- сучасні тенденції управління загальноосвітнім навчальним закладом. 

2. Поглиблення компетентностей  адміністраторів щодо організації та проведення 

моніторингу якості освіти на різних рівнях управління. 

3. Забезпечення науково-методичної підтримки розвитку моделі державно-

громадського управління територіальними освітніми системами та навчальними закладами. 

4. Створення постійного  відкритого діалогу між учасниками курсових і позакурсових 

заходів з питань сучасних тенденцій управління загальноосвітнім навчальним закладом, 

підвищення загального рівня інформаційної та проектної культури керівних кадрів. 

Окрім того, продовжувалась реалізація проблеми «Науково-методичне та 

організаційне забезпечення роботи з обдарованими дітьми в закладах освіти». Її актуальність 

зумовлена тим, що час вимагає від кожного навчального закладу пошуку, розробки і 

впровадження сучасних освітніх технологій, механізмів управління, побудови власної моделі 

освітньо-виховного середовища. 

Відділ організовував свою діяльність відповідно до складеного плану, узгоджуючи дії 

з планом роботи інституту та вносячи корективи, якщо цього вимагала ситуація. 

Основні зусилля були спрямовані на підвищення якості фахової та функціональної 

підготовки директорів шкіл, їх заступників з навчально-виховної роботи. 

За звітний період проведено курси підвищення кваліфікації: 

- заступників директорів з проблеми «Створення інформаційного середовища як 

умови функціонування якісної освіти» ( 10-21.01.2011 р.); 

- директорів, заступників директорів шкіл з навчально-виховної роботи з проблеми 

«Модернізація управлінської діяльності в сучасній школі та критерії її оцінювання» (21.02-

04.04.2011 р.); 

- директорів, заступників директорів шкіл з навчально-виховної роботи з проблеми 

«Управлінські аспекти впровадження у навчально-виховний процес компетентнісно 

орієнтованого підходу» (11-22.04.2011 р.); 

- новопризначених керівників шкіл та резерву на цю посаду з проблеми “Сучасні 

тенденції управління загальноосвітнім навчальним закладом”(03.10-14.10 р); 

- директорів шкіл, заступників директорів шкіл з навчально-виховної роботи з 

проблеми “Адміністративно-педагогічна діяльність керівників закладів освіти в умовах 

організації профільного навчання” (28.11-09.12 р.). 

Проблематика курсів, зміст навчально-тематичних планів відповідали «Освітньо-

професійній програмі підготовки педагогічних кадрів з напряму підвищення кваліфікації 

керівників загальноосвітніх навчальних закладів», враховували попередню підготовку, 

побажання і запити слухачів. Особливу зацікавленість керівників навчальних закладів 

області викликали заняття, які орієнтували на: 

- удосконалення управління закладами освіти; 

- модернізацію внутрішньошкільної методичної роботи; 
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- інтенсифікацію навчально-виховного процесу; 

- творчу інноваційну діяльність. 

Реалізуючи ідею безперервного фахового зростання управлінського персоналу, 

продовжував роботу постійно діючий семінар-практикум з проблеми «Підготовка вчителя до 

виявлення і підтримки обдарованої дитини» (17-18 березня 2011 року на базі КОІППО імені 

Василя Сухомлинського, загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 смт Олександрівка 

проведено сьоме заняття  та восьме заняття - протягом 1-2 листопада  - на базі КОІППО, 

Петрівської ЗШ І-ІІІ ст. Петрівської  районної ради). 

Протягом року відбулось два засідання творчої лабораторії керівників опорних шкіл, 

які опрацьовують проблему «Розвиток гуманістичних ідей В.О. Сухомлинського в сучасній 

освіті»(22 березня, 21-22 вересня 2011 р.). 

21-22 вересня 2011 року  спільно з кафедрою педагогіки і психології  КОІППО 

проведено Всеукраїнську науково-методичну конференцію до 93-ї річниці від дня 

народження В.О.Сухомлинського з проблеми «Ідеї В.О.Сухомлинського про науку, 

майстерність і мистецтво управління в практиці сучасного освітнього менеджменту». 

В рамках надання методичної допомоги вивчалась система планування закладів освіти 

Онуфріївського,  Маловисківського, Вільшанського районів. За наслідками вивчення 

проведено семінари керівників шкіл. 

 Протягом звітного періоду вивчалась діяльність: 

- Кіровоградського РМК, керівників навчальних закладів щодо ефективності 

системи науково-методичної роботи як засобу розвитку фахової компетентності педагога, 

впровадження інноваційних процесів у освітніх закладах, підвищення якості навчально-

виховного процесу (02- 04.03. 2011  року); 

- Олександрійського РМК, керівників шкіл з проблеми «Вивчення рівня ІКТ-

компетентностей педагогів та науково-методичного забезпечення впровадження 

інформаційно-комунікаційних технологій в практичній діяльності педагогічних працівників» 

(28-31.03.2011 р.); 

- Вільшанського РМК, керівників шкіл з проблеми «Науково-методичне 

забезпечення  реалізації освітніх  Державних стандартів базової та повної загальної середньої 

освіти» (26-28.09.2011 р.); 

- Новоархангельського РМК, адміністрацій загальноосвітніх навчальних закладів з 

проблеми «Науково-методичний супровід системи середньої освіти, організації науково-

методичної роботи, підвищення професійного рівня педагогічних працівників навчальних 

закладів, розвитку їх ініціативи, творчості» (18-20.10.2011); 

- НМЦ управління освіти Олександрійської міської ради, керівників навчальних 

закладів щодо науково-методичного забезпечення підвищення професійної компетентності 

педагогів, якості навчально-виховного процесу шляхом упровадження профільного 

навчання, інноваційних освітніх технологій, ППД, організації роботи з обдарованими 

учнями. 

За матеріалами вивчень підготовлені аналітичні довідки та рекомендації щодо 

вдосконалення діяльності методичних служб, керівників загальноосвітніх закладів.  

Узагальнені матеріали опубліковані у «Методичному віснику», № 47  («Сучасні 

тенденції в практиці підвищення кваліфікації керівників закладів освіти», «Деякі аспекти 

експертизи результативності управлінської діяльності керівника загальноосвітнього 

навчального закладу»). 

Завершено опис досвіду роботи відділу освіти Петрівської районної державної 

адміністрації та його начальника Москальця Г.Л. щодо здійснення планування, контролю, 

організації регулювання та координації управлінської діяльності. 

 

За звітний період працівниками відділу підготовлено: 

- пропозиції щодо курсів підвищення кваліфікації, обласних методичних заходів на 

2012 рік (травень 2011 р.); 



 62 

- зауваження, пропозиції до проектів Положення про вечірню (змінну) школу та 

навчальних планів вечірніх (змінних) шкіл (червень 2011 р.); 

- пропозиції щодо  впровадження та реалізації освітнього інноваційного проекту 

«Щоденник.ua» (серпень-вересень); 

- проект документів щодо організації діяльності літньої школи (серпень-вересень); 

- методичні рекомендації щодо  порядку ведення класних журналів (жовтень 2011 р.); 

- матеріали до публікації у інформаційно-методичному журналі «Школа»  № 2(62) 

«Створення системи роботи з обдарованими дітьми»; 

- матеріали до публікації у  журналі «Управління школою» видавничої групи 

«Основа» № 19-21 2011 р.  «Сучасні тенденції в практиці управління закладами освіти». 

Також за цей період здійснено: 

- аналіз концепцій діяльності, перспективного прогнозування розвитку матеріально-

технічної бази, кадрового забезпечення, річних планів роботи закладів освіти 

Компаніївського, Олександрійського районів, м. Кіровограда та надано рекомендації щодо їх 

удосконалення (протягом року); 

- рецензування, внесено корективи до матеріалів, які висвітлюють позитивний досвід 

роботи п’ятнадцяти загальноосвітніх закладів області та готувались до публікації в книзі 

«Школи Кіровоградщини: традиції та інновації» (березень-квітень 2011 р.); 

Працівники відділу брали участь: 

- у проведенні обласного огляду-конкурсу на краще узагальнення досвіду роботи 

методичних формувань (квітень, травень 2011 р.); 

- у проведенні  обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека» 

(травень 2011 р.); 

- в організації та проведенні науково-практичного семінару для завідуючих 

районними,  міськими методичними кабінетами відділів, управлінь освіти Київської області з 

проблеми «Педагогічна  спадщина  В.О. Сухомлинського у професійному розвитку педагогів 

України» (15-17 червня 2011 р.); 

- у проекті підготовки волонтерів-екскурсоводів до Всеукраїнської олімпіади з 

математики у 2012 році (листопад-грудень 2011 р.). 

 

Надано допомогу в проведенні : 

- третього (заключного) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2011» - 

номінація «Образотворче мистецтво» (квітень 2011 р.); 

- Всеукраїнської наради завідувачів кабінетів (методистів) світової літератури інститутів 

післядипломної педагогічної освіти з проблеми «Модернізація фахової компетентності вчителів 

світової літератури: стан, проблеми, перспективи» (червень 2011 р.). 

Протягом 2012 року відділ освітнього менеджменту працюватиме над розв’язанням 

проблеми «Розвиток обдарованості особистості в контексті профілізації освіти», 

продовжуватиме розробляти проблему «Організаційне та науково-методичне забезпечення 

удосконалення системи безперервного підвищення кваліфікації керівних кадрів установ, 

закладів освіти». 
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Звіт про роботу обласного центру практичної 

психології і соціальної роботи 

 

 Аналізуючи роботу обласного центру практичної психології і соціальної роботи за 

2011 рік, слід відмітити, що діяльність центру була спрямована на реалізацію заходів, 

передбачених у Плані дій Програми розвитку психологічної служби системи освіти області 

на період до 2012 року. Працівниками  обласного центру практичної психології і соціальної 

роботи було проведено  моніторинг забезпеченості навчальних закладів  фахівцями 

психологічної служби.                                    

Статистичні дані, свідчать про зростання чисельності працівників психологічної 

служби. Так,  у 2009 році у системі освіти працював 481 працівник психологічної служби, у  

2010 році – 534, а на кінець 2010-2011 навчального року - 536 працівників: 351 практичний 

психолог, 166 соціальних педагогів, 19 методистів. 

Заслуговує на схвалення позитивна динаміка розвитку психологічних служб у 

м. Кіровограді (127 осіб), м. Олександрії (41 особа), Голованівському (27 осіб), 

Новоукраїнському (27 осіб), Олександрійському (26 осіб)  Знам'янському (25 осіб), 

Добровеличківському  (25 осіб) районах.  

Низьким залишається темп розвитку психологічної служби у Вільшанському (2 особи), 

Світловодському (3 особи), Компаніївському, Устинівському, Онуфріївському  (8 осіб) 

районах.   

 Загалом в області на сьогоднішній день створена та функціонує структура 

організаційно-методичного керівництва службою. На рівні області діють: 1 обласний центр 

практичної психології і соціальної роботи; 1 міський центр; 19 методистів, які відповідають 

за психологічну службу даного регіону.  

Значна увага протягом року приділялась методичному забезпеченню діяльності 

служби.  Так в 2011 році було проведено:  

обласні науково-практичні семінари: 

“Діяльність психологічної служби щодо збереження психічного здоров'я учнівської 

молоді. Гендерний вимір в освіті” (14.02.2011 р.); 

“Попередження насильства щодо дітей у сім'ї” (03.03.2011 р.); 

“Психолого-педагогічний супровід дитини з відхиленнями у поведінці” 

 (10-11.03.2011 р.); 

“Профілактика агресивності та жорстокості серед молоді” (07-08.12.2011 р); 

засідання обласної творчої групи  

“Соціально-психологічна допомога і підтримка особистості в кризових ситуаціях” 

(31.10.2011 р.); 

обласний круглий стіл : 

“Попередження насильства в школі. Профілактика та дії. Обмін досвідом між Швецією 

та Україною” (26.05.2011 р.). 

Комплексні вивчення: 

- стану соціально-психологічного супроводу закладів освіти Новоукраїнського району 

(29.11-01.12.2011 р.); 

- стану  роботи працівників психологічної служби Олександрійської загальноосвітньої 

школи-інтернату І-ІІІ ступенів щодо профілактики та попередження насилля серед дітей 

(10.02.2011 р.); 

- стану соціально-психологічного супроводу закладів освіти Кіровоградського району 

(21.02-23.02.2011 р.). 

Протягом року проведено на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

цикл лекційних та практичних занять: “Законодавче забезпечення функціювання та розвитку 

психологічної служби системи освіти в Україні”, “Сучасні підходи до планування та 

організації роботи працівників психологічної служби”, “Проективний підхід у 
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психодіагностиці”, “Використання гештальттерапії у корекційній роботі практичного 

психолога”, “Атестація працівників психологічної служби”, “Діагностика та розвиток 

творчих здібностей школярів”, “Статеве виховання підлітків. Формування установок на 

соціальні ролі батьківства і материнства”, “Формування здорового способу життя у дітей та 

молоді”. 

Підготовлено 26 розпорядчих та інформаційних документів: накази,  листи, методичні 

рекомендації  для практичних психологів, соціальних педагогів, учителів «Організація 

психолого-педагогічної роботи щодо запобігання самогубствам у шкільному середовищі». 

  Публікації: 

- Бафталовська Н. Методичні рекомендації щодо подолання злочинності і 

правопорушень серед дітей та молоді //Педагогічний  вісник . – 2011. - № 1. 

- Чебоненко В. Організація психолого-педагогічної роботи щодо запобігання 

самогубствам у шкільному середовищі // Методичний вісник КОІППО імені Василя 

Сухомлинського. –2011. -№ 47. 

- Чебоненко В. Організація інноваційних соціальних послуг для дітей з особливими 

освітніми потребами//Педагогічний  вісник . – 2011. - № 2. 

Протягом року пройшли курси підвищення кваліфікації 63 працівника психологічної 

служби.     

У 2011 році  працівниками психологічної служби закладів освіти проводилися  

соціально-психологічні дослідження: 

1. Стану забезпечення практичними психологами і соціальними педагогами 

проводився щоквартально. Було визначено, що заклади освіти області забезпечені фахівцями 

психологічної служби відповідно до нормативів чисельності на 46,2%. 

2.   Готовності дітей 6-річного віку до навчання у школі.  

Результати свідчать, що у 34% дітей високий рівень готовності до навчання в школі; у 

52%- середній рівень; у 14%- низький рівень. З результатами дослідження ознайомлені 

керівники навчальних закладів, педагоги 1 класів, батьки.  

3. Соціально-психологічне дослідження проведення заходів щодо здорового способу 

життя, репродуктивного здоров'я учнів та педагогів у закладах освіти. Було визначено, що в 

закладах освіти більше уваги приділяється ефективним заходам:  

65 % заходів проводяться з використаннями інтерактивних методів і форм (тренінги, 

диспути, дебати, круглі столи тощо); 

35 % - бесіди, виховні години, лекції. 

Результати свідчать, що 35 % дітей мають високий рівень обізнаності;  

40 % - середній рівень обізнаності; 25 % - низький рівень обізнаності. 

Провідне місце в діяльності центру є координація міжнародних, всеукраїнських та 

регіональних програм: “Сприяння просвітницькій роботі “рівний-рівному” серед молоді 

України щодо здорового способу життя”; Формування навичок здорового способу життя 

серед дітей та підлітків у навчальних закладах (за проектом “Діалог”); “Запобігання торгівлі 

людьми та експлуатації дітей”; “Психологічна реабілітація дітей, які зазнали сексуального 

насильства”; “Викорінення найгірших форм дитячої праці в Україні (ІРЕС)”, “Репродуктивне 

здоров’я нації”. 

У 2010-2011 навчальному році атестаційною комісією управління освіти і науки 

облдержадміністрації атестовано 24 працівники психологічної служби на встановлення 

(підтвердження) кваліфікаційних категорій: звання психолог-методист - 2 особи; “спеціаліст 

вищої категорії” – 2 особи; “спеціаліст І категорії” – 4 особи; “спеціаліст ІІ категорії” – 14 

осіб; “9 тарифний розряд” – 2 особи. 

В рамках Програми “Рівний-рівному” спільно з Фондом Народонаселення ООН в 

Україні працівники Центру беруть участь в проекті по репродуктивному здоров'ю 

“Дорослішай на здоров'я”. 

Але разом із позитивними результатами необхідно відмітити проблеми, що виникли у 

ході реалізації Програми.   
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Повільно відбувається процес створення районних та міських центрів практичної 

психології і соціальної роботи, уведення посад методистів, які відповідають за психологічну 

службу, з відповідною фаховою освітою.  

Відсутнє психологічне забезпечення навчально-виховного процесу у міських, сільських 

школах з малою наповнюваністю. Основна причина вказаного фактору, що висувається 

органами управління освітою – недостатнє фінансування. Вирішити  проблему можна за 

рахунок створення мобільних психологічних служб та районних (міських) центрів 

практичної психології та соціальної роботи. 

Працівники служби виконують значний обсяг роботи з психологічного супроводу та 

соціально-педагогічного патронажу усіх суб’єктів навчально-виховного процесу. Переважна 

більшість видів роботи практичних психологів і соціальних педагогів має відбуватись у 

спеціально обладнаних приміщеннях. Тому термінового вирішення потребує проблема 

створення належних умов праці для  практичних  психологів і соціальних педагогів  

відповідно  до  Положення про психологічний  кабінет  (наказ  Міністерства   освіти  і  науки  

України  від 19.10.2001 р. № 691). На сьогоднішній день практичні психологи  забезпечені 

відповідними умовами на 9 %,  а соціальні педагоги - на 34%. 

Недостатньо звертається увага на викладання у навчальних закладах психологічних 

дисциплін: “Основи психологічних знань”, “Психологія спілкування”, “Я і МИ”, “Світ 

професій” та інших, введення факультативних курсів, гуртків щодо формування навичок 

здорового способу життя у дітей та підлітків, введення години психолога в навчально-

виховний процес освітнього закладу для проведення корекційно-розвивальної роботи. 

Актуальним постає питання про розроблення, тиражування і розповсюдження 

методичних матеріалів для практичних психологів і соціальних педагогів. 

Отже   основними завданнями психологічної служби системи   у 2012 році є: 

- розширення мережі психологічної служби відповідно до встановлених нормативів; 

- запровадження інноваційних моделей діяльності психологічної служби; 

- соціально-психологогічне забезпечення процесу реформування освіти на всіх її 

рівнях, здійснення психологічної експертизи освітніх інновацій, психологічної діагностики, 

соціально-психологічної корекції, соціальної реабілітації; 

- підвищення психологічної культури всіх учасників навчально-виховного процесу; 

- підвищення фахового рівня і професійної компетентності практичних психологів 

та соціальних педагогів, опанування інноваційних методів, технологій, надання 

психологічних і соціальних послуг; 

- проведення соціально-психологічних досліджень, спрямованих на контроль якості 

послуг; 

- впровадження інформаційно-просвітницьких, розвивальних та корекційних 

програм з метою усунення факторів негативного впливу середовища на розвиток 

особистостей учнів , студентів;  

- розробка та видання  методичних рекомендацій для забезпечення ефективної 

практичної діяльності працівників психологічної служби. 
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Аналіз роботи відділу ліцензування та атестації закладів освіти області 
 

Атестація закладів освіти області 

Відділ ліцензування та атестації закладів освіти області у своїй діяльності керується 

Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про відділ 

ліцензування та атестації закладів освіти області, затвердженим в установленому порядку 

(наказ обласного інституту  післядипломної педагогічної освіти імені Василя 

Сухомлинського від 06 лютого 2006 року №48-А), та відповідно до щорічних планів роботи.  

Однією з основних  складових роботи відділу ліцензування та атестації є координація 

роботи відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад у питаннях проведення  

державної атестації закладів освіти усіх типів і форм власності. У цій роботі відділ 

ліцензування і атестації закладів освіти області керується Порядком державної атестації 

дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, затвердженим 

Міністерством освіти і науки України від 8 серпня 2001 року №553, і вимагає від експертних 

комісій в процесі державної атестації закладів глибокого вивчення та оцінки реального 

стану:  

- організації та здійснення навчально-виховного процесу; 

- відповідності навчально-виховних досягнень учнів вимогам навчальних програм; 

- умов роботи навчального закладу, матеріально-технічної, науково-методичної, 

навчально-виробничої бази; 

- якісного складу та професійної майстерності керівних і педагогічних працівників; 

- ефективності управління навчальним закладом.  

 В питаннях атестації закладів освіти області склалася певна система роботи. Відділи, 

управління освіти райдержадміністрацій, міських рад забезпечені необхідними 

нормативними документами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, які 

регламентують цю роботу. Визначені та затверджені наказами досвідчені особи з числа 

відповідальних працівників апаратів управлінь та відділів освіти, їх методичних служб, які 

відповідають за організацію діяльності експертних комісій, оформлення атестаційних 

документів, вчасне представлення їх на розгляд регіональної експертної ради.  

Відділи та управління освіти райдержадміністрацій, міських рад відпрацювали власну 

систему проведення атестаційної роботи. Відповідно до своїх перспективних планів роботи 

вони подають на погодження та затвердження регіональній експертній раді плани державної 

атестації закладів освіти на поточний навчальний рік. Регіональна експертна рада своїм 

рішенням затверджує плани, контролює дотримання термінів подачі атестаційних 

документів на її розгляд.   

Плани атестації на місцях формуються відповідно до поданих заяв керівників 

навчальних закладів, як передбачено Порядком державної атестації загальноосвітніх, 

дошкільних та позашкільних навчальних закладів.   

У 2011 році було проведено 4 засідання регіональної експертної ради секції загальної 

середньої освіти, на яких було про атестовано 104 навчальних закладів із 118 запланованих 

на 2010-2011 навчальний рік.  

 За результатами державної атестації з відзнакою було про атестовано 10 навчальних 

закладів: Новоградівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Бобринецької районної ради 

(директор – Безрученко В.М.), Добровеличківський дошкільний навчальний заклад (ясла-

садок) «Ромашка» Добровеличківської селищної ради Кіровоградської області (завідуюча – 

Мірзоєва А.А.), Олександрійську гімназію-інтернат (директор – Васіч Л.В.), навчально-

виховний комплекс «Бобринецька гімназія-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1» 

Бобринецької районної ради Кіровоградської області (директор – Борисова Т.П.), 

Бобринецький дошкільний навчальний заклад №1 «Сонечко» (Кравцова В.М.), дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок) №43 «Горобинка» комбінованого типу (завідуюча – 

Чубченко Н.С.), дошкільний навчальний заклад №5 «Ружечка» (завідуюча – 
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Пшебильська І.Ю), комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання «Спеціалізований 

загальноосвітній навчальний заклад І ступеня «Гармонія» - гімназія імені Тараса Шевченка – 

центр позашкільного виховання «Контакт» Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області» (директор – Война Г.Г), санаторний дошкільний навчальний заклад  (ясла-садок) 

№65 «Лукомор’я» (завідуюча Бондаренко В.Л.), дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

№37 «Ластівка» комбінованого типу (завідуюча Волкожа Т.П.).  

 Один навчальний заклад - Устинівський районний Будинок дитячої та юнацької 

творчості Устинівської районної державної адміністрації Кіровоградської області 

атестований умовно. Експертна комісія відділу освіти Устинівської районної державної 

адміністрації прийняла принципове та об’єктивне рішення щодо умовної атестації даного 

позашкільного закладу, зважаючи на низький рівень контролю  і керівництва, матеріально-

технічної бази установи тощо. 

Рішення регіональної експертної ради підтверджується наказами управління освіти і 

науки облдержадміністрації, які оприлюднюються у газеті «Освітянське слово» та на сайті 

Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя 

Сухомлинського.  

Пропонуємо аналіз ходу державної атестації навчальних закладів відділів та управлінь 

освіти області.  
№ 
з/п 

Назва району або міста Атестовано 
закладів 
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1 Бобринецький 10 10 8 8 2 2 - - - - 3 

2 Вільшанський 4 4 2 1 2 3 - - - - - 

3 Гайворонський 3 3 2 2 1 1 - - - - - 

4 Голованівський 4 3 2 2 2 2 - - - - - 

5 Добровеличківський  8 4 4 2 4 2 1 1 - - 1 

6 Долинський 4 4 3 3 1 1 - - - - 1 

7 Знам’янський 3 3 3 3 - - - - - - - 

8 Кіровоградський 4 4 3 3 1 1 - - - - - 

9 Компаніївський  5 5 4 4 1 1 - - - - - 

10 Маловисківський 5 5 3 3 1 1 1 1 - - - 

11 Новгородківський 2 2 2 2 - - - - - - - 

12 Новоархангельський  7 6 3 3 2 3 1 1 - - - 

13 Новомиргородський  3 3 2 2 1 - - 1 1 - - 

14 Новоукраїнський 6 6 3 3 3 2 - 1 - - - 

15 Олександрівський  3 1 3 1 - - - - - - - 

16 Олександрійський 6 5 4 3 2 2 - - - - - 

17 Онуфріївський 5 4 3 2 - 1 1 1 - - - 

18 Петрівський 4 3 2 2 2 1 - - - - - 

19 Світловодський  1 1 1 1 - - - - - - - 

20 Ульяновський 3 3 2 2 1 1 - - - - - 

21 Устинівський  3 3 2 2 - - 1 1 - - - 

22 м. Знам’янка 3 1 1 - 2 1 - - - - - 

23 м. Олександрія 8 8 3 3 3 2 2 2 1 1 1 

24 м.Світловодськ 3 3 1 1 2 1 - - 1 1 - 

25 м.Кіровоград 11 10 6 6 4 4 1 - - - 4 

Всього: 118 104 72 64 37 32 8 9 3 2 10 
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Аналіз атестаційних матеріалів, що надійшли до регіональної експертної ради, свідчать, 

що районні експертні комісії добре обізнані з нормативними документами, методичними 

рекомендаціями щодо атестації навчальних закладів. 

Практично всі матеріали представлені відповідно до встановлених термінів і в повному 

обсязі. Вивчаючи матеріали, можна відмітити, що працівники управлінь, відділів освіти, які 

відповідають за цю ділянку роботи, провели відповідну роботу як із членами експертних 

комісій, так і з керівниками закладів освіти, які атестувалися.  

Майже без зауважень були проатестовані заклади освіти: 

- Добрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Вільшанської районної ради; 

-  Осичіквська загальноосвітня  школа І-ІІ ступенів Вільшанської районної ради; 

-    Котовський дошкільний навчальний заклад Вільшанського району; 

-  Голованівська загальноосвітня школа ім. Міклея Голованівської селищної ради; 

-   Кіровська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Маловисківської районної ради; 

- спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області; 

 - комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №18 – дошкільний навчальний заклад - центр дитячої та юнацької творчості «Надія» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»; 

- Бережинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Кіровоградської районної державної 

адміністрації; 

 -  Петрівська гімназія Петрівської районної ради; 

 - загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів №8 Олександрійської міської ради; 

 - комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання «Спеціалізований 

загальноосвітній навчальний заклад І ступеня «Гармонія» - гімназія імені Тараса Шевченка – 

центр позашкільного виховання «Контакт» Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області» ; 

 - санаторний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №65 «Лукомор’я»;   

 - дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №37 «Ластівка» комбінованого типу. 

Аналізуючи атестаційні матеріали закладів освіти, які були проатестовані з відзнакою, 

можна відмітити, що експерти глибоко проаналізували стан викладання навчальних дисциплін, 

управлінську діяльність, методичну роботу, результативність виховної роботи тощо.  Як 

зазначили члени комісії, керівники навчальних установ здійснюють цілеспрямовану роботу 

щодо впровадження в практику роботи сучасних технологій навчання. Значна увага 

приділяється роботі з обдарованими дітьми. Як наслідок, 90% випускників Олександрійської 

гімназії-інтернату за останні три роки стали студентами  вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів 

акредитації. 

Педагогічний колектив навчально-виховного комплексу «Бобринецька гімназія - 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1» Бобринецької районної ради успішно реалізує 

науково-методичну проблему «Формування і розвиток інтелектуально-творчого потенціалу 

вчителя та учня на основі впровадження інноваційних технологій навчання і виховання».  

Новоградівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів стала справжнім осередком 

методичної роботи, де впродовж багатьох років проводяться різноманітні методичні заходи як 

районного, так і обласного  рівнів. Свою майстерність педагогічні працівники представляли на 

обласних семінарах, Компан Л.П. ділилася своїм досвідом з колегами в ОІППО імені Василя 

Сухомлинського. Творчі досягнення педагогічного колективу узагальнюються в педагогічних 

вісниках та бюлетенях. 

Аналізуючи довідки-самоаналізи загальноосвітніх шкіл, можна відмітити, що вони 

розкривають всі напрями роботи закладу. Значна увага приділяється матеріально-технічному 

забезпеченню, підбору та розстановці педагогічних кадрів, методичній та виховній роботі, 

недостатньо керівники розкривають питання організації навчально-виховного процесу, 

аналізують навчальні досягнення учнів, не обґрунтовують причини високого процентного 

відношення початкового рівня знань учнів. Це Цвітненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
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Олександрівської районної державної адміністрації, Мар’янівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Новоархангельської районної ради тощо. 

Зустрічаються випадки, коли довідка-самоаналіз носить поверховий характер, зокрема, в 

довідці Великовисківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів розділ управлінської діяльності 

навчальним закладом не конкретизований, а саме: немає аналізу педагогічних рад, наказів, 

протоколів за останні 3 роки тощо. 

Разом з тим, є підстави для зауважень щодо окремих випадків нераціональної розстановки 

педагогічних кадрів та викладання деяких  дисциплін не фахівцями. Так, у Ганнівській 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Новоукраїнської районної ради, вчитель біології викладає 

хімію, вчитель математики -  українську та світову літературу, вчитель початкових класів – 

інформатику. У Мар’янопільській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Новоукраїнської 

районної ради такі базові дисципліни, як біологія, хімія та фізична культура викладаються не 

фахівцями.    

 Мають місце порушення встановлених вимог проведення інструктажів з вихованцями і 

працівниками закладу та їх реєстрація в журналах встановленої форми, не розробляються заходи 

стосовно підготовки навчально-матеріальної бази, приміщень закладу до нового навчального 

року та роботи в осінньо-зимовий період, навчальні кабінети та приміщення недостатньо 

забезпечені первинними засобами пожежогасіння згідно норм належності (Підвисоцький 

будинок дитячої та юнацької творчості Новоархангельського району). 

Експертами на достатньому рівні аналізується стан викладання навчальних предметів, 

детально проаналізована робота вчителів школи, відмічено позитивні сторони їх діяльності, 

досягнення. Враховуючи наслідки контрольних робіт, можна зробити висновки, що основна 

функція школи виконується, учні засвоюють програмовий матеріал на високому, середньому та 

достатньому рівнях.  

 Слід відмітити належну підготовку та хронологічну послідовність матеріалів самоаналізу 

роботи навчальних закладів м. Кіровограда (спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№6 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області (директор – Кравченко Н.С.), 

комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №18 

– дошкільний навчальний заклад - центр дитячої та юнацької творчості «Надія» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області» (директор – Чебана С.О.), комунальний заклад 

«Навчально-виховне об’єднання «Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І ступеня 

«Гармонія» - гімназія імені Тараса Шевченка – центр позашкільного виховання «Контакт» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області».  

 У сфері діяльності дошкільних навчальних закладів змістовну та повноцінну інформацію 

надають адміністрації дошкільного навчального заклад (ясла-садок) №37 «Ластівка» 

комбінованого типу, дошкільного навчального закладу (ясел-садка) №43 «Горобинка» 

комбінованого типу,  санаторний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №65 «Лукомор’я».  

Дані заклади мають ряд напрацювань, високу результативність, широко впроваджують 

інноваційні технології, узагальнюють свій досвід та проатестовані з відзнакою. 

Однак, є зауваження до оформлення Статутів навчальних закладів, які представляють на 

розгляд регіональної експертної ради відділи освіти Світловодської та Компаніївської районної 

державної адміністрацій (Подорожненська, Голубієвицька, Червоновершська загальноосвітні 

школи І-ІІІ ступенів).  

Неодноразово зверталася увага керівництва та відповідальних осіб Світловодської 

районної державної адміністрації на неналежне оформлення установчих документів (Статутів) 

навчальних закладів, але такі помилки вже стали типовими.  

Слід відмітити належне ставлення до державної  атестації навчальних закладів відділів 

освіти Знам’янської, Бобринецької, Петрівської райдержадміністрацій та управління освіти, 

молоді та спорту Олександрійської міської ради. Набагато покращився зміст атестаційних 

матеріалів, стали більш конкретними акти атестаційної експертизи, зменшилася кількість 

несуттєвих рекомендацій, у  довідках–самоаналізах  керівники навчальних закладів  детально 

розкривають всі напрямки роботи освітніх установ.  
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Директори навчальних закладів Знам’янського району для написання довідки–самоаналіз 

створюють робочі комісії, члени яких готують самоаналіз освітньої діяльності установи за 

останні три роки. Значна увага приділяється рівню навчальних досягнень учнів.  

Атестаційні матеріали деяких відділів освіти підготовлені на низькому рівні, а саме: 

керівники закладів освіти Долинського району не аналізують роботу закладу, довідки носять 

оглядовий характер (Василівська та Першотравнева загальноосвітні школи).    

Важко зрозуміти безвідповідальне ставлення керівника відділу освіти Добровеличківської 

райдержадміністрації до атестації закладів освіти. До цього часу не визначена особа з 

працівників апарату, яка б відповідала за дану ділянку роботи, атестаційні документи на 

засідання регіональної ради готують по черзі. Як наслідок, їх якість незадовільна.  

Вивчаючи атестаційні документи Федорівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Добровеликівської районної ради, можна зауважити, що в акті не розкрито реального стану 

організації та здійснення навчально-виховного процесу, відповідність навчально-виховних 

досягнень учнів вимогам програм, не зроблено аналіз ефективності управління навчальним 

закладом. Грубим порушенням Порядку державної атестації є той факт, що стан викладання 

предметів вивчає особа, яка не є членом експертної комісії.  Є зауваження і до змісту довідки-

самоаналізу. Поза увагою керівника залишилися не розкритими важливі розділи роботи 

навчального закладу. 

Опрацьовуючи атестаційні матеріали дошкільних навчальних закладів слід відмітити 

роботу експертів щодо атестації міських та районних закладів освіти. Так, під час атестації 

Бобринецького виховного дошкільного закладу №1 «Сонечко» та Добровеличківського 

дошкільного навчального  закладу аналіз відвіданих занять, бесід з дітьми та працівниками, 

перегляд документації підтверджують, що діяльність педагогічних колективів спрямована на 

всебічний розвиток дитини. У кожній групі створені відповідні предметно-ігрові куточки, 

витримано естетику побуту та дизайн. Експертами  проаналізовано результативність діяльності 

вихователів. Розумовий і фізичний розвиток дітей закладу відповідає вимогам державних 

програм. За наслідками атестації вищезгадані заклади проатестовані з відзнакою. 

Проте, атестація сільських дошкільних закладів залишається на низькому рівні і викликано 

це різними обставинами. Одна з них - низький освітній рівень педагогічних кадрів, мало хто з 

вихователів здобувають вищу освіту заочною формою навчання. Є зауваження з питань 

проходження курсів підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників (Павлиський 

дитячий дошкільний заклад (ясла-садок) «Оленка» Онуфріївського району, Перчунівський 

дошкільний  навчальний заклад «Берізка»Добровеличківського району). 

 Відповідно до плану роботи на 2011 рік було заплановано атестацію 1  закладу освіти І-ІІ 

рівнів акредитації – Кіровоградського коледжу статистики Державної академії статистики, 

обліку та аудиту Держкомстату України та 7 професійно-технічних навчальних закладів: 

професійно-технічного училища №30 с. Торговиця, професійно-технічного училища №38 смт 

Голованівськ, Олександрійського професійного ліцею, Олександрійського професійного 

аграрного ліцею, професійно-технічного училища №16 м. Мала Виска, Олександрійського 

професійно-технічного училища №33, професійно-технічного училища №7 м. Олександрія.  

 Усі вищезгадані навчальні заклади були проатестовані й отримали свідоцтва, за 

виключенням професійно-технічного училища №7 м.Олександрія, повторна державна атестація 

якого відбулася 24-28 жовтня 2011 року. Рішення буде прийняте на черговому засіданні 

регіональної експертної ради у грудні 2011 року. 

Ліцензування освітніх послуг 

Відділ ліцензування та атестації закладів освіти області проводить експертизу на місцях з 

метою визначення стану матеріально-технічного, навчально-методичного та кадрового 

забезпечення закладів, організацій, підприємств, робить висновки та готує ліцензійні матеріали 

на розгляд регіональної експертної ради.   

У 2011 році відбулося 7 засідань експертної ради з ліцензування та атестації закладів, які 

здійснюють діяльність, пов’язану з одержанням професійної освіти. 
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Перше засідання регіональної експертної ради відбулося 19 січня      2011 року (протокол 

№72), на якому було вирішено надати дозвіл на ліцензування ДП «Дирекція Криворізького 

гірничо-збагачувального комбінату окислених руд», Петрівському навчальному центру №49, 

вищому навчальному закладу «Кіровоградський технікум механізації сільського господарства». 

На другому засіданні, яке відбулося 17 лютого 2011 року (протокол №73) також 

розглядалося питання про допуск навчальних закладів на ліцензування та було вирішено надати 

дозвіл Кіровоградському вищому професійному училищу №4, професійно-технічному училищу 

№38 смт Голованівськ, Новомиргородському МНВК, Білоцерківському національному 

аграрному університету для Компаніївського технікуму ветеринарної медицини. 

Третє засідання регіональної експертної ради було проведено 1 березня 2011 року 

(протокол №74). На ньому розглядалися питання  атестації навчальних закладів з робітничих 

професій та визнано атестованими: Гайворонський професійний аграрний ліцей («Тракторист-

машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії «А», «В», «С»), водій 

автотранспортних засобів (категорії «В» і «С»), слюсар з ремонту сільськогосподарських машин 

та устаткування», «Кравець, вишивальник», «Водій автотранспортних засобів (категорії «В» і 

«С»), «Продавець продовольчих товарів», «Муляр, штукатур, лицювальник-плиточник», «Пекар, 

кондитер, кухар», «Кравець, закрійник», «Верстатник широкого профілю»), Олександрійське 

професійно-технічне училище №17 («Слюсар-ремонтник», «Електромонтер з ремонту та 

обслуговування електроустаткування», «Верстатник широкого профілю», «Секретар-друкарка, 

оператор комп’ютерного набору», «Оператор комп’ютерного набору», «Конторський (офісний) 

службовець (бухгалтерія), оператор комп’ютерного набору»). 

На цьому засіданні було вирішено: 

1. Надати ліцензії Кіровоградському професійному ліцею побутового обслуговування 

(«Швачка», «Флорист»),  навчально-методичному центру цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності Кіровоградської області («Машиніст насосних установок пожежно-

рятувального транспортного засобу»), Новоархангельському РСТК ТСО України («Водій 

автотранспортних засобів (категорії «В», «С», «Д», «Е», «Водій мототранспортних засобів»), 

професійно-технічному училищу №36 смт Новгородка («Кухар»). 

2. Продовжити термін дії ліцензії таким закладам, як Гайворонський професійний 

аграрний ліцей («Робітник фермерського господарства», «Верстатник широкого профілю»), 

Олександрійське професійно-технічне училище №17 («Конторський (офісний) службовець 

(бухгалтерія), оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин», «Токар»), 

ВАТ «Укртелеком» («Службовці, що обслуговують клієнтів», «Робітники металургійних та 

машинобудівних професій»), Вищий навчальний заклад «Кіровоградський технікум механізації 

сільського господарства» («Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва 

(категорії «А»), «Водій автотранспортних засобів (категорії «В», «В» і «С»), «Слюсар з ремонту 

автомобілів», «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування»). 

3. Анулювати ліцезію за заявою Олександрійського професійно-технічного училища №17 з 

9 професій. 

На четвертому засіданні 12 квітня 2011 року (протокол №75) члени експертної ради 

вирішили надати дозвіл на ліцензування професійно-технічному училищу №7 м. Олександрії, 

Білоцерківському національному аграрному університету для Бобринецького технікуму ім. 

В.Порика, Новгородківському міжшкільному навчально-виробничому комбінату, 

Ульяновському районному спортивно-технічному клубу ТСО України, Маловисківському 

районному спортивно-технічному клубу ТСО України. 

26 квітня 2011 року відбулося п’яте засідання регіональної експертної ради (протокол 

№76), на якому було вирішено: 

1. Атестувати професійно-технічне училище №32 м. Бобринця з професій – «Слюсар з 

ремонту сільськогосподарських машин та устаткування, тракторист-машиніст 

сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва (категорії «А», «В», «С»), «Кухар», 

«Продавець продовольчих товарів, касир (на підприємстві, в установі, організації)», «Обліковець 

з реєстрації бухгалтерських даних, касир (на підприємстві, в установі, організації)». 
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2. Надати ліцензії Кіровоградському вищому професійному училищу №4 («Оператор 

комп'ютерного набору, конторський (офісний) службовець (бухгалтерія)», «Електромонтер з 

ремонту та обслуговування електроустаткування»), професійно-технічному училищу №38 смт 

Голованівська («Кухар», «Кондитер», «Кухар, кондитер»), ДП «Дирекція Криворізького 

гірничо-збагачувального комбінату окислених руд» («Робітники з видобутку корисних копалин і 

на будівництві», «Робітники металургійних та машинобудівних професій», «Робітники, що 

обслуговують промислове устаткування», «Робітники, що обслуговують машини  та 

складальники машин»).  

3. Продовжити термін дії ліцензії: Петрівський навчальний центр №49 («Токар», 

«Кравець»), ВАТ «Укртелеком» («Службовці, що обслуговують клієнтів», «Робітники 

металургійних та машинобудівних професій»), Ульяновська автомобільна школа ТСО України 

(«Водій мототранспортних засобів», «Водій автотранспортних засобів (категорії «В», «С», 

«Е»)», Маловисківська автомобільна школа професійно-технічного навчального закладу ТСО 

України («Водій мототранспортних засобів, «Водій автотранспортних засобів (категорії «В», 

«С», «Д», «Е»)», Комунальний заклад «Навчально-виховне об'єднання природничо-економіко-

правовий ліцей-спеціалізованашкола І-Ш ступенів №8 - позашкільний центр Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області» («Водій автотранспортних засобів (категорії «В», «В» і 

«С»). 

Шосте засідання відбулося 14 червня 2011 року(протокол №77), на якому  було вирішено: 

1. Надати ліцензії Кіровоградській автомобільній школі ТСО України («Водій 

мототранспортних засобів», «Водій автотранспортних засобів (категорії «В», «С», «Д», «Е»), 

обласному комунальному навчально-курсовому комбінату «Аграрник» (навчальні пункти: 

м. Олександрія, смт Олександрівка, м. Ульяновка, м. Новомиргорд з професії: «Тракторист-

машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії «В», «С»), виробничо-навчальному 

комбінату при автогосподарстві при УМВС України в Кіровоградській області («Водій 

автотранспортних засобів (категорії «В», «С», «Д», «Е»). 

2. Продовжити термін дії ліцензії  професійно-технічному училищу №38 смт Голованівськ 

(«Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії «В», «С»); слюсар з 

ремонту сільськогосподарських машин та устаткування; «Водій автотранспортних засобів 

(категорія «С»), Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування; водій 

автотранспортних засобів (категорія «С»), («Тракторист-машиніст сільськогосподарського 

виробництва (категорії «А», «В», «С»), Олександрійському професійному ліцею («Слюсар з 

ремонту автомобілів», «Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування»). 

3. Відмовити у ліцензуванні  професійно-технічному училищу №7 м. Олександрії у зв’язку 

з недостатньою матеріально-технічною базою з професій: «Монтажник гіпсокартонних 

конструкцій», «Монтажник гіпсокартонних конструкцій; столяр будівельний», «Монтажник 

гіпсокартонних конструкцій; лицювальник-плиточник», «Монтажник гіпсокартонних 

конструкцій; електрозварник ручного зварювання», ПП «Навчальний центр Будинок науки і 

техніки» («Машиніст (кочегар) котельні», «Оператор котельні», «Оператор заправних станцій», 

«Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування», «Стропальник», «Ліфтер», 

«Оператор хлораторної установки», «Машиніст компресорних установок», «Апаратник-

екстракторник», «Водій навантажувача»). 

4. Надати дозвіл на ліцензування Новоукраїнському міжшкільному навчально-

виробничому комбінату («Водій мототранспортних засобів», «Водій автотранспортних засобів 

(категорія «В»). 

20 вересня відбулося 7 засідання регіональної експертної ради (протокол №78), на якому 

було вирішено: 

1. Надати ліцензію Олександрійській зразковій автомобільній школі ТСО України («Водій 

мототранспортних засобів», «Водій автотранспортних засобів (категорії «В», «С», «Д», «Е»). 

2. Надати дозвіл на ліцензування Петрівському районному відділу управління МНС 

України в Кіровоградській області («Матрос-рятівник»).  
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Загалом, протягом  2011 року в області було проліцензовано та продовжено термін дії 

ліцензій з 45 професій та надано ліцензії з 3 нових професій, а саме: «Швачка», «Флорист» 

(Кіровоградський професійний ліцей побутового обслуговування), «Машиніст насосних 

установок пожежно-рятувального транспортного засобу» (Навчально-методичний центр 

цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Кіровоградської області»), відмовлено у 

ліцензуванні професійно-технічному училищу №7 м. Олександрії та ПП «Навчальний центр 

Будинок науки і техніки» з 14 професій (недостатнє матеріально-технічне та кадрове 

забезпечення). 

Всі ліцензійні матеріали були подані на розгляд експертної ради при Державній 

акредитаційній комісії. У 2011 році відбулося 5 засідань, на яких були прийняті рішення видати 

установам області ліцензії на здійснення відповідної діяльності та свідоцтва про атестацію. 

 На рівні області протягом 2011 року станом на 15 листопада  видана 1 ліцензія на 

здійснення освітніх послуг за рівнем повної загальної середньої освіти  приватному вищому 

навчальному закладу «Кіровоградський інститут регіонального управління та економіки» для 

Олександрійської філії (рішення регіональної експертної ради від 4 березня 2011 року, протокол 

№1; наказ управління освіти і науки облдержадміністрації від 9 березня 2011 року №87). 

Документи про освіту 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 10 грудня 2003 року №811 

„Про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка" відділ 

ліцензування та атестації закладів освіти області займається питаннями замовлення та видачі 

документів про освіту для випускників загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних 

закладів області. 

З 1 вересня 2007 року відділ ліцензування у своїй роботі з даного питання керується 

наказом Міністерства освіти і науки України від 13 серпня 2007 року №737 «Про викладення у 

новій редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10 грудня 2003 року №811 «Про 

Затвердження Положення про ІВС «Освіта» та Порядку замовлення, видачі та обліку документів 

про освіту державного зразка».  

 Станом на 1 листопада до Державного підприємства «Державний центр прикладних 

інформаційних технологій» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України було подано 

замовлення та отримано документи про освіту для випускників 2011 року у загальній кількості 

20288. Із них для загальноосвітніх навчальних закладів – 15253, з яких атестатів про повну 

загальну середню освіту звичайного зразка - 3541, атестатів з золотою медаллю – 174, атестатів 

зі срібною медаллю - 93, свідоцтв про базову загальну середню освіту звичайного зразка – 10858, 

свідоцтв з відзнакою - 652. Для професійно-технічних навчальних закладів дипломів 

кваліфікованого робітника звичайного зразка – 2595, дипломів кваліфікованого робітника з 

відзнакою - 288, атестатів про повну загальну середню освіту - 1393, свідоцтв про присвоєння 

(підвищення) робітничої кваліфікації - 525. 

 Також протягом 2011 року  було замовлено та отримано 2411 учнівських квитків для 

учнів професійно-технічних навчальних закладів області. 

Постійно ведеться робота з обробки даних для оформлення дублікатів документів про 

освіту. Так, за звітний період оформлено та отримано 138 дублікатів документів про освіту для 

випускників загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів області. 
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Звіт про роботу відділу інноваційної діяльності 

та інтелектуальної власності 

 

Робота відділу інноваційної діяльності та інтелектуальної власності Кіровоградського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського (далі – 

відділ) протягом 2011 р. була спрямована на реалізацію комплексної проблеми – вдосконалення 

підготовки вчителів до роботи з обдарованими учнями та піднесення рівня науково-методичного 

забезпечення інноваційної діяльності в закладах освіти з метою сприяння створенню належних умов 

для рівного доступу до якісної освіти. 

І. Науково-організаційна робота 

Відділом було забезпечено організацію та проведення: 

- обласного науково-практичного семінару директорів гімназій, ліцеїв, колегіумів, 

спеціалізованих шкіл, навчально-виховних комплексів (об’єднань) та експериментальних 

навчальних закладів з проблеми «Вдосконалення системи підготовки вчителів до роботи з 

обдарованими учнями» (21-22 лютого 2011 р.); 

- обласного науково-практичного семінару вчителів математики, які займаються апробацією 

навчальної літератури, з проблеми «Зміст, методи і форми апробації навчальної літератури» (25 

лютого 2011 р.); 

-  обласного науково-практичного семінару заступників директорів опорних 

загальноосвітніх навчальних закладів з питань інноваційної діяльності з проблеми «Організаційно-

методичне забезпечення інноваційної діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах» (30 

березня 2011 р.); 

-  засідання творчої групи директорів опорних закладів з інноваційної діяльності з проблеми 

«Організаційно-методичне забезпечення інноваційної діяльності в загальноосвітніх навчальних 

закладах» (28 квітня 2011 р.); 

- обласного науково-практичного семінару директорів опорних загальноосвітніх навчальних 

закладів з питань роботи з обдарованими учнями з проблеми. «Науково-методичний супровід 

роботи з розвитку обдарованості учнів» (12-13 вересня 2011 р.); 

- обласного науково-практичного семінару методистів методичних кабінетів (центрів) 

відділів, управлінь освіти районних державних адміністрацій, міських рад з проблеми 

«Організаційно-методичне забезпечення апробації навчальної літератури в загальноосвітніх 

навчальних закладах»       (25 жовтня 2011 р.). 

Протягом 2011 р. відділом здійснювалося надання інформації Мiнiстерству освiти і науки, 

молоді та спорту України про педагогічні інновації в Кіровоградській області; інформації Інституту 

інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України про 

узагальнені результати апробації шкільної навчальної літератури; інформації управлінню освіти і 

науки Кіровоградської обласної державної адміністрації про інноваційну освітню діяльність області 

та заходи з інноваційної діяльності КОІППО імені Василя Сухомлинського за кожен місяць; про 

інноваційно-освітній простір Кіровоградщини: структурно-сегментний підхід; надання методичної 

допомоги працівникам інституту, керівникам закладів освіти, слухачам курсів підвищення 

кваліфікації, педагогічним працівникам щодо здійснення інноваційної освітньої діяльності, 

організаційно-методичного забезпечення апробації шкільної навчальної літератури, роботи з 

обдарованими учнями, реалізації особистих немайнових і майнових прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності. 

Працівники відділу взяли участь у:  
- Всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблеми розвитку післядипломної 

педагогічної освіти у сучасному суспільстві» (26-27 травня 2011 р., м. Херсон, Федірко Ж.В.); 

- Всеукраїнській науково-практичній конференції «Готовність педагогів до інноваційної 

діяльності в умовах безперервної післядипломної педагогічної освіти» (10–11 листопада 2011 р., м. 

Рівне. Федірко Ж.В., Марченко І.А.);  

http://www.mon.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
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- Всеукраїнській науково-методичній конференції «Ідеї В.О. Сухомлинського про науку, 

майстерність і мистецтво управління в практиці сучасного освітнього менеджменту» (21-22 вересня 

2011 р., м. Кіровоград. Федірко Ж.В., Марченко І.А.); 

- обласній науково-практичній конференції (VІІ Хмурівські методичні читання) «Технологія 

фахової майстерності: особливості організації та проведення дослідно-експериментальної роботи в 

загальноосвітніх навчальних закладах регіону» (8 листопада 2011 р., Федірко Ж.В.);  

- проведенні третього (заключного) туру всеукраїнського конкурсу «Вчитель року-2011», 

номінація «Образотворче мистецтво»; 

- роботі обласного огляду-конкурсу на краще узагальнення методичного формування . 

ІІ. Науково-дослідна робота 

Працівниками відділу були підготовлені пропозиції щодо змін і доповнень до діючого 

Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності. 

Індивідуальні наукові дослідження працівників відділу:  
1. Розвиток ключових компетентностей учителів початкових класів у системі післядипломної 

освіти (Марченко І.А.). 

2. Підготовка вчителів географії до інноваційної діяльності у процесі післядипломної освіти 

(Федірко Ж.В.). 

ІІІ. Науково-методична робота 

Науково-методична робота відділу здійснювалась у рамках загальної проблеми КОІППО, що 

відображено в таких напрямах: 

1. Науково-методичне забезпечення інноваційної освітньої діяльності загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

2. Організаційно-методичні умови створення системи роботи інституту післядипломної 

педагогічної освіти у сфері інтелектуальної власності. 

3. Науково-методичне забезпечення апробації нової навчальної літератури.  

4. Оптимізація форм і методів навчання незалежних експертів у процесі підготовки їх до 

здійснення експертизи рукописних підручників. 

5. Організаційно-методичне забезпечення роботи з обдарованими учнями. 

6. Удосконалення методичного супроводу роботи з обдарованими учнями. 

Працівниками відділу протягом 2011 р.: 

1) створено: презентації «Інноваційно-освітній простір Кіровоградщини: структурно-

сегментний підхід»; «Створення, охорона та використання об’єктів інтелектуальної власності»; 

2) розроблено: проект наказу, акту та висновків експертної комісії управління освіти і науки 

Кіровоградської обласної державної адміністрації щодо завершення дослідно-експериментальної 

роботи з теми «Фахова культура уроку: компетентнісний підхід» на базі спеціалізованого 

загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів № 3 м. Долинської Кіровоградської області; 

3) оновлено: 

- інформаційний банк даних загальноосвітніх навчальних закладів, які беруть участь в 

експериментальній діяльності на регіональному та всеукраїнському рівнях; 

- список навчальних закладів, у яких діють консультаційні пункти (центри) роботи з 

обдарованою учнівською молоддю в Кіровоградській області; 

- інформаційну базу незалежних експертів, які проводять експертизу рукописів навчальної 

літератури, що подаються на Всеукраїнський конкурс рукописів підручників; 

- інформаційний банк даних опорних загальноосвітніх навчальних закладів з апробації 

шкільної навчальної літератури; 

- картотеку інноваційних технологій, які впроваджуються в загальноосвітніх закладах області; 

- картотеку позитивного досвіду роботи вчителів з обдарованими учнями, який заслуговує на 

популяризацію; 

- картотеку навчальних закладів, у яких діє ефективна система роботи з обдарованою 

учнівською молоддю; 

- єдиний реєстр об’єктів інтелектуальної власності працівників освіти Кіровоградської області, 

які мають державну реєстрацію; 
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4) здійснювалось:  

- консультування з організаційно-методичного забезпечення дослідно-експериментальної 

роботи регіонального рівня у загальноосвітніх навчальних закладах області з проблем «Формування 

духовності особистості на засадах традиційних християнських цінностей в умовах закладу освіти 

нового типу», «Формування духовності особистості на засадах національних цінностей», «Розвиток 

творчості гімназистів шляхом впровадження у навчально-виховний процес інноваційних 

технологій», «Формування особистості на ідеалах лицарсько-козацького виховання та християнської 

етики», «Впровадження здоров’язберігаючих технологій у системі: родина-дошкільний навчальний 

заклад-школа», «Виховання громадянської відповідальності старшокласників у навчальному процесі 

позашкільного навчального закладу» тощо; 

- розробка пакета документів для завершення дослідно-експериментальної діяльності 

регіонального рівня у загальноосвітніх навчальних закладах; 

- систематизація і узагальнення матеріалів з апробації навчальної літератури за 2010/2011 

навчальний рік; підготовка матеріалів до методичного посібника «Організаційно-методичний аспект 

інноваційної діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах»; літературне редагування та 

коректура анотованого каталогу перспективного педагогічного досвіду Кіровоградщини та 

матеріалів до книги «Школи Кіровоградщини: традиції та інновації», методичного посібника 

«Розвиток здібностей і обдарувань ліцеїстів: науково-методичний аспект»;  

5) за напрямками науково-методичної роботи підготовлено 7 статей у науково-фахових 

виданнях, у яких висвітлювалися сучасні методи роботи інституту у сфері інтелектуальної власності, 

потреби ринку в об’єктах права інтелектуальної власності, порядок захисту інтелектуальної 

власності, авторського права, методичні рекомендації щодо організації роботи з розвитку здібностей 

і обдарувань учнів у межах загальноосвітнього навчального закладу, досвід педагогічних колективів 

навчальних закладів області з організаційно-методичного забезпечення роботи з обдарованими 

учнями, чинники розвитку здібностей школярів тощо: 

Інноваційна освітня діяльність: структура і зміст; 

Використання ідей, досвіду В.О. Сухомлинського в системі підготовки вчителя географії до 

інноваційної діяльності; 

Педагогічні та методичні умови підготовки вчителів географії до інноваційної діяльності у 

системі післядипломної педагогічної освіти; 

Результати апробації навчальної літератури за 2010/2011 навчальний рік; 

Підготовка вчителя до інноваційної діяльності в опорному загальноосвітньому навчальному 

закладі; 

Самоосвіта педагога як складова моделі розвитку ключових компетентностей учителів 

початкових класів у післядипломній освіті;  

Експертиза рукописів підручників: організаційний аспект; 

Передумови становлення соціально зрілої особистості сучасного випускника в 

акмеологічному освітньому просторі; 

6) надано методичну допомогу щодо здійснення інноваційної освітньої діяльності закладам 

освіти м. Знам’янки, м. Світловодська, Бобринецького та Кіровоградського районів. 

ІV. Моніторингові дослідження якості освіти, участь в організації та проведенні 

зовнішнього незалежного оцінювання 

Працівники відділу взяли участь у пробній сесії зовнішнього незалежного оцінювання та у 

зовнішньому незалежному оцінюванні. 

V. Вивчення, узагальнення, впровадження перспективного педагогічного досвіду роботи 

з обдарованими учнями педагогічного колективу НВК «Олександрійський колегіум – спеціалізована 

школа» Олександрійської міської ради Кіровоградської області. Продовжується вивчення досвіду 

роботи з обдарованими учнями педагогічного колективу НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 25 – природничо-математичний ліцей» Кіровоградської міської ради та досвіду роботи 

Петрівського РМК з проблеми «Робота методичної служби щодо організаційно-методичного 

забезпечення апробації шкільної навчальної літератури». 
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Звіт про роботу Центру сучасних технологій оцінювання якості освіти 

 

Діяльність Центру, направлена на реалізацію проблеми «Впровадження сучасних 

технологій оцінювання якості освіти», здійснювалась відповідно до  наказів Міністерства 

освіти і науки України, планів роботи обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти імені Василя Сухомлинського та плану роботи Центру сучасних технологій 

оцінювання якості освіти. 

Відповідно до плану роботи  та з метою формування професійних компетенцій 

педагогів щодо ефективного застосування технологій вимірювання та управління якістю 

освіти, науково-методичного забезпечення  моніторингових досліджень у лютому 2011 року  

проведено  засідання обласного постійно діючого  семінару  методистів районних, міських 

МК(центрів), відповідальних за проведення моніторингових досліджень з проблеми 

«Науково-методична підготовка з питань організації та проведення моніторингових 

досліджень якості освіти».  

У березні 2011 року на базі Центру сучасних технологій оцінювання якості освіти за 

участю методистів Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти відбулися 

навчально-практичні семінари для педагогічних працівників, залучених до перевірки 

відкритої частини тестових завдань зовнішнього незалежного оцінювання. З української 

мови та літератури пройшли навчання 72 вчителя вищої категорії з міст та районів області, 

сертифіковано – 38. З іноземної мови (англійська) – 30 осіб, сертифіковано – 14. 

Було створено екзаменаційну комісію з перевірки української мови та літератури. 

Членами екзаменаційних комісій стали 56 педагогічних працівників з міста Кіровограда та 5 

районів області (Бобринецького, Долинського, Кіровоградського, Компаніївського, 

Олександрівського). Всі члени екзаменаційних комісій пройшли навчання та сертифікацію.  

У період підготовки до основної сесії тестування проведено навчання та інструктивно-

методичні наради за участю: 

- відповідальних за зовнішнє незалежне оцінювання відділів/управлінь освіти 

райдержадміністрацій, міських рад ; 

- керівників закладів освіти області, відповідальних за пункти тестування; 

- науково-педагогічних працівників інституту, залучених до тестування в якості 

уповноважених осіб; 

- педагогічних працівників м. Кіровограда (253 особи), залучених до тестування в 

якості інструкторів; 

- педагогічних працівників області, залучених до перевірки тестових завдань з 

відкритою частиною. 

Усього по області пройшли навчально-методичну підготовку 752 педагогічних 

працівника. 

У лютому 2011 року працівники Центру (Кирилюк А.П., Вареха А.Г.) взяли участь у 

вивченні діяльності Кіровоградського РМК з проблеми «Ефективність системи науково-

методичної роботи з педагогами з питань впровадження сучасних тестових технологій та 

моніторингу якості освіти». 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 19 

квітня 2011 року № 351 «Про організацію та проведення міжнародного порівняльного 

дослідження якості природничо-математичної освіти TIMSS 2011 учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів» 19 травня 2011 року у загальноосвітніх навчальних закладах проведено 

міжнародне порівняльне дослідження  якості  природничо-математичної освіти (TIMSS 2011) 

учнів 8-х класів. У Кіровоградській області учасниками дослідження стали 83 

восьмикласника та вчителі математики, фізики, хімії, біології, географії з чотирьох 

навчальних закладів. 
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На виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 

30.09.2011 р. № 1134 «Про проведення моніторингового дослідження стану реалізації 

Концепції профільного навчання у старшій школі» у загальноосвітніх навчальних закладах 

області проведено анкетування керівників навчальних закладів, учителів, учнів 10-х класів та 

їх батьків. Узагальнені результати опитування направлені до Інституту інноваційних 

технологій і змісту освіти. 

 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 25.10.2010 р. № 1000 

«Про проведення моніторингового дослідження стану й розвитку системи освіти дітей 

старшого дошкільного віку» та з метою створення оптимальних моделей організації 

навчально-виховного процесу в умовах реалізації наступності дошкільної й початкової 

загальної освіти у листопаді 2011 року проведено ІІ етап моніторингового дослідження стану 

й розвитку системи освіти дітей старшого дошкільного віку. Учасниками дослідження стали 

керівники, вчителі, вихователі  загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів, батьки 

учнів 1-х класів та вихованців старших груп дошкільних закладів. Узагальнені результати 

опитування направлені до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти. 

 

У травні проведено чергові етапи обласних моніторингових досліджень: 

стану впровадження профільного навчання; 

рівня навчальних досягнень учнів 9-х класів. 

Для проведення моніторингових досліджень розроблено анкети для учнів та вчителів, 

інструктивно-методичні матеріали та тестові завдання.  

Матеріали щодо результатів опитування та виконання тестових завдань учнями 9-х та 

10-х класів знаходяться на стадії обробки та узагальнення. 

 

На виконання наказу управління освіти і науки облдержадміністрації від 30.03.2011 

року № 145 «Про проведення підсумкових контрольних робіт у 5 – 8-х класах 

загальноосвітніх навчальних закладів» працівниками відділу моніторингових досліджень 

оброблено та узагальнено результати підсумкових контрольних робіт з української мови, 

математики, історії України, іноземних (англійська, німецька, французька) та російської мов 

у 5 - 8-х класах загальноосвітніх навчальних закладів області. За результатами підготовлено 

статистичні дані до аналітичної довідки. 

Працівниками відділу моніторингових досліджень розроблено проекти програм 

обласних моніторингових досліджень: 

- системи виховної роботи; 

- стану викладання світової літератури; 

- ефективності науково-методичної роботи. 

На виконання наказів Міністерства освіти і науки України від 26.08.2010 р. № 833 «Про 

зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати 

до вищих навчальних закладів України в 2011 році», від 22.12.2010 р. № 1265 «Про 

затвердження календарного плану підготовки та проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання в 2011 році», від 06.12.2010 р. № 1207 «Про затвердження нормативно-правових 

актів щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень 

випускників навчальних закладів систем загальної середньої освіти в 2011 році», спільного 

наказу Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти та управління освіти і 

науки Кіровоградської обласної державної адміністрації від 01.02.2011 р. № 27 «Про 

затвердження плану заходів щодо організації та проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання в 2011 році» та з метою підготовки до процедури проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання працівниками Центру сучасних технологій оцінювання якості 

освіти здійснено ряд організаційних заходів: оновлено бази даних загальноосвітніх 

навчальних закладів області, осіб, відповідальних за ЗНО, реєстраторів, педагогічних 
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працівників, залучених до процедури зовнішнього незалежного оцінювання, надано 

пропозиції щодо створення мережі пунктів тестування. 

У березні 2011 року здійснено організаційно-методичне забезпечення сесії пробного 

тестування. 

У кожному пункті пробного тестування проведено навчальний інструктаж із 

залученими педагогічними працівниками, оформлено журнали обліку інструктажів, у 

сертифікатах зроблено відповідний запис. 

2 та 9 квітня 2011 року відбулася сесія пробного тестування. У 5 пунктах пробного 

тестування працювали 190 залучених педагогічних працівників. З них: відповідальних за 

пункти тестування – 5; помічників відповідальних – 4; старших інструкторів – 78; 

інструкторів – 78; чергових – 25. 

З метою підготовки до процедури реєстрації на основну сесію тестування:  

- визначено базові навчальні заклади (23 пункти реєстрації) у 4 містах області 

(Кіровограді, Олександрії, Світловодську, Знам’янці) та 17 районах (Бобринецькому, 

Вільшанському, Гайворонському, Голованівському, Добровеличківському, Долинському, 

Компаніївському, Маловисківському, Новгородківському, Новоархангельському, 

Новоукраїнському, Новомиргородському, Олександрівському, Онуфріївському, 

Петрівському, Ульяновському,  Устинівському);  

- створено базу даних працівників, залучених до реєстрації; 

- проведено навчання осіб, відповідальних за реєстрацію; 

- надано методичну допомогу працівникам, залученим до реєстрації; 

- здійснено вибірковий контроль за процедурою проведення реєстрації в навчальних 

закладах області; 

- проведено інформаційно-роз`яснювальну роботу серед випускників загальноосвітніх 

навчальних закладів, їх батьків та педагогічних колективів області; 

- пункти реєстрації забезпечені методичними матеріалами та друкованою продукцією; 

- на сайті інституту постійно висвітлювались новини щодо реєстрації, нормативно-

правові документи та поточна інформація.  

З метою якісної підготовки випускників загальноосвітніх навчальних закладів до 

зовнішнього незалежного оцінювання відповідальними за ЗНО було організовано 

проведення "Уроків ЗНО – 2011" у 231 загальноосвітньому навчальному закладі. Присутніми 

на цих заходах були 3269 учнів 11-х класів. 

11 та 15 квітня 2011 року проведено апробацію тестових завдань з 10 предметів 

(українська мова та література, математика, історія України, географія, фізика, біологія, 

хімія, англійська та німецька мови).  

В апробації взяли участь 465 випускників із 17 загальноосвітніх навчальних закладів 

області. До роботи в аудиторіях було залучено 62 педагогічних працівника. 

Відповідно до процедури проведення апробації відбулися інструктивно-методичні 

наради з відповідальними за проведення процедури та залученими педагогічними 

працівниками.  

 Здійснено реєстрацію громадських спостерігачів. Зареєстровано 20 осіб з 2 міст 

(Кіровограда, Олександрії) та 1 району області (Долинського) з числа представників 

батьківських комітетів та піклувальних рад, засобів масової інформації. 

У період з 2 по 24 червня 2011 року проведено основну сесію зовнішнього незалежного 

оцінювання, в  якій взяли участь   4265 абітурієнтів: (українська мова та література  -87,7%; 

англійська мова - 84,2%; іноземні мови - 83,6 %; біологія - 84,5%; географія - 80,3%; 

математика - 86,1%; історія України - 85,3; хімія - 81,82%; фізика - 79,9%; російська мова - 

61,7%), В середньому це склало 84,99%. 

 

В області було створено 20 пунктів тестування на базі вищих навчальних закладів (4) 

та загальноосвітніх навчальних закладів (16) у 5 адміністративно-територіальних одиницях 
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(м. Кіровоград–10, м. Олександрія – 4, Долинський район - 2, Гайворонський район - 2, 

Добровеличківський   район – 2).  

Основна сесія тестування пройшла без порушень процедури та апеляційних заяв. 

Здійснено організаційно-методичне забезпечення перевірки відкритої частини тестових 

завдань з української мови та літератури. Проведено додаткову сесію зовнішнього 

незалежного оцінювання на базі загальноосвітньої школи № 38 при Кіровоградській 

виправній колонії № 6 управління Державного департаменту виконання покарань України в 

Кіровоградській області. Для участі у тестуванні зареєстровано 7 осіб. Учасники обрали 4 

предмета (українська мова та література, біологія, історія України, географія).  

Зареєстровано 4 педагогічних працівника установи виконання покарань, проведено 

інструктаж, роздано необхідні інструктивно-методичні матеріали.  

Результати ЗНО оброблені працівниками відділу тестових технологій, підготовлений 

збірник « Зовнішнє оцінювання – здобуток незалежної України» (до 20-річчя незалежності 

України та 5-річчя запровадження ЗНО). 

Відповідно до плану роботи Центру у вересні проведено нараду-семінар «Науково-

методичне забезпечення впровадження тестових технологій оцінювання навчальних 

досягнень учнів. Досвід та перспективи роботи педагогів регіону» (підсумки роботи за 

2010/2011 н.р.) за участю директора ОРЦОЯО Анісімова А.Ю. 
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Звіт лабораторії інформаційно-методичного 

забезпечення освітнього процесу 

 

Одним із основних напрямів діяльності КОІППО є здійснення видавничої діяльності, 

розробка та видання навчальних програм, навчально-методичних та навчально-наочних 

посібників.  

Станом на 15 листопада відредаговано, підготовлено до друку та видано посібники: 

1. Свічкарьова І.Б. Література проти війни. Матеріали з вивчення теми, 7 клас.  

2. Коробов М.Г. Методичні поради щодо організації та планування навчальної роботи з 

фізичної культури в 5-9 класах. Збірник методичних матеріалів. 

3. Половенко О.В., Постельняк А.І. Управління розвитком творчого потенціалу 

педагога. З досвіду роботи М.В. Пахолівецької, директора ЦМСПС гуманітарного 

департаменту Кіровоградської міськради. Методичний посібник.  

4. Тарапака Н.В., Гагаріна Н.П. Дитина замовляє розвиток. З досвіду роботи 

дошкільного навчального закладу № 43 м.Кіровограда. Навчально-методичний 

посібник.  

5. Шлєєнкова Т.М. Розвиток творчих здібностей учнів засобами образотворчого 

мистецтва. Навчально-методичний посібник.  

6. Желєзнова Т.П. Інструктивно-методичні матеріали щодо впровадження 

превентивного проекту «Шкільна програма з профілактики вживання тютюну, 

алкоголю і наркотиків (ХОУП)». Ч. 2. 

7. Желєзнова Т.П. Інструктивно-методичні матеріали щодо впровадження 

превентивного проекту «Школа проти СНІДу». Ч. 2. 

8. Буртовий С.В. Електронні засоби навчального призначення: каталог, методичні 

рекомендації. 

9. Руденко В.О. Шкільний кабінет математики: функціональні можливості. Методичний 

посібник. 

10. Ревнивцева О.В. Шлях до майстерності (з досвіду роботи вчителів світової літератури 

над науково-методичною проблемою).  

11. Корецька Л.В., Постельняк А.І. Творчий потенціал лауреатів обласної премії імені 

В.О. Сухомлинського в системі післядипломної освіти та науково-методичної роботи 

з педагогічними кадрами. 

12. Постельняк А.І. Ідеї Сухомлинського живуть і розвиваються на Онуфріївщині 

(додаткове видання). 

13. Желєзнова Т.П. Навчання учнівської молоді за програмами розвитку життєвих 

навичок. 

14. Голодюк Л.С. Сучасний урок: ІКТ-супровід. Випуск 3. 

15. Кендюхова А.А. Зовнішнє оцінювання: здобуток незалежної України. Методичний 

посібник. 

16. Гайда Л.А., Дяченко Н.І., Кірішко Л.М., Міцай Ю.В.,  Хлань Л.М., Черненко С.В. 

Методичний посібник, присвячений відзначенню 20-ї річниці незалежності України 

(до Першого уроку). 

17. Олійник Т.М. Фахова культура уроку: компетентнісний підхід (за результатами 

дослідно-експериментальної роботи у СЗНЗ І-ІІІ ступенів № 3 м.Долинської). 

18. Желєзнова Т.П. Інструктивно-методичні матеріали щодо впровадження 

факультативних курсів «Захисти себе від ВІЛ», «Школа проти СНІДу». 

19. Беник Г.В. ІКТ-супровід викладання навчального курсу «Фізична географія»: 

організація роботи з графічними малюнками (6 клас). 

20. Ніколенко Н.І. Мотивація навчальної діяльності учнів. Методичні рекомендації. 

21. Тарапака Н.В. Сьогодні дошкільник – завтра першокласник. Навчально-методичний 

посібник. 
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22. Лауреати обласної премії імені В.О.Сухомлинського. 

23. Інформаційно-методичні матеріали: Аналітичні матеріали за підсумками участі 

школярів області у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін, 

турнірах та конкурсах (2010-2011 н.р.). 

24. Науково-методичне забезпечення модернізації системи освіти. Методичний вісник № 47. 

25. Науково-методичний щоквартальний журнал «Педагогічний вісник» № 1 (17), №2 (18). 

Готуються до друку матеріали всеукраїнської науково-методичної конференції 

«Методологічні засади історичної освіти в контексті профілізації старшої школи». 

 

Працівники лабораторії сприяли підготовці та друку буклетів й програм до 

конференцій, семінарів та інших заходів, бланків вітань, запрошень як колективам, так і 

приватним особам. 

1. Вичитано і відредаговано 5011 сторінок внутрішньої й вихідної документації та 

наукової, науково-методичної, навчально-методичної літератури. 

2. Зроблено 60825 ксерокопій різноманітних документів. 

Зміцнено технічно-матеріальну базу лабораторії: придбано ксерокс, що дозволяє 

робити копії у кольорі; різак для паперу, струменевий принтер Canon ІР 2700. 
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Звіт про роботу кабінету історії та основ правознавства 

 

Підвищення кваліфікації учителів історії забезпечувалося неперервністю 

післядипломної педагогічної освіти за такими формами навчання:  

- курсове підвищення кваліфікації;  

- індивідуальні консультації;  

- семінари;  

- творчі групи.  

Курси підвищення кваліфікації за вказаний період пройшли 236 вчителів історії та 42 

вчителя за індивідуальним планом. Проблематика курсів визначалася працівниками НМК 

історії та основ правознавства відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

педагогічних кадрів з напрямку підвищення кваліфікації вчителів історії (основ 

правознавства, основ філософії, етики) з урахуванням діагностики, запитів вчителів. 

Тематика курсів була наступна:  

 - «Формування предметних і ключових компетентностей учнів у процесі викладання 

історії» (10.01-21.01); (19.09-07.10); 

 - «Науково-методичне забезпечення вивчення історії України, всесвітньої історії за 

новою редакцією програми в контексті профілізації старшої школи» (07.02-18.02), (28.03-

08.04). 

- «Сучасний урок у контексті компетентнісного навчання» (31.10-18.11); (28.11-09.12). 

Науково-методичне забезпечення курсів підвищення кваліфікації вчителів історії 

здійснювалось викладачами кафедр КОІППО імені Василя Сухомлинського, працівниками 

навчально-методичного кабінету історії та основ правознавства, а також запрошеними 

науковцями КДПУ імені Володимира Винниченка, автором програми Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту України з основ правознавства для 9, 10 класів та підручників 

«Основи правознавства» для 9, 10 класів Наровлянським О.Д. 

Навчально-методичний кабінет історії та основ правознавства працює над 

забезпеченням сучасної методики вивчення предмета, зокрема на аналізі вимог програм для 

11-річної профільної школи, аналізі інформаційно-методичних листів Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту України, проводить практичні заняття «Технології критичного 

читання та вивчення дискусійних питань на уроках історії та основ правознавства», 

«Технології інтерактивного навчання на уроках практичного права», «Практикуми для 

розв’язування олімпіадних завдань», «Науково-методичне забезпечення сучасного уроку. 

Компетентнісний аспект», «Методичні аспекти підготовки учнів до зовнішнього 

незалежного оцінювання», «Методика тематичного контролю навчальних досягнень учнів з 

історії у контексті компетентнісно-орієнтованого навчання».  

Педагогічна практика проводилась на базі Златопільської гімназії м. Новомиргорода, 

Олександрівської ЗШ № 3, Олександрійської гімназії імені Т.Г.Шевченка, НВК 

«Бобринецька гімназія», ЗШ № 25 м.Кіровограда, Кіровоградського технікуму механізації 

сільського господарства згідно із складеною програмою, зокрема, проблема курсів 

проходить через зміст практики відвідування, обговорення, аналіз уроку, моделювання 

фрагментів уроків слухачами курсів.  

Велике значення мають науково-практичні конференції, захист власних проектів. 

Працівники НМК історії та основ правознавства консультують вчителів, надають методичну 

допомогу.  

Тематичні, комплексні вивчення проводилися в Кіровоградському, Олександрійському, 

Новоархангельському, Маловисківському, Онуфріївському районах, м. Олександрії з метою 

вивчення результативності курсів підвищення кваліфікації вчителів історії та 

суспільствознавчого циклу, трансформації отримання інформації, знань, вмінь в навчально-

виховний процес, зокрема освітніх технологій, особистісно орієнтованого навчання; 



 84 

структури та змісту сучасного уроку, впровадження ІКТ (За наслідками вивчення 

підготовлені аналітичні довідки).  

Працівники НМК історії та основ правознавства були залучені до складу експертної 

комісії для атестації:  

Торговицького ПТУ № 30 (січень); 

Кіровоградського коледжу статистики (лютий); 

Голованівського ПТУ № 38 (лютий);  

Олександрійського професійного ліцею (березень); 

Олександрійського аграрного ліцею (березень); 

Маловисківського ПТУ № 16 (квітень); 

Новгородківського ПТУ № 36 (листопад) 

(за наслідками атестації підготовлені аналітичні довідки). 

НМК історії та основ правознавства, Рада НМК кабінету працює над проблемою 

«Підготовка вчителя до роботи з обдарованими дітьми», що знаходить своє відображення 

через курсову підготовку.  

17 травня відбулося засідання обласної творчої групи вчителів історії з проблеми 

«Проектування навчального контенту уроку історії». 

Проведено обласні семінари для учителів історії:  

«Актуальні проблеми використання тестових технологій у системі роботи вчителя 

історії», 28-29 квітня 2011 р. на базі КОІППО; 

«Актуальні проблеми формування предметних компетентностей у профільних класах» 

(за участю автора підручника з історії України Ф.Г.Турченка, доктора історичних наук, 

професора Запорізького університету), 27-28 вересня 2011 р. на базі КОІППО; 

Обласний семінар для керівників РМО та методистів РМК, які відповідають за стан 

викладання історії та суспільствознавчих дисциплін з проблеми «Інноваційні підходи до 

викладання історії. Розвиток новаторських ідей А.Б.Рєзніка в практиці сучасної школи» (на 

базі Гайворонського РМК), 16-18 листопада 2011 р.  

А також – районні семінари (Кіровоградський, Олександрійський, Новоархангельський, 

Онуфріївський райони).  

 

Працівниками НМК історії та основ правознавства підготовлені:  

 - методичні рекомендації щодо проведення єдиного уроку, присвяченого відзначенню 

66-ї річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні (квітень); 

 - пропозиції «Про відзначення партизанського руху в Україні» (травень); 

 - методичні рекомендації для секційної роботи вчителів історії під час серпневих 

конференцій;  

 - аналіз стану викладання історії, основ правознавства, етики методичні рекомендації – 

до «Методичного вісника - 2011». Працівниками НМК зроблений аналіз за наслідками 

вивчення результативності курсів підвищення кваліфікації вчителів історії, визначені 

загальні тенденції у шкільній історичній освіті; 

 - стаття до методичного збірника, присвяченого 20-й річниці незалежності України 

(червень). 

 

Працівники НМК взяли участь у роботі: 

- Всеукраїнського науково-практичного семінару методистів «Реформа 1861 року. 

Сучасне бачення» (м.Київ, Інститут історії АН України, лютий).  

- Міжнародної наукової конференції, присвяченій 70-й річниці нападу Німеччини на 

СРСР та початку Голокосту на території України (травень, Львів).  

- Всеукраїнській конференції «Ідеї В.О.Сухомлинського про науку, майстерність і 

мистецтво управління в практиці сучасного освітнього менеджменту» (КОІППО, 21-22 

вересня 2011 р.). 
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- Всеукраїнського науково-практичного семінару обласних координаторів 

всеукраїнського історичного інтерактивного конкурсу «Лелека - 2011» (м. Одеса, 27-29 

вересня 2011 р.); 

- Всеукраїнського навчального семінару, організованому всеукраїнською асоціацією 

учителів історії та суспільних дисциплін «Нова Доба» за матеріалами посібника «Разом на 

одній землі. Історія України багатокультурна» (м. Одеса,  6-8 жовтня 2011 р.). 

Надавалась методична допомога творчим групам, школам молодого вчителя, «майстер-

класам», які діють в рамках РМО в усіх районах області. Навчально-методичний кабінет 

історії та основ правознавства пропагував досвід вчителів-методистів Бирзул О.В. 

(Златопільська гімназія м. Новомиргорода) та Філіп І.В. (ліцей інформаційних технологій 

м.Олександрії), а також розпочали вивчати досвід Бібік Н.С., вчителя-методиста НВК 

«Бобринецька гімназія».  

Постійно надавалась допомога вчителям, які працюють в класах суспільно-

гуманітарного профілю, та вчителям, які викладають в допрофільних класах.  

Організація та проведення обласних олімпіад з історії, основ правознавства та 

навчально-тренувальні збори учасників ІV етапу Всеукраїнських олімпіад з історії, основ 

правознавства. За наслідками олімпіад підготовлені аналітичні матеріали до інформаційно-

методичного збірника «Про підсумки проведення обласних олімпіад з базових дисциплін та 

участь учнів шкіл області у всеукраїнських олімпіадах, турнірах і конкурсах у 2010-

2011 н.р.». 

Організовано і проведено обласний етап всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 

2011» у номінації «Історія». Підготовлено матеріали переможця обласного етапу конкурсу 

«Вчитель року – 2011» до участі у заключному турі. 

У системі роботи з обдарованими учнями важливою складовою інтелектуальних 

змагань із суспільно-гуманітарних дисциплін є участь у щорічному Всеукраїнському 

конкурсі учнівської творчості, присвяченому Шевченківським дням. Метою конкурсу є 

популяризація творчої спадщини Т.Г.Шевченка, утвердження його духовних заповідей як 

важливого чинника консолідації суспільства, активізації виховної та патріотичної роботи 

серед учнівської молоді, збереження і розвитку інтелектуального потенціалу України. 

Працівниками НМК проведений обласний етап щорічного Всеукраїнського конкурсу 

учнівської творчості в номінації «Історія України і державотворення» та взято участь у 

Всеукраїнському етапі конкурсу. 

Огранізовавули проведення всеукраїнського інтерактивного історичного конкурсу 

«Лелека -2011». Працівники НМК були координаторами проведення конкурсу. До участі 

залучено 2345 учнів 5-11 класів загальноосвітніх закладів. 

Взято участь у визначенні кращих робіт обласного етапу конкурсу «Кіровоградщина – 

перлина скіфського краю» (члени журі). 

Спільно з управлінням юстиції проведений щорічний обласний конкурс для учнів 11 

класів на кращі знання Конституції України.  
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Звіт про роботу НМК кабінету української мови і літератури  

 

Діяльність НМК української мови і літератури  спрямовувалась на вирішення 

першочергових завдань:   

 - підвищення рівня фахової культури та професійної компетентності вчителів 

української мови та літератури; 

 -  методи  і форми роботи вчителя з обдарованими та здібними учнями; 

 - впровадження інноваційних технологій в навчальний процес курсів підвищення 

кваліфікації; 

 - організація занять зі здібними учнями області, потенційними учасниками 

Міжнародних, Всеукраїнських, обласних учнівських олімпіад, конкурсів, змагань  з 

української філології; 

 -  моніторинг якості освіти; 

 - впровадження  сучасних технологій оцінювання навчально-виховного процесу та 

результатів навчальної діяльності учнів; 

 - підготовка педагогічних працівників до розробки та впровадження тестових 

технологій; 

  - індивідуальні консультації; 

  - робота творчої групи. 

 Зміст курсів підвищення кваліфікації вчителів української мови і літератури, якими 

охоплено 119 осіб, визначався вимогами стандартів післядипломної педагогічної освіти: 

 - опрацьовано вимоги до проведення зовнішнього незалежного оцінювання з 

української мови і літератури; 

- проведено навчання для вчителів української мови і літератури області, які залучені 

до  перевірки відкритої частини тестів зовнішнього незалежного оцінювання знань  учнів; 

- організовано зустрічі з  членами обласної організації Національної спілки 

письменників України, обласного літературного об’єднання «Степ», лауреатами 

Національної премії  України імені Тараса Шевченка; 

 - продовжуються партнерські зв’язки кабінету з кафедрами української мови і 

літератури КДПУ імені Володимира Винниченка. 

За звітний період здійснено: 

- 2 комплексні та 1 тематичне вивчення   (Новоархангельський, Кіровоградський та 

Олександрійський РМК); 

 - семінар методистів районних, міських відділів, управлінь освіти, які координують 

українську мову та літературу («Оновлення змісту викладання предмета в умовах 

реформування шкільної філологічної освіти. Програмно-методичне забезпечення викладання 

предмета. Особливості проведення ЗНО»); 

 - 2 засідання творчої групи («Шляхи аналізу літературного твору. Сучасні технології 

роботи з текстом. Особливості проведення ЗНО»). За результатами роботи творчої групи 

видано  посібники «Українська література в 7 класі 12-річної школи. Календарно-тематичний 

план та розробки уроків» та «Українська література в 8 класі». Нині члени творчої групи 

підготували матеріали до посібника «Українська література. 9 клас»; 

 - 2 навчальні семінари для вчителів-філологів, які перевіряли роботи учасників ЗНО; 

 - міжобласний семінар учителів-словесників Кіровоградської та Полтавської 

областей.  

Відповідно до плану обласного управління освіти і науки облдержадміністрації  

проводилося комплексне вивчення діяльності відділів освіти Маловисківської, Онуфріївської 

районних державних адміністрацій,  стан викладання української мови в Новомиргородській 

школі-інтернаті, проведено зрізи знань серед учнів 9 та 11 класів. 

Методисти кабінету брали участь  у ліцензуванні Голованівського ПТУ №38, 

Кіровоградського технікуму статистики (лютий), Олександрійського професійного ліцею 
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(березень), Маловисківського ПТУ № 6 (квітень), Олександрійського ПТУ № 7 (жовтень), 

Новгородківського ПТУ (листопад).  

Результативність роботи кабінету виявляється і в досягненнях учнів. Проведено:  

- ІІІ етап  Всеукраїнської  олімпіади з української мови і літератури та взято участь у ІV 

етапі. Переможці ІV етапу  Ольга Ковальова, учениця 10 класу Богданівської ЗШ  

І-ІІІ ступенів №1 імені І.Г. Ткаченка Знам’янської районної ради, Богдана Бойчук, учениця 

10 класу комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання природничо-економіко-

правовий ліцей-спеціалізована школа  І-ІІІ ступенів № 8 – позашкільний центр 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області», Єлизавета Назаренко, учениця 9 

класу комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 17 – центр естетичного виховання «Калинка»   Кіровоградської міської 

ради» нагороджені дипломом ІІ ступеня;  

- ІІІ та  ІV  етапи ХІ Міжнародного  конкурсу з української мови імені Петра Яцика, в 

заключному етапі якого взяли участь  40 учасників. Переможцями конкурсу  стали 

Володимир Таборанський (ЗШ І-ІІІ ступенів №18 м.Кіровоград), Анна Сорочан (навчально-

виховний комплекс «Бобринецька гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1» 

Бобринецької районної ради) та  5 лауреатів. 

У ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості на тему “Ідея соборності 

України: творчість Тараса Шевченка; народ, суспільство, держава, родина. Минуле, сучасне  

і майбутнє» на розгляд журі  в номінації «Література»   представлено 73 роботи. За 

підсумками ІV етапу переможцями стали 3 учнів. 

Для участі у ІІІ етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Тараса Шевченка надіслано 79 робіт. 

Переможцями стали 28 осіб, які взяли участь у ІV (заключному) етапі конкурсу. 

Переможцями Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка стали 9 осіб. 

Проведено апробацію  підручників 9 класу (автори О.П.Глазова, Ю.Б.Кузнецов, 

О.Я.Єрмоленко, В.Т.Сичова, В.В.Заболотний, О.В.Заболотний, М.І.Пентилюк, 

І.В.Гайдаєнко). Для вчителів, які брали участь в апробації підручників,  організовувалися 

консультації, надавалася методична допомога. 

Надавалася методична допомога, індивідуальні консультації  працівникам районних 

(міських) методичних кабінетів, керівникам загальноосвітніх навчальних закладів, учителям 

української мови та літератури. 

Протягом року вивчено педагогічний досвід роботи вчителя Кіровоградської    

загальноосвітньої   школи   І-ІІІ ступенів    №33 Котляренко Н.М. Впроваджується 

перспективний педагогічний досвід учителів-філологів Жарської Л.М. (ЗШ №19 

м.Кіровограда), Бень О.Г. (Котовська ЗШ Вільшанського району), Рожанчук І.В. (гімназія 

імені Тараса Шевченка м.Кіровограда), Голик О.В. (ЗШ № 20 м.Кіровограда).   

Надбання вчителів області Щербини С.В. (Созонівський НВК), Архангельської Л.С. 

(Знам’янський ліцей), Нестеренко С.С. (Маловисківська ЗШ №3), Максименко В.Я. (ЗШ №19 

м.Кіровограда) та ін. висвітлювались у фаховій періодиці всеукраїнського рівня. 

Підготовлено до друку «Конспекти уроків. 10 клас» та надруковано під грифом 

МОНМСУ методичний посібник «Учімо найсвятішого» (з досвіду роботи вчителів – 

філологів Кіровоградщини). 

Завдяки співпраці з Всеукраїнським товариством «Просвіта» імені Тараса Шевченка та 

Інститутом інноваційних технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 

отримано та видано вчителям-філологам області художню, методичну літературу, диски. 
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Звіт про роботу навчально-методичного 

кабінету українознавства та краєзнавства 

 

Діяльність навчально-методичного кабінету у 2011 році була спрямована на реалізацію 

проблеми «Навчально-методичне забезпечення викладання українознавчих дисциплін та 

використання потенціалу регіоналістики у системі діяльності навчального закладу», яка 

реалізовувалась через навчальний, науковий та методичний аспекти. 

Навчальний 

Проведено 3 засідання ради навчально-методичного кабінету з актуальних питань сучасної 

україністики, стану науково-методичного забезпечення підготовки та відзначення 20-ї річниці 

незалежності України, використання потенціалу регіоналістики у викладанні навчальних 

дисциплін, підготовки навчальних програм для допрофільного і профільного навчання на 

регіональній основі. 

Проведено курси керівників гуртків декоративно-ужиткового мистецтва з проблеми 

«Розвиток творчих здібностей учнів засобами декоративно-ужиткового мистецтва» (травень). 

Особлива увага була приділена інноваційним технологіям гурткової роботи, сучасному 

змістовному наповненню занять гуртків, новітнім художньо-етнографічним дослідженням 

регіону, організації виставок робіт учнів, проведенню майстер-класів. 

Організовано і проведено 2 семінари: 

 обласний науково-методичний семінар учителів українського народознавства та 

українознавства з проблеми «Науково-методологічні основи підготовки та відзначення 20-ї 

річниці незалежності України» (лютий); 

 обласний науково-методичний семінар керівників краєзнавчих гуртків та музеїв при 

навчальних закладах з проблеми «Краєзнавча діяльність гуртків та музеїв у контексті підготовки 

проекту з історії міст сіл України» (жовтень). 

Участь у навчально-методичних заходах: 

 суддівстві обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Соборність України» (січень); 

 роботі журі конкурсу «Вчитель року» (номінація «Історія», лютий); 

 суддівстві обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів МАН (лютий); 

 відзначенні 50-ї річниці створення Кобзаревої світлиці при Знам'янському міському 

краєзнавчому музеї (березень); 

 роботі конкурсної комісії з присудження обласної краєзнавчої премії імені Володимира 

Ястребова (травень); 

 роботі журі конкурсу «Кіровоградщина – перлина скіфського степу» (травень); 

 обласному семінарі спеціалістів з охорони культурної спадщини відділів (управлінь) 

культури райдержадміністрацій (міських рад) (червень); 

 організації та проведенні Міжрегіонального громадського форуму, присвяченого 20-й 

річниці незалежності України (ІІ-ІІІ квартал); 

 обласному семінарі директорів музеїв-юридичних осіб з проблеми «Сучасні маркетингові 

технології у діяльності державних музеїв» (жовтень). 

15 лютого 2011 року організовано і проведено ІV обласні краєзнавчі Куценківські читання, 

присвячені проблемам дослідження, збереження та популяризації давньої історії та археології 

краю (з даної проблематики читання проводились вперше). Під час читань учасники визначили 

позитивні зміни у процесі дослідження, збереження та охорони пам’яток археології краю та 

обговорили проблеми подальшої співпраці державних установ та громадських організацій у цій 

галузі. Матеріали 16 учасників підготовлено і запропоновано до друку у «Краєзнавчому віснику 

Кіровоградщини, №5». 

Продовжено роботу щодо формування особових фондів педагогів для музейної кімнати з 

історії освіти Кіровоградщини (Б. П. Хижняк, Л. Ф. Одорожа). 
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Здійснено аналіз картотеки педагогічних кадрів, закріплених за кабінетом. Підготовлено 

пропозиції щодо підвищення їх професійного рівня та організації діяльності методичного 

об’єднання керівників гуртків декоративно-ужиткового мистецтва (на базі Кіровоградського 

обласного центру дитячо-юнацької творчості). 

Постійно оновлювалась сторінка навчально-методичного кабінету на сайті ОІППО за 

наступними розділами: курси, семінари, анонси, нові краєзнавчі видання, статті, конференції, 

навчальні програми, навчальні посібники, музеї навчальних закладів, музейна кімната з історії 

освіти Кіровоградщини, вчителі – лауреати обласної краєзнавчої премії імені В. Ястребова, 

краєзнавчі новини. 

Копії публікацій у фахових виданнях запропоновано до розміщення на сайті «Музейний 

простір України». 

Науковий 

Значну увагу приділено сучасним тенденціям розвитку українознавчих наук та 

регіоналістики, використанню можливостей наповнення українознавчим змістом інваріантної 

складової навчального плану, аналізу стану викладання предметів варіативної складової, 

підготовці лекцій і практичних занять для педагогів різних фахів, науковим розвідкам з історії 

освіти краю та музейної педагогіки, збору та систематизації матеріалів для музейної кімнати з 

історії освіти Кіровоградщини. 

Здійснюється розробка наукової теми «Діяльність музеїв при навчальних закладах 

України», зокрема триває робота над каталогом «Музеї Кіровоградщини дітям». 

Розроблено лекції та практичні заняття: 

1. Науково-методичне забезпечення підготовки та відзначення 20-ї річниці незалежності 

України. 

2. Використання потенціалу пам'яток історії та культури краю у викладанні курсу 

«Основи художньої культури». 

3. Проблеми вивчення та охорони культурної спадщини краю. 

4. Сучасна регіоналістика як джерело і засіб активізації пізнавальної діяльності учнів. 

5. Формування патріотичних якостей учнівської молоді в контексті реалізації регіональної 

ініціативи голови облдержадміністрації С.Ларіна «Історія рідного краю». 

Продовжено роботу над розробкою регіональних навчальних програм та змісту курсів за 

вибором, факультативів і спецкурсів, можливостей їх запровадження у системі допрофільного та 

профільного навчання. Розроблено і підготовлено до розгляду на засідання вченої ради ОІППО 

навчальну програму «Наше місто Єлисаветгад-Кіровоград». 

З метою реалізації регіональної ініціативи голови облдержадміністрації С. М. Ларіна 

«Історія рідного краю» розроблено концепцію, зміст, пропозиції щодо складу авторського 

колективу та проекту посібника для загальноосвітніх навчальних закладів області «Історія 

рідного краю». 

Надано 4 консультації щодо розробки тематико-експозиційних планів музеїв при 

навчальних закладах області. 

Участь у науково-практичних конференціях, круглих столах тощо: 

1. Всеукраїнська науково-методична конференція «Громадська реформа музейного 

менеджменту та маркетингу в Україні», 12-17 березня 2011 року. – м. Київ. 

2. Круглий стіл, присвячений 50-річчю створення Кобзаревої світлиці при Знам'янському 

міському краєзнавчому музеї, березень 2011 року. – м. Знам'янка. 

3. Обласна науково-практична конференція «Краєзнавчі розвідки: минуле і сучасне очима 

науковців-дослідників», квітень 2011 року. – м. Кіровоград. 

4. І обласний музейний форум Кіровоградщини. – 18 травня 2011 року. – м. Кіровоград. 

5. ІІІ Всеукраїнські Зарембівські читання «Українське пам'яткознавство: сучасні проблеми 

та тенденції». – травень 2011 року. – м. Київ. 

6. Історико-краєзнавча конференція, присвячена 20-й річниці незалежності України. –25 

травня 2011 року, Кіровоградський район. 
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7. Обласна науково-практична конференція «Зелена Брама: героїзм, трагедія, пам'ять». – 5 

серпня 2011. – с. Підвисоке Новоархангельського району. 

8. ІІІ Всеукраїнський музейний фестиваль. – 14-19 вересня, м. Дніпропетровськ. 

Публікації: 
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спадщина Слобожанщини». Історія, краєзнавство та генеалогія. Збірка науково-популярних 

статей. Випуск 25. – Х.: Курсор, 2011. – С. 14-20. 
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6. Гайда Л.А. Музейна педагогіка України: пошук оптимальної моделі // Шості 
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В. Масненко, Ю.Присяжнюк, В.Гарнага та ін. – Черкаси: Вертикаль, 2011. – С. 107-110. 

7. Гайда Л.А. Олександр Мефодійович Маринич – видатний учений-географ, державний 
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Винниченко і наше місто» // На шляху до українського відродження: Розробки уроків, 

позакласних заходів та дитячі творчі роботи, присвячені 20-й річниці незалежності України / 

Укладачі Ю. В. Міцай, Л. М. Кірішко. – Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії 

«Авангард», 2011. – С. 48-53. 

9.  Гайда Л. Позашкільний заклад як організаційно-методичний центр підготовки до 

відзначення 20-ї річниці незалежності України // На шляху до українського відродження: 

Розробки уроків, позакласних заходів та дитячі творчі роботи, присвячені 20-й річниці 

незалежності України / Укладачі Ю. В. Міцай, Л. М. Кірішко. – Кіровоград: ПП «Центр 

оперативної поліграфії «Авангард», 2011. – С. 25-32. 

10. Гайда Л. Музей історії освіти Кіровоградщини // Каталог ІІІ Всеукраїнського 

музейного фестивалю «Музеї України у всесвітньому культурному просторі» / Упор. 

Капустіна Н. І., Бекетова В. М., Малієнко Ю. М. – Дніпропетровський національний історичний 

музей імені Д. І. Яворницького, 2011. – С. 77. 

11. Гайда Л. Музейна педагогіка України: пошук оптимальної моделі.– Праці Центру 

пам'яткознавства : Науковий збірник / Титова О.М. (гол. ред.), Акуленко В. І., Гріффен Л. О. та 

ін. – Вип.20. – К.: Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК, 2011. – С 153-160. 

Підготовлено розділ «Краєзнавчі розвідки» до навчального посібника – На шляху до 

українського відродження: Розробки уроків, позакласних заходів та дитячі творчі роботи, 

присвячені 20-й річниці незалежності України / Укладачі Ю. В. Міцай, Л. М. Кірішко. – 

Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2011. – С.25-32 (зокрема, матеріали 

педагогів З. Шевченко, І. Варламової, Ю. Мажаєва та журналістки Н. Кравченко). 

Методичний 

Пріоритетний напрямок – надання методичної допомоги педагогам з питань навчально-

методичного забезпечення та оновлення змісту викладання українознавчих та краєзнавчих 

дисциплін; підготовка і направлення методичних матеріалів на індивідуальні замовлення. 

Відповідно до плану роботи в період з 4 по 29 квітня 2011 року у навчальних закладах 

міста Кіровограда проводилось вивчення з проблеми «Організаційно-методична діяльність 

шкільних методичних формувань щодо підготовки педагогів до використання потенціалу 

сучасних українознавчих дисциплін та краєзнавства у навчально-виховному процесі». Мета 

вивчення: ознайомлення з рівнем науково-методичного забезпечення викладання 
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українознавчих дисциплін та краєзнавства, діяльністю шкільних методичних об'єднань щодо 

підготовки педагогів до використання потенціалу сучасних українознавчих дисциплін та 

краєзнавства у навчально-виховному процесі та надання методично-консультаційної допомоги 

педагогічним працівникам навчальних закладів, керівникам музеїв, гуртків. Організаційні 

форми: аналіз навчально-методичних матеріалів у закладах освіти, спілкування з 

представниками адміністрації шкіл, учителями, керівниками гуртків та музеїв, індивідуальна 

консультаційна робота. 

Під час вивчення вдалось ознайомитися з діяльністю 14 навчальних закладів, педагоги 

яких мають значний досвід роботи з досліджуваної проблеми. За результатами вивчення стану 

організаційно-методичної діяльності шкільних методичних формувань щодо підготовки 

педагогів до використання потенціалу сучасних українознавчих дисциплін та краєзнавства у 

навчально-виховному процесі вдалося визначити такі тенденції: 

 Науково-методична робота є суттєвою складовою розвитку фахової компетентності 

педагога, впровадження інноваційних процесів в освітніх закладах та організації навчально-

виховного процесу з українознавства та краєзнавства. Професійна компетентність учителів 

розвивається також через самоосвіту, роботу над методичною проблемою, обмін досвідом, 

участь у всеукраїнських та обласних конкурсах. Краєзнавча діяльність педагогів та учнів сприяє 

підвищенню якості навчально-виховного процесу, вихованню регіонального патріотизму як 

основи майбутнього розвитку міста. 

 Педагогами міста напрацьовано певний досвід роботи (діяльність музеїв, участь у роботі 

Малої академії наук, екскурсії та мандрівки, формування традицій школи, співпраця з 

громадськими організаціями, музеями, вищими навчальним закладами тощо). 

Підготовлено відповідні рекомендації та надано методичну допомогу керівникам творчих 

груп і методичних об’єднань вчителів, які викладають спецкурси та курси за вибором у 

профільних класах, а також керівникам музеїв та гуртків. 

За результатами тематичного вивчення у Кіровоградському районі та з метою реалізації 

його рекомендацій розпочато створення центру краєзнавства на базі Великосеверинівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (керівник Г. Ю. Губенко). 

Здійснюється методичний супровід процесів дослідження та вивчення історії краю, 

відкриття музеїв при навчальних закладах. Підтримуються та заохочуються учителі, які 

досліджують цю проблематику та готують свої доробки до видання. Творчий здобуток 

В.Постригана, вчителя історії Павлиської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Василя 

Сухомлинського, відзначено обласною краєзнавчою премією імені Володимира Ястребова 

(2011). 

Упродовж року здійснена відповідна робота з вивчення та популяризації перспективного 

педагогічного досвіду: 

 Варламової І.М., вчителя історії Підлісненської загальноосвітньої школа І-ІІІ ст. 

Олександрівського району, з проблеми «Використання потенціалу музейного комплексу у 

навчально-виховному процесі школи та місцевої громади» (представлено досвід під час школи 

методистів-кореспондентів; надана методична допомога щодо підготовки публікації у фаховому 

виданні). 

 Шевченко З.Ф., керівника історико-етнографічного музею Хмелівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Маловисківського району, з проблеми «Форми і методи діяльності 

шкільного історико-етнографічного музею» (представлено досвід під час обласного науково-

методичного семінару вчителів українознавства та українського народознавства, надана 

методична допомога щодо підготовки публікації у фаховому виданні, зібрано матеріал для 

буклета). 

Підготовлено рекомендації до серпневих нарад педагогічних працівників та буклет 

музейної кімнати з історії освіти Кіровоградщини. 

Здійснено запис двох передач на обласному радіо (лютий, жовтень). 

Проведено 15 екскурсій для делегацій інших областей України, представників наукових 

установ та громадських організацій. 
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Звіт про роботу навчально-методичного кабінету зарубіжної літератури та 

російської мови 

 

НМК зарубіжної літератури та російської мови у 2011році працював над проблемою 

“Роль творчої групи в зростанні педагогічної майстерності вчителя”. Досвідом роботи 

доведено, що саме  науково керована робота творчих груп вчителів-словесників має велику 

результативність. Наприклад, вчителі – члени Кіровоградської обласной творчої групи на 4 

Всеукраїнських  конкурсах “Вчитель року” посіли 2 перших місця (переможець - 2001, 2008) 

та 2 других (лауреат – 2004, 2011). У червні 2011 року на базі НМК відбувся Всеукраїнський 

семінар завідувачів (методистів) НМК світової літератури  ОІППО з проблеми 

“Модернізація фахової компетентності вчителів світової літератури: стан, проблеми, 

перспективи”.  

 

Всеукраїнські та обласні заходи  

1. Всеукраїнська нарада завідувачів кабінетів (методистів) світової літератури 

інститутів послядипломної педагогічної освіти з проблеми “Модернізація фахової 

компетентності вчителів світової літератури: стан, проблеми, перспективи” (Кіровоград, 8-10 

червня 2011 року).   

2. Всеукраїнський семінар завідувачів кабінетів російської мови та світової літератури 

з проблеми “Навчально-методичне забезпечення викладання російської мови та літератури у 

11 класі” (м. Севастополь, вересень) 

3.   Обласний  семінар  методистів районних (міських) методичних кабінетів (центрів), 

які відповідають за викладання світової літератури та російської мови з проблеми “Потенціал 

предмета “Світова література” в контексті розвитку особистості старшокласника” (6-7 квітня  

2011 року на базі Сасівської ЗШ І-ІІІ ступенів Компаніївського району). 

4.  Обласний постійно діючий семінар вчителів світової літератури з проблеми 

“Аналітико-інтерпретаційна діяльність учителя на засадах теорії М.Бахтіна” (3 засідання    на 

базі КОІППО ). 

5. Обласна школа творчого словесника за проблемою “Навчальний діалог та полілог 

у культурологічному аспекті” (2 засідання на базі КОІППО). 

6. Проведено  обласний етап Всеукраїнького конкурсу “Вчитель року-2011” в 

номінації  “Світова література” , переможець обласного етапу вчитель-методист Троянської 

ЗШ І-ІІІ ступенів Троянської сільської ради Голованівського району Бак Світлана 

Костянтинівна стала лауреатом Всеукраїнського конкурсу (2 місце). 

7. Проведено обласний  етап Всеукраїнської олімпіади з російської мови та 

літератури, команда області отримала 2 диплома ІІІ ступеня на Всеукраїнській олімпіаді у 

м. Києві. 

Курси  (всього 188 слухачів). 

1. Для вчителів вищої  кваліфікаційної категорії, які мають звання “Вчитель -   

методист” та “Старший вчитель”  (січень, березень, вересень). 

“Герменевтичні та інноваційні принципи аналізу художнього твору”. 

2. Для вчителів всіх кваліфікаційних категорій ( квітень, жовтень). 

“Формування аналітичних навичок читання тексту на уроках російської мови та 

світової літератури”. 

3. Для вчителів другої кваліфікаційної категорії та категорії “спеціаліст” (листопад). 

“Технологія підготовки сучасного уроку світової літератури та російської мови”. 

Науково-методична робота 

1. Завершена апробація підручників із світової літератури для 9 класу (загальна 

кількість учасників – 35), розпочата апробація підручників із світової літератури для 10 

класу (загальна кількість учасників – 12). 
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2. Проведено комплексне вивчення діяльності Кіровоградського РМК з проблеми 

“Ефективність системи науково-методичної роботи як засобу розвитку фахової 

компетентності вчителя світової літератури та російської мови, впровадження інноваційних 

процесів у освітніх закладах району, підвищення якості навчально-виховного процесу”. 

3. Проведено атестацію загальноосвітньої підготовки учнів (студентів) ПТНЗ та 

закладів освіти І-ІІ рівня акредитації із світової літератури: 

Маловисківського ПТУ №6 

Кіровоградського технікуму статистики 

Голованівського ПТУ №38 

Олександрійського професійного ліцею 

Олександрійського ПТУ  №33 

Олександрійського аграрного ліцею. 

Олександрійського ПТУ №7 

Новгородківського ПТУ № 36 

4. Організовано та проведено   Методичний день на базі Добровеличківського РМК з 

проблеми «Експериментально-дослідницька діяльність» (16.02).    

Видавнича діяльність 

 Посібник “Шлях до майстерності”( з досвіду роботи вчителів світової літератури над 

науково-методичною проблемою)/Упорядник О.В. Ревнивцева. – Кіровоград: 

Видавництво КОІППО імені Василя Сухомлинського, 2011.- 68 с. 

 Часопис “Зарубіжна література”/Видавництво “Шкільний світ”. -№ 21-22. – 2011. 

 40 публікацій методичних розробок вчителів у всеукраїнських фахових виданнях. 
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Звіт про роботу навчально-методичного кабінету музики 

 

Реалізуючи завдання Національної доктрини розвитку освіти, вимог Законів України в 

сфері освіти, нормативних та директивних документів Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України, діяльність навчально-методичного кабінету музики у 2011  році була  

спрямована на реалізацію проблеми «Науково-методичне забезпечення підготовки 

педагогічних кадрів до роботи з обдарованими дітьми». 

Поряд з цим вирішувалися проблеми за такими напрямами: 

 удосконалення системи наукового та навчально-методичного забезпечення 

освітнього процесу в галузі художньо-естетичних дисциплін; 

 інформування педагогів щодо змісту навчальних програм, наукових підходів до 

викладання художньо-естетичних дисциплін, виходячи із досягнень сучасної науки та 

практичного досвіду педагогів; 

 створення системи методичної роботи з педагогічними кадрами, вивчення стану 

викладання музичного мистецтва і художньої культури в закладах освіти, вироблення 

методичних рекомендацій, надання практичної допомоги педагогам, працівникам апарату 

методичних кабінетів (центрів); 

 співпраця з науковими установами; 

 навчально-методичне забезпечення викладання спецкурсів, курсів за вибором в 

системі роботи з обдарованими дітьми. 

Протягом  2011  року у діяльності навчально-методичного кабінету можна виділити 

такі основні напрямки: навчальний, науковий та методичний, які реалізуються у єдності. 

Навчальний 

Одним із пріоритетних напрямів діяльності є впровадження у навчально-виховний 

процес  інноваційних ідей інтегративної мистецької освіти та полі- художнього виховання 

школярів, художньо-педагогічних технологій у процесі викладання інтегрованих курсів 

«Мистецтво» і «Художня культура». Таким чином відбувається процес реального 

впровадження андрагогічної моделі підготовки педагогів, яка діє за принципами спільної 

елективної діяльності вчителів мистецьких дисциплін, опори на їхній професійно-

педагогічний досвід, мобільність, прагнення до художньо-естетичного саморозвитку і 

фахового самовдосконалення.   

У 2011 році проведено курси підвищення кваліфікації учителів музичного мистецтва 

вищої та першої кваліфікаційних категорій з проблеми «Забезпечення творчого підходу до 

розвитку обдарованої особистості»(31.01-11.02), керівників музичних гуртків, 

акомпаніаторів з проблеми ««Організація навчально-виховного процесу в гуртках музичного 

профілю та підвищення професійної майстерності акомпаніаторів»(08.08-19.08), учителів, які 

викладають предмети освітньої галузі  «Естетична культура» – «Мистецтво», «Художня 

культура», «Музичне мистецтво» з проблеми «Науково-методичний супровід інтегрованого 

викладання мистецьких дисциплін»(17.10-28.10). 

Особлива увага була спрямована на підготовку вчителів мистецького циклу до 

викладання дисциплін освітньої галузі «Естетична культура», зокрема впровадження нових 

інтегрованих курсів «Мистецтво», «Художня культура», сучасному змістовному наповненню 

проведення занять гуртків музичного профілю . 

За звітний період підготовлено та проведено обласний  семінар-практикум керівників 

районних (міських) методичних об’єднань вчителів музичного мистецтва і художньої 

культури «Концептуальні підходи щодо методики роботи з інтегрованими курсами 

«Мистецтво» і «Художня культура» та обласної творчої групи з проблеми «Науково-

методичне забезпечення викладання інтегрованих курсів «Мистецтво» та «Художня 

культура» в умовах модернізації сучасної школи». Серед завдань діяльності обласної творчої 

групи, метою якої є залучення до творчої співпраці педагогів-музикантів загальноосвітніх 
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навчальних закладів регіону, які проводять науково-дослідну роботу щодо впровадження 

інтегрованих курсів «Мистецтво», «Художня культура». 

Провідним у роботі обласної творчої групи є постійно діючий семінар-практикум 

відкритих занять як своєрідної лабораторії творчого зростання вчителів, середовище для 

втілення педагогічних ідей, творчого доробку, вдосконалення методики і впровадження 

сучасних технологій художньо-естетичного навчання й виховання учнів. Користуються 

попитом серед учителів мистецьких дисциплін навчання з таких тем: «Дидактичні основи 

організації та проведення уроків художньої культури», «Інтегративні технології в процесі 

викладання мистецьких дисциплін», «Використання інформаційно-комунікативних, 

інтерактивних, інтегративних технологій на заняттях з художньої культури». 

З метою підготовки вчителів музичного мистецтва та художньої культури з питань 

впровадження сучасних технологій оцінювання та моніторингу якості освіти НМК музики 

проведена відповідна науково-методична робота: 

1. Питання впровадження сучасних технологій оцінювання та моніторингу якості 

освіти розглядалися на обласному семінарі керівників районних /міських/ методичних 

об'єднань вчителів музичного мистецтва та художньої культури, засіданні обласної творчої 

групи (майстер-клас переможця обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року 

2009» в номінації «Музика» Калашнікової О.В., учасника Всеукраїнського експерименту за 

темою «Художньо-естетична освіта і виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів у 

процесі  впровадження інтегрованих курсів» з проблеми «Інтеграція на уроках мистецтва як 

один із засобів розвитку особистості молодших школярів»). 

2. Питання впровадження сучасних технологій оцінювання та моніторингу якості 

освіти були розглянуті в рамках комплексного вивчення діяльності Кіровоградського РМК з 

проблеми «Ефективність системи науково-методичної роботи як засобу розвитку фахової 

компетентності педагога, впровадження інноваційних процесів у освітніх закладах району, 

підвищення якості навчально-виховного процесу». 

 Науковий  

Основною метою та завданнями навчально-методичного кабінету в цьому аспекті є: 

створення умов для впровадження в навчально-виховний процес інноваційних ідей 

інтегративної мистецької освіти та поліхудожнього виховання школярів, художньо-

педагогічних технологій у процесі викладання інтегрованих курсів «Мистецтво» і «Художня 

культура», відповідних навчально-методичних комплексів (НМК) – підручників, методичних 

посібників, педагогічних кейсів, робочих зошитів; 

оволодіння сучасною методологією мистецької освіти, теорією дидактичної інтеграції, 

методикою викладання інтегрованих курсів і поліхудожнього виховання учнів; 

напрацювання теоретичних підходів й експериментального досвіду організації 

підготовки вчителів загальноосвітніх навчальних закладів до поліхудожнього виховання 

учнів у процесі впровадження інтегрованих курсів «Мистецтво» та «Художня культура». 

З цією метою в програми курсів включено виступи вчених та методистів, презентації 

авторських моделей уроків і майстер-класи, фасилітовані дискусії та круглі столи з 

обговорення актуальних питань, практикуми і тренінги з різних інноваційних художньо-

педагогічних технологій. 

Актуальними залишаються такі  проблеми , які опановують слухачі курсів в 

тимчасових творчих групах:  

 «Інформаційні технології у викладанні інтегрованого курсу «Художня культура»; 

«Розвиток творчих здібностей учнів під час реалізації методу проектів в навчально-

виховному процесі з художньої культури засобом використання інформаційних технологій»; 

«Застосування інтерактивних методів на уроках музичного мистецтва та художньої 

культури»; 

«Інноваційні мистецько-педагогічні технології»; 

«Методика викладання курсу «Мистецтво» в початкових класах»; 
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«Особливості методики викладання художньої культури в 9-11 класах та організації 

навчально-виховного процесу». 

Участь у конференціях, семінарах: 

1. Всеукраїнська нарада з питань вивчення художньої культури та естетики в 11 класі 

загальноосвітніх навчальних закладів (20 травня 2011 р., м. Вінниця). 

2. Всеукраїнський науково-практичний семінар з теми «Проблема наступності 

мистецької освіти та полікультурного виховання учнів початкової, основної і старшої школи: 

педагогічні моделі та інноваційні технології». П’ята Всеукраїнська Школа методичного 

досвіду (14-18 червня 2011 р., Миколаїв-Коблеве). 

Публікації: 

Підготовлено до друку навчально-методичний посібник «Орієнтовне календарно-

тематичне та поурочне планування уроків музики 1-8 класах ІІ семестр» (з досвіду роботи 

вчителя музики Оксани Борисівни Івашкевич, спеціаліста вищої кваліфікаційної категорії 

комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ 

ступенів з утримуванням дітей-сиріт та класами для дітей зі зниженим зором – центр 

позашкільного виховання Кіровоградської міської ради Кіровоградської області». 

 Методичний вісник, № 47: «Інтерактивне навчання на уроках музичного мистецтва» 

«Модифікація форм роботи з учнями на уроках музичного мистецтва» (у 

співавторстві). 

Прорецензовано методичний посібник «Орієнтовне календарно-тематичне та поурочне 

планування уроків музики у 1-8 класах І семестр» (з досвіду роботи вчителя музики Оксани 

Ігорівни Кураксіної, спеціаліста вищої кваліфікаційної категорії комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 20 – 

дитячий юнацький центр «Сузір’я» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 

Методичний 

Пріоритетним напрямком є надання методичної допомоги зацікавленим категоріям 

педагогів з питань програмного забезпечення й оновлення змісту викладання музичного 

мистецтва та художньої культури; підготовка і направлення методичних матеріалів на 

індивідуальні замовлення. 

У зв’язку з цим НМК музики здійснено комплексне вивчення Кіровоградського РМК з 

проблеми «Ефективність системи науково-методичної роботи як засобу розвитку фахової 

компетентності педагога, впровадження інноваційних процесів у освітніх закладах району, 

підвищення якості навчально-виховного процесу». Проводилися аналіз та моніторингові 

дослідження стану науково-методичного забезпечення викладання предмета, рівня 

підготовки педагогічних кадрів. За результатами вивчення підготовлено довідку. 
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Звіт про роботу навчально-методичного кабінету іноземних мов 

 

Основний наголос в діяльності навчально-методичного кабінету іноземних мов 

робиться на посилення міжпредметної інтеграції, застосування багаторівневого підходу до 

вивчення іноземних мов, варіативності, орієнтації на міжкультурний аспект оволодіння 

мовами, використанні новітніх технологій. На цій основі запроваджуються диференційовані 

навчально-тематичні плани і програми, форми і методи, які приводять до якісного 

поліпшення рівня знань, умінь та навичок вчителів кожної категорії, створюють нові 

стереотипи в діяльності педагога і стимулюють процес самовдосконалення. 

Навчально-методичний кабінет іноземних мов приділяє значну увагу питанням, що 

безпосередньо пов’язані з сучасним оновленням освіти, а саме: 

- загальноєвропейські тенденції розвитку сучасної мовної освіти в контексті 

рекомендацій Ради Європи; 

- реалізація концептуальних засад переходу на нову структуру та зміст навчання; 

- упровадження компетентнісного підходу до формування змісту та організації 

навчального процесу; 

- технологічні перетворення в освіті;  

- науково-методичне забезпечення комунікативного підходу; 

- впровадження інноваційних педагогічних технологій в навчально-виховний процес 

середніх загальноосвітніх навчальних закладів; 

- зовнішнє незалежне оцінювання: перспективи та небезпечні зони; 

- творче використання педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського в контексті 

відродження національної культури і освіти тощо. 

Головною метою систематичної науково-методичної роботи з вчителями є надання 

реальної дієвої допомоги педагогічним працівникам у підвищенні рівня їхньої професійної 

майстерності, активізація творчого потенціалу кожного вчителя.  

Враховуючи об’єктивні умови, пов’язані з реформуванням змісту та структури 

шкільної освіти, було визначено цілі курсів підвищення кваліфікації вчителів іноземних мов: 

1. Ознайомити слухачів курсів із психофізіологічними та віковими особливостями 

дітей різного шкільного віку. 

2. Сформувати знання й уміння з методики викладання іноземних мов на різних етапах 

навчання. 

3. Розкрити сутність методів, принципів і практики комунікативної методики навчання 

іноземної мови. 

4. Удосконалити практику володіння іноземною мовою. 

5. Розвивати вміння оцінювати, адаптувати й створювати навчальні матеріали у 

відповідності до потреб учнів та конкретного освітнього контексту. 

6. Надати теоретичну та практичну допомогу щодо особливостей підготовки та 

проведення зовнішнього незалежного оцінювання з іноземної мови. 

7. Формувати потребу педагогів в особистісно-професійному розвитку на основі 

рефлексії практики викладання іноземної мови, самоосвіти, співпраці з іншими викладачами. 

Виходячи з визначених цілей, протягом останніх років вчителі іноземних мов 

(англійської, німецької, французької) мали можливість підвищити свій фаховий рівень на 

курсах з проблем:  

- диференціація та індивідуалізація процесу навчання іноземних мов; 

- комунікативна спрямованість сучасного уроку іноземної мови; 

- підготовка учнів до виконання тестових завдань; 

- сучасні шкільні технології та методи комунікативного навчання іноземної мови в 

допрофільній та профільній підготовці учнів; 

- інноваційні процеси в структурі вивчення іноземних мов; 

- особливості викладання англійської мови у початковій школі; 
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- нестандартні методи та форми навчання англійської мови. 

В 2010/2011 н. р. було проведено 6 курсів для вчителів англійської мови. Зміст курсів 

постійно вдосконалюється НМК іноземних мов та волонтерами згідно із сучасними 

освітніми тенденціями, охоплює всі категорії вчителів – від молодого спеціаліста до вчителя-

методиста, а також враховує потреби та побажання слухачів. Головне змістове навантаження 

лекцій та практичних занять спрямоване на використання активних методів навчальної 

діяльності (створення проблемних ситуацій, проведення дискусій, захист проектних робіт, 

мікроуроки тощо). 

Слід зазначити, що курси підвищення кваліфікації вчителів англійської мови 

проводяться за підручниками, розробленими Британською Радою,  а курси вчителів 

німецької мови – за допомогою Гете-інституту. Одержані результати постійного 

діагностування (вхідного та вихідного) слухачів курсів дають підстави вважати, що вчителі 

усвідомлюють вимоги комунікативного методу навчання іноземної мови й використовують 

інтерактивні форми організації навчального процесу, широкий діапазон завдань як 

фронтального, так й індивідуального характеру, мотивують дітей до поліпшення якості 

володіння іноземною мовою.  

На семінарах обговорюються не лише теоретичні аспекти використання новітніх 

технологій навчання, а й розкривається механізм їх впливу на організацію  навчально-

виховного процесу на уроках іноземної мови та в позаурочний час, що сприяє 

вдосконаленню методичної роботи з вчителями іноземних мов, підвищенню фахової 

майстерності. 

Під час роботи курсів викладачі мають можливість отримати допоміжну літературу, а 

також ознайомитись з експозиціями новітніх зарубіжних і вітчизняних підручників. Значна 

увага приділяється навчально-методичному забезпеченню курсових та семінарських заходів. 

Завдяки створеному ресурсному центру вчителі іноземних мов мають можливість 

користуватися ксероксом, магнітофоном,проектором, DVD-плеєром, дисками та касетами, 

різножанровою літературою та роздатковим матеріалом. 

Протягом навчального року проведені: 

 2  обласних семінара для вчителів-методистів, старших вчителів, керівників 

районних, міжшкільних творчих груп, шкіл перспективного педагогічного досвіду вчителів 

англійської мови з проблем “Навчання іноземних мов в умовах нової мовної політики. 

Особливості підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання навчальних 

досягнень учнів з іноземної мови” (травень) та “Інноваційні процеси в структурі вивчення 

іноземних мов (вересень).” 

 семінар для вчителів м.Олександрії (жовтень); 

 семінар для вчителів Ульяновського району (травень); 

 засідання обласної творчої групи вчителів англійської мови ”Розвиток навичок 

читання у школярів допрофільної школи”, метою якої є розробка різнопланових тестів до 

аутентичних текстів для учнів середньої ланки (травень); 

 обласні олімпіади з англійської, німецької, французької та іспанської мов, в яких 

взяли участь 217 учнів  9-11х класів (англійська мова – 116, німецька мова – 55, французька – 

41, іспанська – 5); навчально-тренувальні збори учасників ІV етапу Всеукраїнських олімпіад 

знавців іноземних мов. В поточному році учнями Кіровоградської області здобуто два ІІІ 

місця з французької мови та І місце з іспанської мови у ІV етапі Всеукраїнських олімпіад.   

Волонтером  Корпусу Миру США в Україні Донною Томпсон проводиться постійно 

діючий обласний семінар (по суботах,раз на місяць) для вчителів англійської мови з метою 

надання методичної допомоги всім бажаючим вчителям. 

Волонтером  Корпусу Миру США в Україні Філіпом Роффманом організовано роботу 

англійських клубів “Робота з відеофільмами ” та “Удосконалення навичок говоріння 

іноземною мовою” на базі обласної бібліотеки імені Д.Чижевського. 

 Спільно з Донною Томпсон проведено методичні семінари в м.Олександрії та у 

будівельному технікумі м. Кіровограда. 
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 Навчально-методичним кабінетом іноземних мов разом Д.Томпсон було виграно грант 

“Надзвичайний план дій Президента США з позбавлення від ВІЛ/СНІДу ” (під головуванням 

НМК іноземних мов було задіяно учнів Користівської та Цукрозаводської шкіл та студентів 

Педагогічної Академії). 

 На базі КОІППО проведено обласний семінар за участю тренера з м.Київ та волонтерів 

Корпусу Миру США в Україні.  

Волонтер  Корпусу Миру США в Україні Д.Томпсон виграла СПА-грант. В результаті 

чого було поповнено матеріально-технічну базу кабінету новим ксероксом, 

принтерами,проектором тощо. 

Таким чином, згідно з грантами, до плану курсів підвищення кваліфікації вчителів 

включено три нових компоненти: 

- сучасні підходи до організації роботи з профілактики ВІЛ-інфекції; 

- використання комп’ютерних технологій на уроках іноземної мови; 

- можливості курсу іноземної мови у формуванні громадянської компетенції учнів. 

Протягом підзвітного періоду взято участь в апробації підручників англійської мови 

для 7-8 класів (автори Т. Л. Сірик, Л. І. Морська, М. О. Кучма, Т. Козловська). 
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Звіт про роботу навчально-методичного кабінету біології 

 

Протягом звітного періоду робота НМК біології спрямовувалась на забезпечення умов 

науково-методичної бази здійснення навчально-виховного процесу з біології в 

загальноосвітніх навчальних закладах області. Особливість методичної роботи цього 

навчального року визначалась початком роботи учнів 9-х класів за новими програмами та 

підручниками. Як складові трансформації освіти продовжувалась робота з впровадження 

зовнішнього незалежного оцінювання знань. В цілому робота НМК підпорядковувалась 

методичній проблемі "Науково-методичне забезпечення роботи вчителя біології з 

обдарованими дітьми як умова рівного доступу до якісної освіти". 

Підготовлено й проведено колективні заходи: 

 секція вчителів біології у рамках розширеного засідання колегії управління освіти і 

науки облдержадміністрації. Розглянуто  питання "Про навчально-методичне забезпечення 

викладання біології в загальноосвітніх навчальних закладах області в новому 2010-2011 

навчальному році", "Результати зовнішнього незалежного оцінювання рівня навчальних 

досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів області в 2009-2010 н.р. з біології та 

завдання по підготовці до  ЗНО в новому навчальному році", " Проблеми й перспективи 

профільного навчання природничих дисциплін", " Вимоги до змістового наповнення й 

оформлення системи досвіду роботи вчителя біології", " Рекомендації з планування роботи 

районного методичного обєднання";  

 обласний семінар керівників районних, міських методичних об’єднань учителів хімії 

та біології. Проблема «Формування предметних компетенцій у навчанні хімії, біології. 

Робота зі здібними та обдарованими дітьми». Семінар проведено із виїздом до 

Маловисківської гімназії та ряду навчальних закладів Маловисківського району; 

 на грудень завплановано проведення районного семінару вчителів біології 

Вільшанського району з проблеми «Науково-методичне забезпечення рівного доступу до 

якісної біологічної освіти. Умови реалізації Державних освітніх стандартів базової та повної 

загальної середньої освіти»; 

 протягом навчального року проведено 3 курсів для вчителів біології. Курсовою 

підготовкою охоплено 85 осіб. Проблематика курсів охоплювала питання ” Формування 

предметних і ключових компетентностей учнів у процесі викладання біології" , “Організація 

роботи зі здібними дітьми (з досвіду роботи вчителя комунального закладу "Навчально-

виховне обєднання природничо-економіко-правовий ліцей-спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів № 8 – позашкільний центр Кіровоградської міської ради Кіровоградської області", 

Заслуженого учителя України Кіріченко А.М.)", ” Реалізація змісту шкільної біологічної 

освіти в умовах трансформації державної системи освіти" .  Формування змісту навчально-

тематичних планів курсів та їх проблематики, формування груп здійснюється з врахуванням 

кваліфікаційної категорії вчителів. Щороку подається пропозиція зі створення окремої групи 

для вчителів, які працюють не за фахом, та тих, які не проходили курсову підготовку більше 

п'яти років. Навчальний супровід періоду курсової підготовки слухачів супроводжується 

діагностичними дослідженнями рівня їх професійної готовності та моніторингом фахових 

запитів. Вступне діагностування включає в себе завдання з виконання тестової роботи 

фахового змісту й запитання на з'ясування рівня загальнопедагогічної підготовки. В ході 

лекцій з методичної підготовки вчителям подається інформація з питань теорії 

компетентісного підходу до навчання, тестової форми контролю, як основної форми ЗНО; 

 в обласній олімпіаді з біології взяли участь 100 учнів. Цього року олімпіада з біології 

згідно з листом Міністерства освіти і науки України від 04.12.09. № 1/9-846 "Про проведення 

ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології" проводилась за завданнями 

оргкомітету заключного етапу олімпіади, орієнтованими за рівнем складності на завдання 

міжнародного рівня.  Можна сказати, що з основною масою завдань переможці обласної 

олімпіади справились. Вихованець комунального закладу "Навчально-виховне об'єднання 
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природничо-економіко-правовий ліцей-спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 8 - 

позашкільний центр Кіровоградської міської ради Кіровоградської області" Олег Римаренко 

набрав 101,5 бала з 120 максимально можливих. Переможці обласного етапу олімпіади 

увійшли до складу команди області. Цього року членами команди області було завойовано 2 

дипломи. Олег Римаренко, удостоєний диплома ІІ ступеня й внесений як єдиний резервний 

учасник до складу збірної команди України. Дипломом третього ступеня удостоєний і 

десятикласник Петрівської гімназії Петрівської районної ради Олег Кудін; 

 чотири засідання ради кабінету, на яких розглядались актуальні питання стану 

викладання біології в навчальних закладах області. Одне із засідань проведено як спільне із 

членами кафедри біології КДПУ імені Володимира Винниченка. 

Науково-дослідна робота: 

 організація експертизи нових підручників з біології й екології для учнів 10-х класів; 

 участь в апробації електронного посібника з біології для учнів 8-х класів (ППЗ); 

 співпраця з кафедрою екології КНТУ по рецензуванню дипломних проектів 

випускників. 

Науково-методична робота спрямовувалася на підтримання інформаційного 

забезпечення про стан нормативної бази викладання біології, інформування про інноваційні 

процеси в цій галузі, вивчення рівня науково-методичного забезпечення ЗНЗ щодо умов 

здійснення навчально-виховного процесу з біології. Цього року вона включала в себе:  

 інформаційне забезпечення навчальних закладів області новинами законодавчої бази 

викладання біології здійснювалось шляхом інформування керівників методслужб районів в 

ході семінарів, індивідуального консультування, через методичні рекомендації, розміщені на 

електронній сторінці інституту і «Методичному віснику». Підготовлено рекомендації 

"Особливості роботи вчителя біології в умовах компетентнісного підходу до організації 

навчального процесу"; 

 проведення аналізу методичної картотеки кадрів і списків учителів, які пройшли 

курсову підготовку; 

 під час тематичного вивчення діяльності Знам'янського РМК, вивчалось питання 

ефективності роботи викладачів, які нещодавно пройшли курсову підготовку, аналізувався 

стан самоосвіти вчителів; 

 в індивідуальному порядку із керівниками РМО вчителів біології узгоджувались 

питання планування роботи МО з педагогами в їх міжкурсовий період; 

 протягом року працівники РМК й вчителі біології звертались за допомогою в підборі 

програм курсів за вибором й факультативних курсів для реалізації змісту шкільного 

компонента навчальних планів шкіл; 

 окремим розділом плану роботи НМК передбачено план роботи куратора 

Онуфріївського району. Проведено методичну декаду в загальноосвітніх закладах району, в 

якій взяла участь переважна більшість завідувачів НМК. 

Участь в моніторингових дослідженнях якості освіти є умовою зворотного зв'язку й 

самоконтролю в процесі викладання шкільного курсу біології: 

 до навчально-тематичних планів курсів учителів біології включено модуль 

інформаційно-практичного змісту, який передбачає інформування й навчання вчителів теорії 

й практичним прийомам ЗНО з біології; 

 з метою підготовки учнів до ЗНО в темі "Науково-методичне забезпечення навчально-

виховнго процесу викладання біології" вчителям даються рекомендації щодо застосування 

тестових технологій контролю знань, практичні поради з проведення тематичних оцінювань, 

організації системного повторення; 

 з метою практичного оволодіння прийомами процедури проведення ЗНО завідувач 

НМК був уповноваженою особою регіонального центру в пункті тестування міста 

Новоукраїнки; 
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 підготовлено тестові завдання для проведення моніторингового дослідження 

профільної підготовки учнів основної школи. Перевірено 270 робіт, підготовлено 

розгорнутий аналіз результатів; 

 участь завідувача НМК в складі експертної комісії з питань атестації 

загальноосвітньої діяльності Гайворонського аграрного ліцею, Олександрійського ПТУ 

№ 17;  

 Вивчення, узагальнення й впровадження ППД вчителів біології забезпечує функції 

інформування й заохочення педагогів щодо педагогічних інновацій. З цією метою НМК 

біології було заплановано: 

 роботу обласної школи педагогічної майстерності вчителів біології. Проведено 2 

заняття школи з проблем "Сучасний урок біології: методика впровадження новітніх освітніх 

технологій" на базі НВО "Ліцей-школа-дошкільний навчальний заклад "Вікторія-П"" 

Кіровоградської міської ради, " Сучасний урок біології: методика впровадження новітніх 

освітніх технологій. Методологічні аспекти особистісно орієнтованого навчання. З досвіду 

роботи переможця обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року-2008» у 

номінації «Біологія» Бондаренко Е.Е."; 

 кращі матеріали слухачів обласної школи педмайстерності узагальнено, схвалено на 

засіданні ради кабінету й поміщено на  електронній сторінці інституту;  

 згідно з навчально-тематичним планом курсів в темі "Науково-методичне 

забезпечення навчально-виховного процесу викладання біології" подається інформація про 

досвід роботи кращих вчителів області; 

 вченою радою інституту затверджено до друку методичний посібник "Розвиток 

компетентностей продуктивної творчої діяльності учнів у процесі викладання біології" – 

вчителя біології Долинської ЗШ № 4 Сапєльнікової Л.В.; 

 підготовлено до розміщення на електронній сторінці інституту матеріали з досвіду 

роботи Заслуженого вчителя України Кіріченко А.М. і вчителя Великочечеліївської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новгородківського району Вишневської С.М. 
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Звіт про роботу навчально-методичного кабінету 

трудового навчання та економіки 

Діяльність кабінету була спрямована на підвищення ефективності науково-

методичного забезпечення післядипломної освіти вчителів трудового навчання, активізації 

співпраці з районними (міськими) методичними кабінетами з проблем вдосконалення змісту, 

форм, методів роботи в міжкурсовий період, удосконалення навчально-виховного процесу. 

Підвищення кваліфікації учителів трудового навчання та економіки забезпечувалося 

неперервністю післядипломної педагогічної освіти за такими формами навчання:  

- курсове підвищення кваліфікації;  

- індивідуальні консультації;  

- семінари. 

Курси підвищення кваліфікації пройшли 131 вчитель трудового навчання. 

Проблематика курсів визначалася відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

педагогічних кадрів з напрямку підвищення кваліфікації вчителів трудового навчання з 

урахуванням їхніх запитів. 

Тематика курсів:  

 - «Оновлення змісту та методики викладання трудового навчання в умовах 

профілізації старшої школи» (7 – 18 лютого 2011); 

 - «Формування предметних і ключових компетентностей учнів у процесі викладання 

технологій» (30 травня – 10 червня 2011); 

 - «Особливості викладання предметів технологічного профілю в умовах модернізації 

освіти» (08 серпня -19 серпня 2011); 

 - «Оновлення змісту та методики викладання трудового навчання в умовах 

профілізації старшої школи» (12 грудня -23 грудня). 

До роботи зі слухачами курсів залучались викладачі КОІППО, науковці 

Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, 

викладачі Кіровоградської автошколи ТСО України, кращі вчителі міста та області. 

Слухачам надавалась індивідуальна допомога щодо методичного та змістового наповнення 

варіативної частини програми 5-11 класів.  

Педагогічна практика проводилась на базі загальноосвітньої школи №26 

м. Кіровограда, Компаніївського МНВК згідно із складеною програмою. Слухачі курсів 

ознайомилися з досвідом роботи вчителів загальноосвітньої школи №19, 20 м. Кіровограда, 

проведені майстер-класи. 

Велике значення мають науково-практичні конференції, проектно-технологічна 

діяльність та захист власних проктів.  

З метою задоволення запитів і потреб педагогічних кадрів, які виникли у зв’язку з 

затвердженням Типового положення про атестацію педагогічних працівників (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 року №930), та для забезпечення 

(організації) навчально-виховного процесу на курсах підвищення кваліфікації здійснено 

звірку та аналіз картотеки вчителів трудового навчання, технологій, викладачів та майстрів 

МНВК, економіки.  

Комплексне вивчення: 

-  Кіровоградського району з метою вивчення результативності курсів підвищення 

кваліфікації вчителів трудового навчання та економіки, розвитку фахової компетентності 

вчителів, впровадження інноваційних процесів у освітніх закладах району, підвищення 

навчально-виховного процессу (1-4 березня). 

- НМЦ управління освіти Олександрійської міської ради з проблеми «Науково-

методичне забезпечення підвищення професійної компетентності вчителів трудового 

навчання та економіки, якості навчально-виховоного процесу шляхом упровадження 

профільного навчання, інноваційних освітніх технологій, ППД, організації роботи з 

обдарованими учнями» (6-9 грудня). 
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Участь у Всекраїнській науково-практичній конференції «Шляхи удосконалення 

трудового виховання та профільного навчання учнівської молоді в сучасних умовах роботи 

міжшкільних навчально-виробничих комбінатів», 29 вересня у м. Гайвороні. 

Спільно з навчально-методичним кабінетом географії проведено обласний семінар для 

керівників районних/міських методоб’єднань учителів економіки та географії з проблеми 

«Робота з обдарованими дітьми в допрофільній і профільній школі», на базі шкіл 

Новомиргородського району та КДПУ (4-5 травня 2011). 

26-27 квітня відбулося ІІІ засідання школи педагогічного досвіду керівників МНВК, 

учителів профільного навчання з проблеми «Ефективність технологій та позитивний досвід 

організації трудового навчання». 

21-22 листопада – обласний семінар керівників РМО вчителів трудового навчання з 

проблеми «Науково-методичне забезпечення модернізації технологічної освіти в умовах 

профільної школи». 

А також – районний семінар у Кіровоградському районі з проблеми «Науково-

методичне забезпечення викладання трудового навчання (технологій) за новими 

програмами» (березень). 

Вивчено та узагальнено перспективний педагогічний досвід роботи Яковлевої Н.Б., 

вчителя економіки та географії комунального закладу "Навчально-виховне об'єднання 

природничо-економіко-правовий ліцей – спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №8 – 

позашкільний центр Кіровоградської міської ради Кіровоградської області". 

В рамках курсів та семінарів впроваджується перспективний педагогічний досвід 

вчителя трудового навчання ЗШ №20 Горобець О.В. 

Навчальна, науково-методична, дослідницька та організаційно-методична робота була 

спрямована на організаційно-методичне забезпечення переведення загальноосвітньої школи 

на новий зміст, структуру навчання, профільного навчання в старшій школі. За наслідками 

роботи кабінету з впровадження методу проектів за новою програмою підготовлено до друку 

в фаховому журналі статтю «Проектно-технологічна діяльність учнів на уроках трудового 

навчання (технологій)». 

Схвалений на засіданні вченої ради інституту та поданий до розгляду комісією з 

трудового навчання та креслення Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту України для надання грифа «Схвалено для використання у 

загальноосвітніх навчальних закладах України» варіативний модуль програми з трудового 

навчання «Технологія прошивання взуття. 7-9 клас» (авт. Корчагін В.В., Корчагіна О.П.). 

З метою популяризації споживчої освіти було організовано участь учнів ЗНЗ області у 

Всеукраїнському конкурсі для школярів «Молодь тестує якість», який організовано спільним 

Проектом ЄС та ПРООН «Спільнота споживачів та громадські об’єднання» (лютий-квітень). 

До членів журі обласного етапу конкурсу залучені спеціалісти обласного управління у 

справах захисту прав споживачів. 

В ході роботи проведено індивідуальні консультації з вчителями навчальних закладів, 

які беруть участь у конкурсі, стосовно питань його організації та проведення.  

Членами журі були відібрані 3 роботи, які направлені на заключний етап конкурсу. 

На сайті ОІППО оновлена сторінка кабінету й розміщені матеріали для вчителів 

трудового навчання та економіки. 

Підготовлені методичні рекомендації для секційної роботи вчителів трудового 

навчання та економіки під час серпневих конференцій.  

У «Методичному віснику» надруковані рекомендації щодо викладання трудового 

навчання (технологій) у 2011 – 2012 н.р. 

У журналі «Школа», видавництва «Шкільний світ», надруковано статтю «Метод 

проектів в умовах особистісно зорієнтованого навчання» (січень 2011р.). 

Надавалась методична допомога школам молодого вчителя, «майстер-класам», які 

діють в рамках РМО (ММО) області, та новопризначеним методистам РМК. 
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Постійно надавалась методична допомога вчителям, які працюють в класах 

технологічного та суспільно-гуманітарного профілю, та вчителям, які викладають в 

допрофільних класах.  

Проведені обласні олімпіади з трудового навчання, основ економіки та навчально-

тренувальні збори учасників ІV етапу Всеукраїнських олімпіад з трудового навчання. За 

наслідками олімпіад підготовлені аналітичні матеріали до інформаційно-методичного 

збірника «Про підсумки проведення обласних олімпіад з базових дисциплін та участь учнів 

шкіл області у всеукраїнських олімпіадах, турнірах і конкурсах у 2010-2011 н.р.».  

Підготовлено і направлено в методичні кабінети районів (міст) завдання для ІІ етапу 

Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання, основ економіки та методичні рекомендації 

щодо підготовки та проведення ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання 

(технологій) у 2011/2012 н.р. 
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Звіт про роботу навчально-методичного кабінету математики 

 

У 2011 році навчально-методичний кабінет математики ОІППО імені Василя 

Сухомлинського працював над вирішенням проблеми «Забезпечення науково-методичних 

основ удосконалення методичної роботи в системі післядипломної освіти вчителів 

математики області відповідно до потреб національної системи освіти та роботи з 

обдарованими дітьми». Працівники кабінету спрямовували роботу на науково-теоретичне та 

методичне забезпечення вчителів математики через систему курсової та семінарської 

підготовки, впровадження в практику роботи досягнень педагогічної науки, перспективного 

педагогічного досвіду вчителів. 

Відповідно до плану роботи у 2011 році на курсах підвищення кваліфікації вчителів 

математики навчались 277 педагогів. Найбільш презентабельними були курси з проблеми 

«Організація роботи зі здібними та обдарованими учнями. Підготовка школярів до участі у 

предметній олімпіаді» (науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри ТІМСО Голодюк Лариса Степанівна). 

До участі у роботі курсів та семінарів запрошувались викладачі кафедр теорії і 

методики середньої освіти, педагогіки та психології, корекційної педагогіки ОІІШО, а також 

кафедр математики та прикладної математики, статистики та економіки КДПУ імені 

Володимира Винниченка, вчителі області. 

Під час курсів розглядались питання викладання шкільного курсу математики, що 

викликають труднощі у вчителів, пропонувались сучасні методики викладання тих чи інших 

тем, орієнтовані на особистісний підхід до учнів. Особлива увага зверталась на питання 

застосування нетрадиційних форм навчання, формування критичного мислення, навчання 

математики за технологією рівневої диференціації. Вчителям надавалась конкретна допомога 

щодо методичного та змістового наповнення варіативної частини математичного, 

природничого, економічного, фізико-математичного профілів навчання в старшій школі. Під 

час проведення педагогічної практики слухачі курсів відвідали творчі лабораторії вчителів 

математики загальноосвітніх шкіл №, 3,6, 16, 18, 24 гімназій №№ 5,9, обласного ЗНВК 

гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат-школа мистецтв) та ліцею №25 м. 

Кіровограда. Змістовно пройшла педагогічна практика на базі гімназії №9, де розглядались 

акмеологічні технології у підвищенні якості навчання математики. Слухачі курсів 

зустрічались з автором підручників для старшої школи професором кафедри математики 

Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди, кандидатом 

педагогічних наук Неліним Є.П. та представниками видавництва «Гімназія». 

З метою надання практичної допомоги вчителям, які апробують підручники 

математики, було організовано обласний науково-практичний семінар «Зміст, методи і 

форми апробації шкільної навчальної літератури». 

Працівники кабінету математики брали участь у комплексній перевірці 

Кіровоградського, Вільшанського, Новоархангельського, Маловисківського, Онуфріївського 

РМК, Олександрійського НМЦ та атестаційній експертизі: 

- професійно-технічного училища №30 с. Торговиця ; 

- Кіровоградського коледжу статистики; 

- Маловисківського ПТУ №16; 

- Олександрійського ПТУ №33; 

- Голованівського ПТУ №38; 

- Новомиргородської школи-інтернату; 

- Олександрійського професійного та аграрного ліцеїв. 

На базі Добровеличківського РМК проведено обласний семінар методистів районних 

(міських) методичних кабінетів (центрів), відповідальних за викладання математики з 

проблеми «Організаційне та науково-методичне забезпечення впровадження профільного 

навчання в старшій школі». У ході якого розглядались питання щодо проблем та перспектив 

реалізації профільного навчання математики в загальноосвітніх закладах та науково - 
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методичного забезпечення викладання предмета.  Змістовно пройшла лекція «Застосування 

нейролінгвістичних методів при організації допрофільного та профільного навчання» 

(Вікторіна О.М., кандидат філологічних наук). 

Навчально-методичний кабінет брав участь у науково-практичній конференції, 

присвяченій 80-річчю фізико-математичного факультету Кіровоградського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Виступ на тему «Стан і проблеми 

проведення апробації навчальної літератури з математики: організаційні та методичні 

аспекти» надруковано у збірнику «Матеріали науково-практичної конференції, присвячені 

80-річчю фізико-математичного факультету Кіровоградського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка». 

Згідно з наказом управління освіти і науки Кіровоградської обласної державної 

адміністрації «Про проведення апробації навчальної літератури для загальноосвітніх 

навчальних закладів у 2010/2011 навчальному році» проводилась апробація 14 підручників 

для 8 та 9 класів шкіл області, в якій задіяно 1798 учнів та 1696 батьків. 

Для якісного аналізу підручників та попередніх результатів апробації при навчально-

методичному кабінеті математики працювали тимчасові творчі групи. Протягом навчального 

року дане питання займало чільне місце в роботі кабінету: учителям надавалась 

систематична науково-методична допомога, проводились навчальні та практичні семінари, 

наради, диспути з питань організації та проведення уроків за пропонованими підручниками, 

розглядались питання викладання математики за пробними підручниками на шкільних, 

районних (міських) методичних об’єднаннях та на курсах підвищення кваліфікації.   При 

проведенні апробації зверталась увага на зв’язок державних стандартів, нині діючих 

навчальних програм, методичного апарату шкільного підручника та вікових особливостей 

учнів. Адже здебільшого автори підручників представляють вищу школу і мають дуже 

нечітке уявлення про дані аспекти, що є наслідком складності викладу навчального  

матеріалу, перенасиченість науковою термінологією, що призводить до перевантаженості 

учнів, зниження інтересу до предмета, збільшення кількості невстигаючих учнів з 

математики. Серед вчителів, які перебували на курсах підвищення кваліфікації, 

здійснювалось опитування щодо ефективності сучасних підручників старшої школи і 

зроблено висновки відносно переваг нових підручників над «старими», відмічено зміни на 

краще. Вчителі, учні та батьки оцінили якість підручників в основному  як достатній.    

У травні 2011 року в школах області проведено моніторинг якості математичної освіти 

у 9 та 10 класах, метою якого було вивчення рівня засвоєння учнями матеріалу з математики 

і встановлення  відповідності вимогам Державного стандарту та чинних програм, а також 

виявлення  факторів, що суттєво впливають на результати навчання. 

У 2011 році завідувачем навчально-методичного кабінету відвідано та проаналізовано 

121 урок математики. Вивчено та узагальнено перспективний педагогічний досвід, який 

надруковано у книжці «1000 + 1 ідея сучасної школи» / упор.Т.М.Запорожець, О.К.Шатохіна. 

– К.: Шк.світ, 2011. -180 с. 

- Свириденко О.Л. Зв’язок міської та сільської школи. 

- Ретунська В.В. Розвиток креативних та когнітивних здібностей учнів. 

- Руденко В.О.Використання наочності й моделювання  в умовах кабінетної системи. 

- Свириденко О.Л. Організація самостійної роботи учнів при підготовці до ЗНО з 

математики. 

- Руденко В.О. Мистецтво полеміки на уроках математики. 

На рівні області узагальнено досвід Фросіняк Р.В, (вчителя математики 

Новоградівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Бобринецького району). 

Напрацювання вчителів математики висвітлювались на сторінках газет "Освітянське слово", 

"Математика", "Математика в школах України". 

 З метою популяризації математики та підтримки талановитих дітей, активізації творчої 

діяльності вчителів, удосконалення роботи з обдарованою молоддю щорічно (починаючи з 

1999 року)  учні області беруть участь у Всеукраїнському математичному конкурсі 
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«Кенгуру». Завдяки спільній роботі працівників НМК математики, обласного координатора 

Сербіної Н.О. та вчителів зросла кількість учасників Міжнародного математичного конкурсу 

«Кенгуру» до 11623 учнів. За результатами конкурсу  (відповідно до квоти) учні області 

оздоровлювались у літньому математичному таборі у м. Лівадії.  

З метою надання практичної допомоги методичним службам здійснювалось 

кураторство Маловисківського району.  

Поряд з цим в роботі навчально-методичного кабінету має місце ряд невирішених 

проблем. Зокрема, за відсутності коштів команда області не бере участі у очному конкурсі 

«Золотий ключик», а також у Всеукраїнських турнірах юних математиків. У 2011 році 3 учні 

взяли участь у ІV етапі Всеукраїнської олімпіади з математики, але не вибороли жодного 

диплому. Недостатньо використовується потенціал опорних навчальних закладів. 
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Звіт про роботу навчально-методичного кабінету інформатики та 

лабораторії інформаційних технологій освіти  

 

У світлі вимог Національної доктрини розвитку освіти, Законів України “Про освіту”, 

“Про загальну середню освіту”, Державних стандартів інформатичної освіти та Концепції 

шкільної інформатичної освіти, діяльність навчально-методичного кабінету інформатики та 

лабораторії інформаційних технологій освіти у 2011 році була спрямована на забезпечення 

рівних умов якісної освіти школярів, безперервного навчання вчителів і розвиток їх творчої 

ініціативи. Сприяння самоосвіті педагогічних працівників базується на основі надання 

допомоги щодо використання у їх практичній діяльності сучасних досягнень психолого-

педагогічної науки, перспективного педагогічного досвіду, ІТ-технологій. Перспективні 

завдання навчально-методичного кабінету інформатики та лабораторії інформаційних 

технологій освіти окреслені програмою освітньої діяльності, яка й визначає напрями його 

роботи в контексті виконання ліцензійних умов його функціонування. Основними з нихє: 

- забезпечення умов трансформації освіти, її переходу на новий зміст і терміни 

навчання; 

- формування позитивної установки освітян області на інноваційну діяльність у сфері 

використання ІКТ та мотивування професійного росту вчителів інформатики для 

забезпечення академічного рівня; 

- створення умов рівного доступу до якісної освіти; 

- збагачення соціально-професійної й фахової компетентності вчителя інформатики, 

зокрема категорії вчителів, що не є вчителями інформатики за дипломом; 

- подолання психологічних бар'єрів професійного розвитку й професійних деструкцій 

(криз, деформацій, стагнації) в умовах переходу до постіндустріального, інформаційного 

суспільства та економіки знань; 

- психологічна перебудова професійної свідомості особистості в умовах впровадження 

інновацій; 

- формування нових сценаріїв професійного розвитку та професійної поведінки; 

- корекція індивідуальної професійної самототожності (професійної ідентичності) 

залежно від соціально-професійного статусу й віку; 

- розвиток ключових і соціально-професійних компетенцій; 

- підбір та напрацювання методик і рекомендацій для вчителів щодо роботи за новими 

програмами з інформатики, підручниками, методичними та дидактичними посібниками; 

- прагнення до максимального використання індивідуального потенціалу в умовах 

різнорівневої освіти;  

- реалізація системи комплексної (множинною) оцінки якості освіти;  

- прагнення до педагогічно ефективного використання об'єктивних протиріч освітнього 

процесу; 

- створення банка передових педагогічних ідей, методичних розробок, рекомендацій 

фахового змісту, поширення цієї інформації серед вчителів області; 

- впровадження інноваційних технологій навчання, використання сучасних 

можливостей інформаційного середовища, апробація електронних навчальних посібників; 

- участь у моніторингових дослідженнях якості освіти. 

Реалізація означених завдань здійснювалась у процесі курсових форм підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників, системи семінарських занять, проведення методичних 

декад, тематичних і комплексних вивчень, надання практичної допомоги працівникам РМК, 

керівникам РМО та вчителям безпосередньо на місцях, через підготовку листів і методичних 

рекомендацій. Навчально-методичний кабінет інформатики та лабораторія інформаційних 

технологій освіти працювали над проблемою “Науково-методичне забезпечення роботи 

вчителя інформатики з обдарованими учнями”.  

Поставлена проблема вирішувалась через низку відповідних заходів: 
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Семінари, тренінги 

Проведено Результат 

Обласний семінар-практикум для вчителів інформатики «Особливості 

викладання курсу за вибором «Основи створення комп’ютерних 

презентацій». Тренери Литвиненко О.В., Скрипка Г.В., 15.02-16.02.2011 р. 

сертифікований 21 

учитель 

Обласний семінар-практикум районних координаторів міжнародного 

конкурсу з інформатики «Бобер». Обласний координатор Чала М.С. 

розроблено сторінку 

конкурсу на сайті 

lito.kr.ua 

Тренінг "Основи комп’ютерної графіки". Тренери  Буртовий С.В., 

Частаков А.В., 04.01 – 05.01.2011 р. 

сертифіковані 

14 учителів 

Тренінг "Основи Інтернету". Тренер Литвиненко О.В., Скрипка Г.В.,  

08-09.02.2011 р. 

сертифіковані 

15 учителів 

Тренінг "Основи комп’ютерної графіки". Тренер Скрипка Г.В., 

02-03.02.2011 р. 

сертифіковані 

16 учителів 

Тренінг "Основи комп’ютерної графіки". Тренери Голодюк Л.С., 

Буртовий С.В., 15.01 – 16.02.2010 р. 

сертифіковані 

25 учителів 

Тренінг «MS Excel у профільному навчанні». Тренери Литвиненко О.В., 

Скрипка Г.В., 17.02.2011 р. 

сертифіковані 

7 учителів 

Тренінг "Основи створення комп’ютерних презентацій". Тренери 

Литвиненко О.В., Скрипка Г.В., 14.03 – 15.03.2011 р. 

сертифіковані 

8 учителів 

Семінар-тренінг Intel
®
 Навчання для майбутнього. Тренер Частаков А.В., 

21.03-25.03.2011 р.на базі ПТУ №5 м.Світловодськ. 

сертифіковані 24 

учителя 

Майстер-клас для тренерів програми Intel
®
 Навчання для майбутнього «Web 

2.0 для навчального мережевого проекту», 19.05-20.05.2011 р. 

створені wiki-

сторінки тренерів 

Обласна творча група вчителів інформатики «Технологічні особливості 

сучасного уроку інформатики», 23.05-24.05.2011 р. 

ознайомлення з 

досвідом роботи 

вчителя інформатики 

Сайка С.В. та 

ефективною 

системою 

менеджменту 

процесів 

інформатизації освіти 

відділу освіти 

Петрівської РДА 

Семінар-практикум для методистів районних, міських методичних кабінетів 

(центрів), які відповідають за питання інформатизації та викладання 

інформатики «Проблеми, завдання та перспективи шкільного курсу 

інформатики», 01.06-02.06.2011 р. 

розміщення на сайті 

оновлених програм з 

інформатики 

Тренінг за програмою Intel ТЕО. Тренери Голодюк Л.С., Литвиненко О.В., 

Скрипка Г.В., (очно-дистанційний) 14.06-15.07.2011 р. 

сертифіковані 18 

учителів 

Тренінг "Основи створення комп’ютерних презентацій". Тренери О.В., 

Скрипка Г.В., на базі Богданівської ЗШ І-ІІІ ст. №1, 07.06 – 08.06.2011 р. 

сертифіковані 11 

учителів 

Тренінг "Основи створення комп’ютерних презентацій". Тренери 

Литвиненко О.В., Скрипка Г.В., 14.06 – 15.06.2011 р. 

сертифіковані 12 

учителів 

Тренінг "Основи Інтернету". Тренер Буртовий С.В., 16.06-17.06.2011 р. 
сертифіковані 17 

учителів 

Тренінг «Основи веб-дизайну». Тренери Скрипка Г.В., Литвиненко О.В., 

27.06-28.06.2011 р. 

сертифіковані 10 

учителів 

Семінар-тренінг Intel
®
 Навчання для майбутнього. Тренери Чала М.С., 

Частаков А.В., 20.06-24.06.2011 р. 

сертифіковані 16 

учителів 

Семінар-тренінг Intel
®
 Навчання для майбутнього. Тренер Литвиненко О.В., сертифіковані 11 
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04.07-08.07.2011 р. учителів 

Семінар-тренінг Intel
®
 Навчання для майбутнього. Тренери Литвиненко О.В., 

Скрипка Г.В., 22.08-30.08.2011 р. 

сертифіковані 11 

учителів 

Семінар-тренінг Intel
®
 Навчання для майбутнього. Тренер Голодюк Л.С., 

06.10-17.10.2011 р. 

сертифіковані 11 

учителів 

Тренінг "Основи створення комп’ютерних презентацій". Тренер 

Скрипка Г.В., 13.10 – 14.10.2011 р. 

сертифіковані 15 

учителів 

Тренінг « MS Excel у профільному навчанні». Тренер Литвиненко О.В.  
сертифіковані 25 

учителів 

Тренінг "Основи комп’ютерної графіки". Тренер Буртовий С.В., Скрипка Г.В. 

10.10-12.10.2011 р. 

сертифіковані 19 

учителів 

Тренінг «Основи безпечної роботи з ІКТ в навчальному закладі». Тренер 

Чала М.С., 17-18.10.2011 р. 

сертифіковані 27 

вчителів  

Тренінг «Основи веб-дизайну». Тренер Частаков А.В., 19.10-20.10.2011 р. 
сертифіковані 9 

учителів 

Тренінг «Основи Інтернету». Тренер Скрипка Г.В. (для новопризначених 

директорів загальноосвітніх закладів), 25.10-27.10.2011 р. 

сертифіковані 16 

учителів 

Семінар-практикум для районних координаторів програми Intel
®
 Навчання 

для майбутнього, 24.10.2011 р. 

брали участь 

14 вчителів 

Тренінг «Основи Інтернету» (для вчителів початкових класів). Тренер 

Литвиненко О.В., 03.11-10.11.2011 р. 

сертифіковані 10 

учителів 

Тренінг «Основи візуального програмування» (для вчителів інформатики 

Кіровоградського району), 10.11. 2011 р. та 23.11.2011 р. 

сертифіковані 23 

учителя 

Тренінг “Онляндія безпечна веб-країна”. Тренер Чала М.С., 02.11.2011 р. 
сертифіковані 10 

учителів 

Тренінг «Основи безпечної роботи з ІКТ в навчальному закладі». Тренер 

Чала М.С., 01-02.11.2011 р. 

сертифіковані 10 

учителів 

Курси 

Проведено Результат 

Учителі інформатики. 

Проблема “Реалізація змістових ліній курсу 

інформатики у навчальному процесі”, 07.02-

18.02.2011 р. 

видано свідоцтво про підвищення 

кваліфікації 26 учителям 

Учителі, які викладають математику та (або) 

інформатику. 

Проблема “Організація навчально-дослідницької 

роботи учнів у загальноосвітніх навчальних 

закладах”, 03.10-21.10.2011 р. 

видано свідоцтво про підвищення 

кваліфікації 31 учителю 

Учителі, які викладають математику та (або) 

інформатику. 

Проблема “Організація навчально-дослідницької 

роботи учнів у загальноосвітніх навчальних 

закладах” (за індивідуальною формою навчання), 

03.10-21.10.2011 р. 

видано свідоцтво про підвищення 

кваліфікації 19 учителям 

Учнівські олімпіади, конкурси, турніри 

Проведено Результат 

Підготовка та проведення III етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з основ інформатики у 

2010/2011 навчальному році. 

брали участь – 64  учні; 

диплом І ступеня – 4 учні 

диплом ІІ ступеня – 6 учнів 

диплом ІІІ ступеня – 8 учнів 

Підготовка та проведення III етапу Всеукраїнської прийняло участь 123 учнів 
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учнівської олімпіади з інформаційних технологій у 

2009/2010 навчальному році. 

диплом І ступеня – 4 учні 

диплом ІІ ступеня – 9 учнів 

диплом ІІІ ступеня – 11учнів 

Підготовка та проведення четвертого туру 

Всеукраїнської інтернет-олімпіади з інформатики 

NetOI-2010 (12.02.2011 р.). 

брали участь – 13 учнів; 

диплом І ступеня – Нагін Сергій, 

учень 10 класу ліцею 

інформаційних технологій 

Олександрійської міської ради; 

Мостовий Андрій, учень 9 класу 

ліцею інформаційних технологій 

Олександрійської міської ради; 

диплом ІІ ступеня – Фурко Роман, 

Рубаненко Роман, учні 9 класу 

ліцею інформаційних технологій 

Олександрійської міської ради; 

Лук’янець Валентин, учень 10 класу 

ліцею інформаційних технологій 

Олександрійської міської ради; 

диплом ІІІ ступеня – Оришеч 

Сергій, учень 9 класу ліцею 

інформаційних технологій 

Олександрійської міської ради; 

Кушніренко Роман, учень 9 класу 

ліцею інформаційних технологій 

Олександрійської міської ради; 

Лавриненко Марк, учень 11 класу 

ліцею інформаційних технологій 

Олександрійської міської ради. 

Організація та проведення конкурсних відбірково-

тренувальних зборів учнів-переможців ІІІ етапу 

Всеукраїнської олімпіади з основ інформатики. 

брали участь 14 учнів; 

включено до команди області -12 (4, 

як переможці Інтернет-олімпіади; 8 за 

результатами відборів). 

Результат виступу на ІV етапі 

Всеукраїнської олімпіади: 

І командне місце; 

диплом І ступеня – 4 

диплом ІІ ступеня – 5 

диплом ІІІ ступеня –1. 

На конкурсні відбірково-тренувальні 

збори учнів-переможців ІV етапу 

Всеукраїнської олімпіади потрапили 

Лавриненко Марк та Нагін Сергій.  На 

Міжнародній олімпіаді з інформатики 

у Тайвані Сергій Нагін виборов срібну 

медаль. 

Організація та проведення Міжнародного конкурсу з 

інформатики та комп’ютерної грамотності “Бобер ” 

спільно з Міжнародною Спільнотою “Бобер”  

(“International Beaver Community”) в Кіровоградській 

області. 

Брали участь 1365  учні 4-11 класів. 

Результати обробляються. 
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Конкурси для освітян 

Проведено Результат 

Конкурс навчальних проектів за програмою Intel
®
 

Навчання для майбутнього. 
На Всеукраїнському рівні: 

Номінація «Навчальний проект» 
ІІ місце – Мироненко Олена 

Миколаївна, вчитель біології 

Цвітненської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів 

Олександрівської районної 

державної адміністрації 

Кіровоградської області, за 

навчальний проект “Запатентовано 

Людиною чи Природою?”;  

Номінація «Блог навчального 

проекту» 

ІІ місце – Калюжна Маргарита 

Володимирівна вчитель англійської 

мови навчально-виховного 

комплексу «Кіровоградський 

колегіум – спеціалізований 

навчальний заклад І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад – 

центр естетичного виховання» 

Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області за блог 

навчального проекту «Казка 

Європи». 

Обласний конкурс сайтів закладів освіти. брало участь 8 навчальних закладів 

І місце – 1;  

ІІІ місце – 3; 

Диплом учасника – 4.  

Обласний конкурс «Школа інформаційного 

суспільства». 

 

Відкритий обласний конкурс комп’ютерної графіки. 

Альбом конкурсу: 

https://picasaweb.google.com/117749006798101716857/

Taosb?feat=content_notification. 

 

 

Науково-дослідницька та експериментальна  робота  
 

Проведено Результат 

Розроблено навчально-методичний комплект 

факультативного курсу «Комп’ютерний супровід курсу 

математики», до складу якого входять: програма курсу, 

навчально-методичний посібник «Комп’ютерний 

супровід курсу математики» у двох частинах та 

«Робочий записник» для учнів. 

 

Схвалено для використання у 

загальноосвітніх навчальних 

закладах Міністерством освіти 

і науки України Протокол № 4 

від 24 червня 2010 р. засідання 

комісії з математики Науково-

методичної ради з питань освіти  

Міністерства освіти і науки 

України (лист №1.4/18-Г-635 від 

26.07.2010 р.) 

Апробація системи розвитку ІКТ-компетентності Написання ІІ розділу дисертації 

https://picasaweb.google.com/117749006798101716857/Taosb?feat=content_notification
https://picasaweb.google.com/117749006798101716857/Taosb?feat=content_notification
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вчителів математики основної школи в процесі 

підвищення кваліфікації (Скрипка Г. В.). 

Навчання за програмою Intel ТЕО на базі 

Дніпропетровського ОІППО  Голодюк Л.С., 

Литвиненко О.В., Скрипка Г.В. (очно-дистанційно). 

сертифікати 

Розробка блогу програми Intel
®
 Навчання для 

майбутнього (Чала М.С., Частаков А.В., 

Литвиненко О.В., Скрипка Г.В.). 

http://koippo.blogspot.com/ 

Участь в онлайновому тренінгу MS Excel у профільному 

навчанні (Литвиненко О.В., Скрипка Г.В.). 

сертифікати 

Участь в онлайновому тренінгу «Основи бази даних» 

(Частаков А.В.). 

 

Участь у тренінгу «Учителі в онлайні» (Чала М.С., 

Литвиненко О.В.). 

сертифікати 

Успішне завершення курсів підвищення кваліфікації на 

базі ЦІППО: 

1.Завідуючі (методисти) НМК інформатики ОІППО 

(Литвиненко О.В.); 

2. Куратори - тьютори навчальних груп (методисти) 

закладів ППО очно-дистанційної форми навчання за 

кредитно-модульною системою організації навчального 

процесу (Скрипка Г.В). 

 

 

 

свідоцтво 

Систематичне адміністрування та наповнення сайта 

інституту та сайта структурного підрозділу. 

http://koippo.kr.ua/ 

http://lito.kr.ua/ 

Розробка онлайнового освітнього середовища для 

дистанційної підтримки підвищення кваліфікації 

вчителів. 

 

Розроблено методичні рекомендації щодо проведення та 

оцінювання ІІ, ІІІ турів олімпіад з інформатики 

(Чала М. С.). 

підвищилась якість роботи 

оргкомітетів та журі ІІ етапу 

олімпіади 

Експериментальна робота за програмою “Intel® 

Навчання для майбутнього”. 

- координація, науково-

методичний супровід реалізації 

програми Intel® Навчання для 

майбутнього; 

- керівництво 

впровадженням у  

загальноосвітніх навчальних 

закладах області; 

- розроблено кваліфікаційні 

характеристики регіональних 

тренерів, вимоги до кабінетів 

інформатики та інформаційно-

комунікаційних технологій 

навчання, які залучаються до 

реалізації Програми. 

- навчено за 2011 рік 

(станом на 1 листопада) -895 

вчителів 

Усього з 2005 року – 4540 

вчителів  

- розпочата робота за 

програмою Intel® ТЕО 

http://koippo.blogspot.com/
http://koippo.kr.ua/
http://lito.kr.ua/
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(дистанційний курс). Здійснено 

навчання 1 групи вчителів – 

сертифіковано 18 осіб.  

Експериментальна робота за програмою Microsoft 

«Партнерство у навчанні». 

навчено за 2011 рік (станом на 1 

листопада) 1220 вчителів 

предметників. 

Усього з 2009 року – 3070 

вчителів предметників, 

224 – вчителів інформатики. 

Створення та супровід мережевої 

спільноти освітян 

Кіровоградської області на 

порталі 

http://ua.partnersinlearningnetwork.

com  

 

Вивчення досвіду вчителів інформатики області 

Проведено Результат 

Розгляд пропозицій відділів освіти щодо вивчення 

перспективного педагогічного досвіду вчителів 

інформатики. 

Складання розгорнутого 

перспективного плану вивчення й 

узагальнення досвіду на 2011-2015 

роки. Остаточне формулювання теми 

і мети, уточнення об'єкта і предмета 

вивчення узагальнення. 

 

Висвітлення в засобах масової інформації досягнень науки та педагогічного досвіду 

вчителів відбувається у формі публікацій у виданнях обласного та Всеукраїнського рівнів, 

співробітниками НМК інформатики,  лабораторії інформаційних технологій та 

вчителями області (з наданням консультацій щодо підготовки матеріалів до статей) : 

1. Скрипка Г. В. Творча група як фактор розвитку ІКТ-компетентності вчителя математики 

та інформатики / Г. В. Скрипка // Педагогічний вісник. – 2011. №2  (18), - С.60-64. 

2. Скрипка Г. В. Використання технологічної карти для створення цифрового контенту до 

уроку математики в середовищі візуального програмування / Г. В. Скрипка // Наукові записки. – 

Випуск 98. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ імені Володимира Винниченка. – 

2011. – С.255-261. 

3. Скрипка Г. В. Технологія проектування електронного додатка до уроку математики в 

середовищі візуального програмування / Г. В. Скрипка // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2011. - №5. – 

С.33-36. 

4. Литвиненко О.В. Впровадження інноваційних освітніх програм з використання ІКТ у 

Кіровоградській області / О.В.Литвиненко //  Педагогічний вісник. – 2011. –  №2 (18). – 156 с. 

5. Литвиненко О.В. Використання веб-каталогів у педагогічній діяльності вчителів-

предметників / О.В. Литвиненко //  Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2011. – №5. – 58 с . 

6. Литвиненко О.В. Запровадження системи тренінгів для вчителів Кіровоградської області з 

метою опанування комп’ютерних технологій / О.В. Литвиненко // Методичний вісник. – 2011. –  

№47. – 286 с. 

7. Частаков А.В. Сайт інституту як інформаційний ресурс для педагогічних працівників 

Кіровоградської області / А.В. Частаков // Методичний вісник. – 2011. –  №47. – 286 с. 

8. Чала М.С. Інформаційно-комунікаційні технології у практиці роботи вчителя-

предметника / М.С. Чала // Педагогічний вісник. – 2011. –  №2 (18). – 156 с. 

9. Мельник В.І. Система організації навчання олімпіад ній інформатиці. / В.І.Мельник // 

Педагогічний вісник №2 (18), 2011. – 156 с. 

http://ua.partnersinlearningnetwork.com/
http://ua.partnersinlearningnetwork.com/
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10. Чередніченко Н.Ю. Використання телекомунікаційних проектів як один із шляхів 

підвищення ефективності навчально-виховного процесу / Н.Ю. Чередніченко // Педагогічний 

вісник. – 2011. –  №2 (18). – 156 с. 

11. Аман І.С. Вивчення основ об’єктно-орієнтованого програмування через проектну 

діяльність учнів / І.С. Аман // Педагогічний вісник. – 2011. –  №2 (18). – 156 с. 

12. Тарасюк Н.В. Роль інформаційно-комунікаційних технологій у становленні 

компетентного випускника сільської школи / Н.В. Тарасюк // Педагогічний вісник. – 2011. –  №2 

(18). – 156 с. 

13. Дробот І.Л. Розв’язування задач за допомогою VBA як передумова успішного виступу на 

олімпіаді з інформаційних технологій / І.Л.Дробот // Педагогічний вісник. – 2011. –  №2 (18). – 156 с. 

14. Карявка С.С. Методичні аспекти впровадження вчителем мультимедійних технологій 

навчання / Карявка С.С. // Педагогічний вісник. – 2011. –  №2 (18). – 156 с. 

15. Задорожна Л.М. Організаційно-педагогічні умови та навчально-методичне забезпечення 

функціонування шкільної газети / Л.М.Задорожна // Педагогічний вісник. – 2011. –  №2 (18). – 156 с. 

16. Пляка С.М. Безпека дітей у глобальній мережі Інтернет: напрями роботи класного 

керівника / С.М.Пляка // Педагогічний вісник. – 2011. –  №2 (18). – 156 с. 

17. Мітленко Л.О. Навчання через дію / Л.О.Мітленко // Педагогічний вісник. – 2011. –  №2 

(18). – 156 с. 

Навчально-методичний кабінет інформатики та лабораторія інформаційних технологій 

освіти координують та здійснюють співпрацю із відповідними підрозділами вищих 

навчальних закладів Кіровограда: кафедрою інформатики Кіровоградського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка, з кафедрами педагогіки і 

психології, теорії і методики середньої освіти, корекційної педагогіки ОІППО, іншими 

науковими, просвітницькими установами. 

У навчально-методичному кабінеті створено комп'ютерний банк законодавчих й 

нормативних документів, що регламентують як загальні питання освітньої діяльності, так і 

здійснення навчально-виховного процесу при викладанні інформатики. Дев’ятий рік поспіль 

ведеться електронна картотека  актуальних методичних публікацій, розміщених в фахових 

виданнях, збирається підшивка журналу «Інформатика в школі» видавництва «Основа», 

науково-методичних вісників «Інформатика» видавництв «Шкільний світ», науково-

методичного журналу «Комп’ютер у школі та сім’ї», науково-методичного журналу 

«Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах».   

Планування курсів здійснюється на основі освітньо-професійної програми підготовки 

педагогічних кадрів з напряму підвищення кваліфікації вчителів інформатики, затвердженої 

Науково-методичним центром та Департаментом вищої освіти Міністерства освіти і науки 

України. Методична проблема й навчально-тематичні плани курсів готуються з врахуванням 

фахової категорії груп слухачів та рівня їх інформаційних потреб, що визначаються в ході 

вхідного діагностування. Пропозиції навчально-методичного кабінету щодо формування 

академічних груп надають вчителям право широкого вибору проблематики курсів і термінів 

їх проведення.  

У ході роботи курсів слухачі знайомились із надбанням творчої лабораторії вчителів 

України та області, кращими ідеями світової педагогічної науки, нормативними 

документами з питань регламентування процесу викладання шкільного курсу інформатики, з 

державними документами щодо питань переходу освіти на новий зміст і терміни навчання. 

Пріоритетними були питання, що стосуються сучасних підходів  до викладання 

інформатики, оновлення змісту і методики викладання предмета в контексті концепції 

інформатичної освіти, інтенсифікації процесу навчання учнів. Як актуальні аспекти загальної 

освіти сьогодення, детально розглядались питання профілізації навчання в старшій школі, 

специфіки роботи згідно з новими програмами та за новими підручниками.  

Значну частину часу навчально-тематичного плану курсів було виділено на вивчення 

розділів "Сучасний стан розвитку ІТ-технологій" та "Сучасна методика викладання 

інформатики", до викладання яких залучено кращих фахівців з цих питань, – Заслуженого 
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вчителя України Мельника В.І., завідувача кафедри теорії і методики середньої освіти 

КОІППО імені Василя Сухомлинського Голодюк Л.С., ряд інших працівників вищих 

навчальних закладів міста. 

Навчально-тематичні плани курсів постійно коригуються з врахуванням вимог часу, 

побажань слухачів. Завчасно на адреси відділів (управлінь) освіти РДА, міських рад 

надсилаються листи з тематикою індивідуальних творчих завдань та планів конференцій з 

обміну досвідом роботи, що дає можливість слухачам підготуватись до виступу, підібрати 

необхідні матеріали з власного досвіду. Як альтернативу підсумкового комплексного заліку 

більшість слухачів вибирають право написання індивідуальних або колективних проектів. 

Такі проекти захищаються авторами, при цьому кращі за своїм змістом є основою 

методичних рекомендацій або матеріалом для публікацій у фаховій періодиці чи в Інтернеті.  

Постійно оновлюється зміст навчально-тематичних планів курсів, здійснюється підбір 

викладачів з метою розширення діапазону лекторського складу. Діагностичне анкетування 

вчителів підтверджує актуальність визначених  програм курсів; вивчення результативності 

курсової підготовки під час виїзду в райони підтверджує її ефективність у зростанні рівня 

фахової майстерності педагогічних працівників.  

Реалізація інформаційної функції, як це передбачено програмою освітньої діяльності 

НМК, є важливою формою підтримання контактів з педагогічною громадою. Вона 

здійснюється через проведення обласних інструктивних і науково-практичних семінарів, 

участь у роботі районних семінарів та засідань методоб'єднань вчителів інформатики, 

інформування засобами Інтернет, листування.   

З причин відсутності фінансування та ряду об’єктивних причин не в повній мірі 

реалізовано зміст плану роботи куратора Бобринецького району.  

Питання індивідуального консультування і надання предметної методичної допомоги 

початкуючим вчителям інформатики області піднімались у ході роботи обласного семінару 

молодих вчителів. Створено картотеку вчителів інформатики-молодих спеціалістів. 

НМК інформатики та лабораторія інформаційних технологій освіти брали участь у 

методичній декаді на базі Вільшанського району, у вивченні й аналізі стану науково-

методичного забезпечення викладання інформатики, рівня підготовки педагогічних кадрів в 

установах освіти області Кіровоградського району, Олександрійського району.  

Працівники НМК інформатики та лабораторії інформаційних технологій освіти були 

залученні до експертизи викладання інформатики як загальноосвітнього предмета в 

професійно-технічних та вищих навчальних закладах І-ІІ ступенів, зокрема: Торговицьке 

ПТУ (Новоархангельський район), технікум статистики (м.Кіровоград), ПТУ №38 

(Голованівський район); Олександрійський професійний ліцей, Олександрійський аграрний 

ліцей, ПТУ №16 (Маловисківський район), ПТУ №33 (м.Олександрія), ПТУ № 7 

(м.Олександрія). 

Завданням методичного кабінету є мінімізація негативного впливу означених чинників 

на умови навчально-виховного процесу з інформатики. Реалізації цього завдання повинна 

підпорядковуватись і методична проблема, над якою працюватиме рада кабінету : "Науково-

методичне забезпечення роботи вчителя інформатики з обдарованими дітьми як умова 

рівного доступу до якісної освіти". Проблема бачиться як комплексна, що може 

продовжуватись через розв'язання всіх складових якісної інформатичної освіти, поглиблення 

загального інтересу учнів до знань, пошук прийомів роботи із здібними та обдарованими 

дітьми, форм їх мотивації. 

 

ВИСНОВКИ 

 

З метою подальшого поліпшення позитивних тенденцій у розвитку ІКТ-компетентності 

освітян області визначено основні завдання на 2012 рік: 
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1. Вважати пріоритетними проблеми «Науково-методичне забезпечення роботи 

вчителя інформатики з обдарованими дітьми як умова рівного доступу до якісної освіти», 

«Створення ефективного освітнього середовища уроку інформатики». 

2. Забезпечити науково-методичний супровід впровадження й застосування 

інформаційних технологій у навчально-виховному процесі закладів освіти. 

3. Сприяти підвищенню ІКТ-компетентності працівників ОІППО, педагогічних 

працівників, школярів. 

4. Сприяти формуванню й розвитку організаційної, науково-методичної й програмно-

технічної інфраструктури засобів інформатизації системи освіти області. 

5. Сприяти створенню єдиного освітнього середовища області – організовувати 

семінари, консультації з використання системи керування контентом сайта для створення 

веб-сайта навчального закладу. 

6. Продовжувати впровадження у практику роботи з педагогічними працівниками 

організацію вебінарів, інтернет-конференцій. 

7. Підтримка й науково-методичний супровід інтеграції нових інформаційних 

технологій у навчальний процес. 

8. Формування загальної інформаційної культури й компетентності адміністративних 

і педагогічних кадрів, здатності ефективно використовувати наявні в їхньому розпорядженні 

інформаційні ресурси й технології.  

9. Продовжити впровадження дистанційного навчання для вчителів інформатики. 

10. Формувати готовність учителів до впровадження принципово нових навчальних 

програм, підручників, посібників та електронних ресурсів. 

11. Сприяти використанню дидактичних можливостей комп’ютера для організації 

індивідуального, диференційованого, дистанційного навчання, самоосвіти. 

12. Спонукати педагогічних працівників до участі у дослідницькій роботі, 

стимулювати висвітлення їхнього педагогічного досвіду у періодичних виданнях. 

13. Забезпечити доступ обдарованої учнівської молоді до інформації про Internet-

олімпіади, турніри тощо з різних предметів. 

14. З метою ефективності навчального процесу необхідно:  

 при проведенні занять на ПК поєднувати традиційні і нові методи навчання, 

доцільно використовувати дидактичні, ілюстративні, навчально-демонстраційні можливості 

комп’ютера та інтерактивної дошки. 

15. Націлити роботу методоб’єднань вчителів інформатики на вирішення  актуальних 

для шкіл регіону проблем: 

 ознайомлення із змістом нових навчальних програм для профільного навчання, 

програм факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів, гуртків та впровадження їх у 

навчальний процес; 

 використання класичних і нових методичних прийомів організації навчальної 

діяльності школярів на уроці інформатики; 

 напрацювання методик із упровадження нових інформаційних технологій у 

навчальний процес; 

 оволодіння роботою із сучасними прикладними програмами цільового 

призначення; 

 створення єдиного освітнього середовища шкіл та районних відділів освіти області. 
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Звіт про роботу навчально-методичного кабінету фізики 

 

Навчально-методична робота кабінету фізики була зосереджена на виконанні завдань і 

заходів з проблеми «Неперервне підвищення кваліфікації вчителів фізики в умовах 

інформаційного суспільства, спрямоване на розвиток творчих здібностей обдарованих 

учнів». 

З метою реалізації вищезазначеної проблеми у 2011 навчальному році було розроблено 

,підготовлено і проведено: 

- обласний семінар  голів районних і міських методичних об’єднань учителів фізико-

математичних дисциплін управлінь (відділів) освіти РДА, міських рад та районний семінар 

з проблеми «Резерви підвищення якості викладання фізики та астрономії»; 

- курси підвищення кваліфікації вчителів фізики та астрономії з проблеми: 

«Продуктивне навчання у системі формування життєвих компетентностей учнів» (7-18 

лютого 2011 р.); 

- курси підвищення кваліфікації вчителів фізики та астрономії з проблеми: «Розвиток 

професійної майстерності вчителів фізики на основі інноваційних технологій навчання»(10-

20 травня 2011р.); 

- курси підвищення кваліфікації вчителів математики та фізики з проблеми: 

«Компетентнісний підхід до організації навчально-виховного процесу в контексті 

забезпечення рівного доступу до якісної освіти» (28 листопада-16 грудня 2011 р.);  

- підготовка та участь у проведенні 40-го обласного зльоту молодих вчителів ( березень 

місяць 2011 р.); 

-  участь у проведенні Всеукраїнського педагогічного конкурсу « Вчитель року-2011» в 

номінації « Образотворче мистецтво» (м. Кіровоград). 

- Кабінет продовжив  продуктивно-креативна співпраця з кафедрою фізики та методики 

її викладання фізико-математичного факультету Кіровоградського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка участь у засіданнях кафедри і факультету, 

участь викладачів кафедри у проведенні ІІІ-х обласних етапів Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з фізики та астрономії, лекційно-практичних занять на курсах підвищення 

кваліфікації вчителів фізики та астрономії, обласних семінарах, рецензії дипломних робіт 

студентів фізико-математичного факультету, проведенні «Дня відкритих дверей» фізико-

математичного факультету, проведенні інформаційно-профорієнтаційної роботи з учнями - 

випускниками закладів освіти області щодо вступу на фізико-математичний факультет; 

участь у проведенні фізико-математичним факультетом Кіровоградського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка Міжнародної науково-практичної 

конференції «Засоби реалізації сучасних технологій навчання» ( травень місяць 2011 р.); 

Протягом року одним із пріоритетних напрямків діяльності кабінету була організація 

роботи з обдарованими учнями, зокрема:  

- складено завдання і проведені ІІІ (обласні) етапи Всеукраїнських учнівських олімпіад 

з фізики та астрономії (5 і 20 лютого 2011 р.);  

- підготовлено і проведено двотижневі  відбірково - тренувальні збори для учнів-

переможців ІІІ-х обласних етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з фізики та астрономії 

(лютий-березень місяць 2011 р.); 

- підготовлені завдання для проведення у 2011-2012 навчальному році ІІ (районних, 

міських) етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з фізики та астрономії (11 і 17  грудня 

2011 р.); 

- участь у проведенні обласної учнівської наукової конференції юних астрономів 

«Через терни до зірок» (березень місяць 2011 р.); 

- продовжена співпраця з питань роботи з обдарованою молоддю з Кіровоградським 

територіальним відділенням Малої академії наук України та обласним центром науково-

технічної творчості учнівської молоді; 
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- здійснена організаційно-методична робота щодо координації та проведення 

Всеукраїнського фізичного учнівського конкурсу «ЛЕВЕНЯ-2011» і вручення сертифікатів 

учням закладів освіти області (2800 учасників) та Всеукраїнської інтерактивної гри 

«Геліантус - природознавство для дорослих-2011» (30 листопада 2011 р.). 

Участь у проведенні спільного науково-практичного семінару завідуючих методичними 

кабінетами відділів, управлінь освіти Київської області з теми: «Педагогічна спадщина 

В.О.Сухомлинського у професійному розвитку педагогів України» (15-17 червня 2011 р). 

На допомогу працівникам районних та міських  методичних кабінетів 

підготовлено та направлено: 

 завдання Всеукраїнського учнівського фізичного конкурсу «Левеня-2011»; 

 методичні рекомендації щодо проведення засідань серпневих методичних 

об’єднань вчителів фізики та астрономії; 

 аналітичні матеріали результатів районних та обласної учнівської олімпіади з 

фізики та астрономії; 

 розроблена тематика і складено план засідання секції фізико-математичних 

дисциплін за участю методистів районних і міських кабінетів управлінь( відділів ) освіти 

райдержадміністрацій, міських рад в рамках проведення обласної серпневої педагогічної 

конференції ( серпень 2011 р.) 

Розглянуто,  проаналізовано та ухвалено  на засіданні методичної ради навчально-

методичного кабінету фізики інституту методичні розробки, підготовлені вчителями фізики 

закладів освіти області, які претендували на звання «вчитель-методист». 

Взято участь у комплексних та тематичних вивченнях діяльності Кіровоградського, 

Олександрійського, Вільшанського, Маловисківського, Онуфріївського  РМК відділів освіти 

райдержадміністрацій з визначених проблем згідно з річним планом інституту .    

Результати цих вивчень показали ,що вчителі фізики шкіл області у 2011 році не без 

успіху продовжили працювати над впровадженням Державного стандарту фізичної освіти та 

заходів Плану дій щодо підвищення якості фізико-математичної освіти в навчальних 

закладах. 

Всі вчителі фізики та астрономії шкіл області охоплені методичною освітою у 

шкільних та районних (міських) методичних об’єднаннях. Як правило,  методичні 

об’єднання очолюють найдосвідченіші вчителі – практики. У цих методичних підрозділах 

ведеться відповідна навчальна та методично-пошукова робота.  

Аналіз стану викладання та навчання фізики та астрономії в школах області, проведені 

курси та семінари дозволяють зробити висновок, що вчителі фізики розуміють необхідність 

модернізації навчально-виховного процесу стосовно вимог часу і багато роблять у цьому 

напрямку. У їхній  роботі відстежується оновлення підходів, форм, методів в організації і 

проведені занять. Учителі прагнуть опанувати і впроваджувати прийоми особистісно 

орієнтованої системи навчання, інформаційно-комп’ютерних технологій навчання. Слід 

відзначити доброзичливу атмосферу спілкування вчителя з дітьми, побудову навчального 

процесу на основі співробітництва з ними. На жаль, результати ІІІ та ІV етапів 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики та аналіз  вхідних комплексних діагностувань 

вчителів фізики та астрономії – слухачів курсів підвищення кваліфікації в КОІППО 

показали, що робота в школах області щодо підготовки і проведення олімпіад з фізики, 

участь учнів у фізичних змаганнях різного рівня потребує покращення навчання учнів на 

уроках, позакласної та позашкільної роботи через впровадження допрофільного (професійна 

орієнтація) і профільного навчання (природничо-математичний напрям за профілями фізико-

математичним, фізичним, біолого-фізичним, фізико-хімічним).  
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Звіт про роботу навчально-методичного кабінету хімії 

 

У 2011 році навчально-методичний кабінет хімії працював над проблемою «Навчально-

методичне забезпечення роботи з обдарованою дитиною та рівного доступу до якісної 

шкільної хімічної освіти» з урахуванням закономірностей, принципів навчання і самоосвіти 

вчителів хімії на курсах підвищення кваліфікації та в міжкурсовий період, в умовах вибору 

форм і методів організації та проведення навчального процесу, орієнтованого на формування 

і розвиток потреб педагога в особистісно професійному зростанні. 

Реалізація компетентнісного підходу в процесі навчання хімії та оцінювання 

навчальних досягнень школярів вимагає від учителів удосконалення їх професійної 

підготовки. У зв’язку з цим 90 учителів хімії реалізовували своє право на фахове зростання в 

якості слухача на курсах з проблем «Компетентнісний підхід до організації навчального 

процесу, впровадження сучасних технологій оцінювання навчальних досягнень школярів» та 

«Розвиток пізнавальних інтересів школярів в умовах компетентнісного підходу до 

організації навчального процесу». 

Підвищуючи свій кваліфікаційний рівень, учителі хімії детально розглянули такі 

проблеми, як: «Особливості національної системи оцінювання якості освіти», «Стан і 

перспективи модернізації освіти», «Розвиток комунікативної компетентності вчителя», 

«Професійні якості педагога: компетентнісний підхід, застосування кваліметричного підходу 

до моніторингу якості освіти», «Інформаціогенна природа освіти, сучасний урок». Окрім 

того, під час педагогічної практики слухачі курсів мали змогу ознайомитися з досвідом 

роботи вчителів хімії Жукової О.В., лауреата III туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель 

року-2010» в номінації «Хімія» (Новоукраїнська загальноосвітня школа I-III ступенів № 8) та 

Іванащенко О.А. (Комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня 

школа I-III ступенів № 18 – дошкільний навчальний заклад – центр дитячої та юнацької 

творчості «Надія» Кіровоградської міської ради), учителя-методиста Михайлової І.Г. 

(Комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання природничо-економіко-правовий 

ліцей – спеціалізована школа I-III ступенів № 8 – позашкільний центр Кіровоградської 

міської ради») та взяти участь в майстер-класах, проведених цими вчителями. 

Важлива форма професійного росту – школа технологічного досвіду вчителів з 

проблеми «Сучасний урок хімії в контексті діяльнісного підходу», яка працює другий рік. 

Навчаючись у школі, вчителі хімії досліджують функціональну природу діяльності вчителя 

на уроці, моделюють урок з урахуванням інформаційно-технологічного аспекту та 

дидактичної природи учіння. 

Обласний семінар-практикум для голів районних (міських) методичних об’єднань 

вчителів хімії з проблеми «Активізація пізнавальної діяльності учнів як основа розвитку їх 

інтересу до хімічної освіти» проведено на базі Новоукраїнської загальноосвітньої школи I-III 

ступенів № 8 у рамках Міжнародного року хімії-2011», під час якого презентувався досвід 

роботи кращих педагогів загальноосвітніх шкіл Новоукраїнського району: лауреата 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2010» в номінації «Хімія» Жукової Оксани 

Володимирівни (Новоукраїнська ЗШ № 8), молодого вчителя Мохонько Анжели Анатоліївни 

(Глодоська ЗШ), лауреата обласного Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» Тітенко 

Тетяни Сергіївни (Новоукраїнська ЗШ № 6).  

Жукова О.В. продемонструвала учасникам семінару можливості застосування на 

уроках електронних засобів навчального призначення в умовах кабінету хімії, який 

обладнано інтерактивною дошкою за кошти районного бюджету, що дозволяє на рівні 

сучасних вимог викладати предмет, активізувати діяльність учнів та формує інтерес до 

процесу навчання в цілому. Майстер-клас, проведений Оксаною Володимирівною на досить 

високому науково-методичному рівні, допоміг кожному педагогу не лише ознайомитися з 

формами роботи,які застосовує вчителька, а й взяти в них активну участь. 
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Мохонько А.А., молодий педагог, активно навчається і зростає професійно, має 

власний педагогічний почерк. Учитель, моделюючи урок хімії у 7 класі та використовуючи 

при цьому мультимедійну дошку, застосовує такі методи та прийоми, які забезпечують 

формування та розвиток умінь школярів спостерігати, аналізувати, робити висновки, 

зокрема, бесіду, проблемні питання, виконання вправ тощо. 

Тітенко Т.С. змоделювала учасникам семінару власний прийом «перетворення у 

малюнках», який дозволяє активізувати пізнавальну діяльність школярів та зацікавити 

навчанням. Це дає можливість учням бути співавторами уроку, його активними учасниками. 

Свій досвід вчитель описала на сторінках журналу «Педагогічний вісник», № 3-4 (15-

16), 2010 р. – С. 171-172 в статті «Перетворення за малюнками як один з прийомів 

формування хімічного мислення». 

Під час заходу голови РМО ознайомились з методичною роботою Новоукраїнської ЗШ 

№ 8 та районного методичного кабінету Новоукраїнського відділу освіти. 

Для вчителів природничо-математичних дисциплін загальноосвітніх навчальних 

закладів області проведено науково-практичний семінар з проблеми «Активізація 

пізнавальної самостійності учнів та роль оцінювання рівня навченості в умовах переходу на 

новий зміст навчання». 

На базі методичного кабінету відділу освіти Кіровоградської райдержадміністрації в 

регіональному науково-практичному семінарі взяли участь вчителі хімії, біології, географії 

Бобринецького, Компаніївського, Устинівського районів, під час якого досліджували 

проблему «Компетентнісний підхід до оцінювання рівня навченості школярів в умовах 

профільного навчання». 

2011 рік – Міжнародний рік хімії. Навчально-методичним кабінетом хімії розроблено 

та надіслано до інституту інноваційних технологій і змісту освіти заходи щодо проведення в 

2011 році Міжнародного року хімії та звіт про їх виконання. На базі бібліотеки установи 

організовано постійно діючу книжкову виставку, приурочену Міжнародному року хімії. В 

обласній газеті «Народне слово» за ініціативою НМК хімії надруковано статтю про 

видатного вченого хіміка, який проживав на Кіровоградщині, Скопенка Віктора 

Васильовича. Спільно з кафедрою хімії Кіровоградського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка для вчителів хімії – слухачів курсів 

підготовлено та проведено постерну презентацію студентських та учнівських науково-

дослідних робіт з проблеми «Сучасні досягнення в галузі хімії». 

Для вчителів хімії загальноосвітніх навчальних закладів області також організовано 

День учителя хімії з нагоди Міжнародного року хімії з проблеми «Забезпечення якісної 

шкільної хімічної освіти – головне завдання вчителя». 

Конкурс розробок уроків хімії з теми «Роль хімії в житті суспільства» серед слухачів 

курсів засвідчив, що хімія – наука, знання з якої широко використовуються в різних галузях 

діяльності людини. Серед робіт члени журі визначили шість кращих конспектів уроків та 

рекомендували їх до друку в фахових журналах. 

Згідно з планом роботи інституту НМК хімії взято участь у комплексному вивченні 

ефективності системи науково-методичної роботи, як засобу розвитку фахової 

компетентності педагога, впровадження інноваційних процесів в освітніх закладах 

Кіровоградського, Вільшанського, Маловисківського районів, а також в атестації 

Кіровоградського технікуму статистики. 

Велика увага приділялася також забезпеченню організації та проведення 

Всеукраїнських учнівських олімпіад. Щорічно за підсумками олімпіад друкується посібник, 

у якому зазначаються позитивні зрушення та недоліки. 
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Звіт роботи  НМК географії 

 

Реалізуючи завдання Національної доктрини розвитку освіти, вимог Законів України в 

сфері освіти, нормативних та директивних документів Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту, місцевих органів влади, навчально-методичний кабінет географії у 2011 році 

працював над реалізацією проблеми «Науково-методичне забезпечення роботи вчителя 

географії із здібними та обдарованими дітьми».  

 Навчальний процес з географії в області у 2010/11 навчальному році забезпечували 

близько 600 педагогів. Модернізація сучасної школи потребує підвищення рівня професійної 

компетентності вчителів, активізації їх творчої діяльності. Процесу оцінювання професійної 

компетентності, ефективності роботи вчителя та встановлення кваліфікаційної категорії 

передують курси підвищення кваліфікації, які є однією з продуктивних форм професійного 

становлення педагогів.  

У 2011 р. курсовою підготовкою було охоплено 102 педагога,  з них 29 за 

індивідуальним планом (Положення про підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

за індивідуальним планом від 09.01. 2007).  

Згідно з освітньо-професійною програмою підготовки педагогічних кадрів з напряму 

підвищення кваліфікації вчителів географії, змінами в типовому положенні про атестацію 

педагогічних працівників (наказ МОН України № 930 від 06.10.2010), враховуючи запити 

слухачів, відповідно до їх кваліфікаційної категорії розроблено навчально-тематичні плани і 

програми курсів для вчителів, які викладають предмети освітньої галузі “Природознавство”, 

з проблеми:  

 «Навчально-методичне забезпечення реалізації профільного та поглибленого 

навчання географії» (лютий 2011); 

 «Психолого-дидактичні аспекти впровадження різнорівневого підходу до 

організації навчання на уроках географії»  (травень 2011); 

 «Застосування технологій активного навчання в процесі організації навчально-

пізнавальної діяльності учнів з географії та природознавства» (жовтень, 2011). 

У ході курсів розглядалися питання профільного навчання та впровадження 

педагогічних технологій при вивченні географії, особливо увага зверталась на зміст предмета 

за новими програмами. Пріоритетними були питання, що стосуються сучасних підходів до 

викладання географії, вирішувались шляхи реалізації практичної складової навчальних 

програм з географії в умовах переходу на новий зміст і  термін навчання. Слухачі 

знайомились з новітніми ідеями світової педагогічної науки, досвідом роботи кращих 

вчителів області (Мельник А.М., Пустовойт С.С., Яковлєвої Н.Б., Дяченко С.Д., Савлук Г.І, 

Беник Г.В., Гальченко Л.В., Романової М.М.). 

Планування курсів здійснювалося разом з науковим керівником – Голодюк Л.С., 

завідувачем кафедри ТІМСО. Для слухачів курсів проводилась вхідна діагностика рівня 

фахової підготовки вчителів та їх запитів, на підставі яких вносились корекції до навчально-

тематичних планів.  

Розширювалось коло лекторського контингенту за рахунок викладачів кафедр ОІППО 

імені Василя Сухомлинського та кафедри географії та геоекології КДПУ імені Володимира 

Винниченка (Кривульченко А.І., доктор географ. наук, професор, зав. кафедри; Мирза – 

Сіденко В.М., кандидат географ. наук, доцент кафедри; Семенюк Л.Л., кандидат географ. 

наук, доцент кафедри; Колотуха О.В.,  кандидат географ. наук, доцент кафедри; 

Маслова Н.М., старший викладач кафедри). 

Педагогічна практика для слухачів курсів проводилася на базі Новостародубської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Петрівської районної ради, Суботцівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Знам`янської райдержадміністрації, комунального 

закладу “Навчально-виховне об’єднання ліцей – школа - дошкільний заклад “Вікторія –П” 

Кіровоградської міської ради”, комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання 
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природничо-економіко-првовий ліцей – спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 8 – 

позашкільний центр Кіровоградської міської ради», Новоукраїнської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 6 Новоукраїнської райдержадміністрації, навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 25, природничо-математичний ліцей». 

Під час проведення курсів слухачі відвідали Кіровоградську обласну універсальну наукову 

бібліотеку імені Д.І. Чижевського, де проходила презентація виставки “Картографічні твори: 

від раритетних до сучасних видань; інтелектуальні можливості фахівців Кіровоградщини” та 

побували на презентації посібника для вчителів «ІКТ – супровід викладання навчального 

курсу «Фізична географія». 

У міжкурсовий період педагогам пропонувалися форми роботи, які спрямовані на 

удосконалення фахової компетентності вчителя географії. Це і проведення  обласних 

семінарів, засідань творчих груп, науково-практичних конференцій, конкурсів, зокрема: 

 засідання обласної творчої групи вчителів географії "Формування міжпредметних 

компетентностей в контексті роботи з обдарованими дітьми" (квітень 2011, на базі 

Аджамської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Кіровоградської райдержадміністрації; 

жовтень 2011, на базі Бобринецької  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 

Бобринецької районої ради ); 

 обласний семінар керівників районних (міських) методичних об'єднань вчителів 

географії з проблеми "Розвиток професійної компетентності вчителя географії в умовах 

профілізації освіти"  (травень 2011, на базі загальноосвітніх закладів Новомиргородського 

району); 

 міжвузівська науково-практична конференція з проблеми “Наукові здобутки вчених 

географів – вчителям практикам” (травень 2011, на базі Кіровоградського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка); 

 науково-практичний семінар вчителів природничого циклу з проблеми «Активізація 

пізнавальної самостійності учнів та роль оцінювання навченості в умовах переходу на новий 

зміст навчання» (вересень, 2011, на базі КОІППО імені Василя Сухомлинського); 

 регіональний науково-практичний семінар учителів природничого циклу 

«Компетентнісний підхід до оцінювання рівня навченості школярів в умовах профільного 

навчання» (жовтень, 2011, на базі Компаніївського РМК). 

У 2011 році було проведено три засідання ради кабінету географії (лютий, травень, 

жовтень), на яких розглядалися питання участі та аналізу участі школярів області у 

міжнародних моніторингових дослідженнях, Всеукраїнських олімпіадах з географії, 

зовнішньому незалежному оцінюванні з географії, матеріали з досвіду роботи вчителів, які  

атестуються.  

НМК географії спільно з центром координації діяльності методичних кабінетів, центрів 

та методичної роботи з педагогічними кадрами продовжував вивчення досвіду роботи 

методиста методичного кабінету відділу освіти Олександрійської райдержадміністрації 

Даценка О.В. з проблеми ”Модернізація науково-методичної роботи з педагогічними 

кадрами в контексті суспільної трансформації” та узагальнив досвід роботи вчителя 

географії комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання природничо-економіко-

правовий ліцей - спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 8 –позашкільний центр 

Кіровоградської міської ради» Яковлєвої Н.Б. з проблеми «Активізація творчої самостійної 

діяльності учнів у процесі вивчення географії та економіки». Матеріали досвіду роботи 

направлені в педагогічний вісник та фахові видання з географії.  

У 2011 році НМК взяв участь у комплексному вивченні стану викладання географії в 

загальноосвітніх закладах  Кіровоградського р-ну з проблеми "Ефективність системи 

науково-методичної роботи як засобу розвитку фахової компетентності педагога, 

впровадження інноваційних процесів у освітніх закладах району, підвищення якості 

навчально-виховного процесу” та тематичному вивченні закладів освіти Олександрійського 

району (з проблеми "Вивчення рівня ІКТ – компетентності педагогів та науково-методичне 

забезпечення впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в практичній 
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діяльності педагогічних працівників"), Вільшанського району (з проблеми «Науково-

методичного забезпечення реалізації Державного стандарту базової та повної загальної 

середньої освіти (природничо-математичний цикл дисциплін), Онуфріївського району (з 

проблеми «Навчально-методичне забезпечення викладання географії в навчальних закладах 

району»). 

У 2011 році кабінет географії брав участь в експертизах загальноосвітньої діяльності 

професійно-технічного училища № 30 с. Торговиці (січень), Кіровоградського технікуму 

статистики (лютий), Голованівського професійного технічного училища  № 38 (лютий), 

професійно-технічного училища № 16 м. Мала Виска (квітень), професійно-технічного 

училища № 7 м. Олександрії (жовтень). Під час вивчень відвідувалися уроки географії, 

проводилися співбесіди з адміністрацією закладів та вчителями географії, вивчалася 

документація. За результатами вивчень готувалися аналітичні матеріали.  

НМК географії проводив роботу стосовно організації та проведення ІІ та ІІІ етапу 

Всеукраїнської олімпіади з географії, організовував навчально-тренувальні збори 

переможців обласної олімпіади, підготовку до ІV етапу Всеукраїнської олімпіади, яка 

відбулася в м. Херсоні. У 2010/11 навчальному році юні географи області стали призерами 

ІV етапу Всеукраїнської олімпіади з географії (диплом ІІІ ступеня). 

На виконання наказу управління освіти і науки облдержадміністрації від 01.03. 2010р. 

№ 73 «Про стан впровадження профільного навчання у загальноосвітніх навчальних 

закладах» кабінет  географії брав участь у підготовці матеріалів моніторингового 

дослідження впровадження профільного навчання в загальноосвітніх закладах (квітень, 

вересень, грудень, 2011). 

Творчі напрацювання учителів географії області та НМК були висвітлені на сторінках 

фахових журналів «Географія» видавничої групи «Основа», «Краєзнавство. Географія. 

Туризм». Особливо варто відзначити роботу таких вчителів та методистів відділів освіти, як:  

 Даценко О.В., методист відділу освіти Олександрійської райдержадміністрації (7 

публікацій), (газета “Краєзнавство. Географія. Туризм”, журнал “Шкільний бібліотечно-

інформаційний центр”); 

 Павленко С.О. вчитель географії ЗШ І-ІІІ ступенів № 4 Кіровоградської міської 

ради (2 публікації), (науково-методичний журнал “Географія” видавничої групи “Основа”); 

 Маргарид Г.В., вчитель географії Ганнівська  ЗШ І-ІІІ ступенів Новоукраїнської 

райдержадміністрації(1 публікація) (науково-методичний журнал “Географія” видавничої 

групи “Основа”); 

 Шуліка К.С., вчитель географії Назарівської ЗШ І-ІІІ ступенів Кіровоградської 

райдержадміністрації (3 публікації) (науково-методичний журнал “Географія” видавничої 

групи “Основа”). 

Разом з тим у ході роботи окреслилось коло проблем, на реалізацію яких варто 

спрямувати зусилля роботи кабінету на наступний рік: 

1) недостатній рівень забезпечення освітніх закладів та педагогічних працівників 

альтернативними шкільними підручниками, методичною літературою, сучасними ППЗ; 

2) не завжди своєчасним і повним є рівень поінформованості вчителів про директивні 

документи та законодавчі акти з питань викладання географії; 

3) низьким є показник результативності виступу учнів у четвертому етапі 

Всеукраїнської олімпіади. Причина цього в недостатньому рівні профілізації навчання, 

недостатній мережі класів з поглибленим і профільним вивченням географії та недостатній 

індивідуальній роботі з предмета, у низькому рівні мотивації активності учнів до участі в 

олімпіадах та заохочення вчителів до індивідуальної роботи з ними. 

Враховуючи потреби сьогодення, кабінет географії в 2011р. буде продовжувати 

працювати над проблемою «Науково-методичне забезпечення роботи вчителя географії із 

здібними та обдарованими дітьми». Принциповими напрямками реалізації завдань 

методичної проблеми року є: 
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 Методичне забезпечення інформацією щодо змісту програм з географії, структури 

та навчальних підходів до викладання предмета. 

 Пошук шляхів реалізації практичної складової навчальних програм з географії. 

 Створення мережі класів профільного вивчення географії. 

 Удосконалення  оптимальних форм роботи зі здібними і обдарованими дітьми. 

 Систематизація та поширення ідей і матеріалів передового досвіду роботи кращих 

вчителів області, підготовка їх до конкурсів фахової майстерності. 

 Пошук шляхів підвищення ефективності курсової підготовки вчителів географії. 

 Формування вмінь вчителів географії організовувати і проводити зовнішнє 

незалежне оцінювання випускників. 

 Пошук шляхів реалізації міжпредметного підходу під час вивчення основних 

географічних курсів, що дасть змогу створити в учнів системну географічну картину світу. 

 Забезпечення особистісної спрямованості процесу навчання географії. 

 Орієнтація на людину, її місце в географічному середовищі, на творче пізнання 

найближчого навколишнього середовища. 

  Пошук шляхів активізації пізнавальної активності учнів, підвищення 

результативності їх виступів на Всеукраїнських олімпіадах з географії. 

  Вивчення стану викладання географії в освітніх закладах області та вироблення 

методичних рекомендацій щодо підвищення ефективності навчально-виховного процесу з 

географії, надання методичної допомоги вчителям, керівникам РМО. 

  Підтримання творчих стосунків з відповідними кафедрами та структурними 

підрозділами наукових установ. 

  Моніторинг якості освіти. 

 Впровадження сучасних технологій оцінювання навчально-виховного процесу та 

результатів навчальної діяльності учнів. 

 Підготовка педагогічних працівників до розробки та впровадження тестових 

технологій. 
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Звіт про роботу навчально-методичного кабінету 

фізичної культури і захисту Вітчизни 

 

Навчально-методичним кабінетом фізичної культури і захисту Вітчизни 

забезпечується науково-методичний супровід викладання в області предметів освітньої 

галузі “Здоров’я і фізична культура” – фізичної культури та захисту Вітчизни. 

Навчально-методичним кабінетом фізичної культури і захисту Вітчизни в 2011 році 

проведено п’ять потоків курсів (171 слухачів): 

 Курси підвищення кваліфікації вчителів фізичної культури першої кваліфікаційної 

категорії.  

 Курси підвищення кваліфікації вчителів фізичної культури вищої кваліфікаційної 

категорії.  

 Курси підвищення кваліфікації вчителів фізичної культури та захисту Вітчизни. 

 Курси підвищення кваліфікації вчителів фізичної культури та захисту Вітчизни. 

 Курси підвищення кваліфікації вчителів фізичної культури та захисту Вітчизни. 

Під час проведення планових курсів є недоцільним проведення платних курсів для 

вчителів понад державне замовлення, оскільки обсяг роботи з кожним з них 

досить значний.  

 

Проведено 2 Всеукраїнські науково-практичні конференції  

(спільно з КНТУ та КДПУ імені Володимира Винниченка): 

 

 Всеукраїнська науково-практична конференція «Здоровий спосіб життя – здорова 

нація – здорове суспільство» (на базі Кіровоградського національного технічного 

університету, квітень 2011 р.).  

 Відповідно до плану спільної роботи кабінету з кафедрою теорії і методики фізичного 

виховання Кіровоградського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка 26 – 28 травня участь в організації та проведенні ХVІІ 

Всеукраїнської науково-практичної конференції «Валеологічна освіта в навчальних 

закладах України: стан, напрямки й перспективи розвитку». 

 

Проведено 2 обласні науково-практичні семінари: 

 

 Обласний науково-практичний семінар спеціалістів відділів (управлінь) освіти, 

методистів РМК, ММК, які відповідають за викладання захисту Вітчизни, керівників 

районних методичних об’єднань вчителів предмета «Захисту Вітчизни» з проблеми 

«Сучасні форми та методи проведення уроків захисту Вітчизни та військово-

патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах».  

 Обласний науково-практичний семінар спеціалістів відділів (управлінь) освіти 

райдержадміністрацій (міських рад), які відповідають за фізичне виховання, 

керівників рай(міськ) методичних об’єднань вчителів фізичної культури з проблеми 

«Шляхи підвищення ефективності  уроків фізичної культури, забезпечення 

пріоритетності технологій та методик, які оберігають, підтримують і розвивають 

здоров’я дітей». У роботі семінару взяли участь 18 представників районів та  міст 

області, які відповідають за фізичне виховання. 

 

Проведено 2 засідання обласних творчих груп вчителів фізичної культури і захисту 

Вітчизни: 
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 Проведено засідання обласної творчої групи вчителів фізичної культури з проблеми 

«Впровадження нової навчальної програми для учнів 5-9 класів». 

 Проведено засідання обласної творчої групи вчителів захисту Вітчизни з проблеми 

«Дидактичні засади сучасного уроку захисту Вітчизни».  

 

Проведено 2 обласні конкурси: 

 

 обласний конкурс на кращий інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної 

культури з елементами футболу. 

  обласний конкурс на кращий стан фізичного виховання серед професійно-

технічних навчальних закладів. 

Проведено 13 вивчень стану викладання предметів «Фізичної культури» та 

«Захисту Вітчизни»:  

У складі управління освіти і науки облдержадміністрації: 

 Онуфріївський район (з 23 по 24 листопада). 

 Маловисківський район (з 03 по 05 жовтня).  

Відповідно до плану роботи інституту проведено комплексне вивчення РМК: 

 Кіровоградський район (з 01 по 04 березня). 

 Новоархангельський р-н (з 18 по 20 березня). 

 м.Олександрія (05 – 08 грудня).  

У складі атестаційної комісії ліцензійного відділу кабінетом перевірено стан 

викладання відповідних предметів у ряді навчальних закладів області: 

 Торговицьке ПТУ № 30;  

 Кіровоградський технікум статистики; 

 Голованівське ПТУ № 38;  

 Олександрійський профліцей; 

 Олександрійський аграрний ліцей;  

 Маловисківське ПТУ № 16; 

 Олександрійське ПТУ № 7; 

 Олександрійське ПТУ № 33. 

За результатами вивчення підготовлено 13 аналітичних довідок. 

Залучення працівників інституту до перевірок районів у складі управління освіти і 

науки ОДА повинне базуватися на основі планування та вчасного повідомлення відповідних 

фахівців. Крім того, таку роботу провести якісно за один-два дні неможливо, особливо у 

віддалених районах. Вивчення стану викладання предметів потрібно планувати 

безпосередньо відповідним кабінетам у співпраці зі спорідненими та на основі узгодження з 

заступником директора з навчально-методичної роботи. 

 В рамках запланованої методичної декади в м. Світловодську (квітень) проведено 

семінар учителів фізичної культури «Сучасний урок фізичної культури: освітні технології, 

методики, досвід».  

Планування методичної декади є формальним, потребує або наповнення належним 

змістом, або перейменування в методичний день. 

Підготовлено до друку та видано: 

 2 статті у наукових фахових видання, які входять до переліку видань ВАК 

України: 

 М.Коробов. Стан науково-методичного забезпечення викладання фізичної культури в 

закладах середньої освіти // збірник наукових праць ХVІІ Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Валеологічна освіта в навчальних закладах України: стан, 

напрямки й перспективи розвитку». – Кіровоград: Поліграфічне підприємство 

«Ексклюзив – систем», 2011.- 344 с. 
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 М.Коробов. Формування виробничої функції вчителя фізичної культури засобами 

діагностики компонентних складових // збірник наукових праць ІІ Всеукраїнської 

науково-практичної конференції «Здоровий спосіб життя – здорова нація – здорове 

суспільство». – Кіровоград, 2011 р.- 190 с.; 

 статті до «Методичного вісника» та «Педагогічного вісника» КОІППО: 

 М.Коробов. Методичні рекомендації вчителям фізичної культури щодо підвищення 

ефективності уроків та організації методичної роботи. - Кіровоград, 2011. 

 Коробов. Методичні рекомендації щодо здійснення медико-педагогічного контролю 

за фізичним вихованням учнів. - Кіровоград, 2011. 

26 травня 2011 р. участь у розширеному засіданні науково-методичної ради КОІППО 

імені Василя Сухомлинського та виступ з доповіддю «Про стан науково-методичного 

забезпечення викладання фізичної культури в закладах середньої освіти області». 

19 квітня 2011 року участь у Всеукраїнському  науково-практичному семінарі на базі 

Миколаївського муніципального колегіуму  щодо презентації Всеукраїнської військово-

патріотичної спортивної гри "Зірниця". 

Кабінетом подано пропозиції МОН України щодо змін і доповнень до порядку 

проведення Всеукраїнської військово-патріотичної спортивної гри "Зірниця". 

Навчально-методичним кабінетом фізичної культури і захисту Вітчизни проводилось 

вивчення та узагальнення досвіду роботи Науково-навчального педагогічного комплексу 

Кіровоградської міської ради та директора спортклубу «Шанс» цього навчального закладу 

Нижник К.М. Відповідні матеріали подано на розгляд  Вченої ради КОІППО імені Василя 

Сухомлинського. Наразі проводиться вивчення перспективного педагогічного досвіду 

роботи вчителя фізичної культури Богданівської ЗШ І-ІІІ ступенів №1 імені І.Г.Ткаченка 

Знам’янської районної ради  Стукала В.І. (З  вересня 2011 року) - «Особливості проведення 

уроків та змагань з баскетболу в школі».  

Надавалась організаційно-методична допомога обласному управлінню з фізичного 

виховання та спорту у проведенні обласних спортивних змагань школярів «Нащадки 

козацької слави» , підготовки збірних команд учнів та вчителів області до участі у фіналі 

Всеукраїнських змагань та інших спортивних заходів. 

Відповідно до запрошення ЦСМПС Кіровоградської міської ради кабінет брав участь 

у роботі секційних засідань вчителів фізичної культури та захисту Вітчизни під час серпневої 

конференції освітян м.Кіровограда (виступ з проблеми «Підвищення якості навчально-

виховного процесу з фізичної культури в сучасній школі»; проблема виступу в 

Кіровоградському районі – «Особливості реалізації програм з фізичної культури та предмета 

«Захист Вітчизни»). 

Продовжено спільну роботу з кафедрами теорії і методики олімпійського та 

професійного спорту, теоретичних основ фізичного виховання Кіровоградського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка з підготовки вчителів  до 

викладання в школі нових тем (модулів) навчальної програми з фізичної культури (11 клас) 

та реалізації профільного навчання у старших класах. 

Проведено 2 засідання ради навчально-методичного кабінету фізичної культури і 

захисту Вітчизни. 
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Звіт про роботу навчально-методичного кабінету 

виховної роботи і шкільних бібліотек  

 

Реалізація виховних завдань сьогодення потребує постійного підвищення рівня 

компетентності, педагогічної майстерності організаторів виховного процесу, розширення їх 

світогляду, розвитку творчості та ініціативи. Разом з тим сучасні соціальні та економічні 

проблеми суспільства породжують труднощі у вихованні учнів: спостерігається відсутність 

потреби у здоровому способі життя, спад інтересу до фізичної культури, зростає кількість 

підлітків, які вживають наркотичні засоби, алкоголь, рано починають статеве життя, мають 

низький рівень самоконтролю та саморегуляції, бідність словникового запасу, зростає 

відсоток дітей із затримкою психічного розвитку. 

Тому цілеспрямований, усвідомлений підхід до формування виховної стратегії 

регіону є необхідним на даному етапі післядипломної освіти. Реалізація цієї стратегії 

можлива лише за умови розробки продуманого, обгрунтованого психолого-педагогічного 

проекту виховного процесу. Це сприятиме перетворенню його з мало впорядкованої 

сукупності дій педагогів у цілісно спроектовану педагогічну взаємодію, зробить його 

цілеспрямованим, гармонійним. Реалізуючи такий підхід, колектив НМК має на меті 

вирішення ряду завдань: 

 здійснення системного аналізу реальної практики виховання дітей та учнівської 

молоді в районі; 

 здійснення випереджувального науково-методичного супроводу проектування і 

впровадження сучасних виховних систем у педагогічну практику; 

 підвищення професійної компетентності педагогів у здійсненні процесу виховання; 

 підтримка і стимулювання інноваційної діяльності педагогічних працівників у сфері 

виховання; 

 сприяння розвитку системи учнівського самоврядування, створення різноманітних 

дитячих та молодіжних громадських об’єднань, ефективне використання можливостей їх 

ресурсу у вихованні; 

 посилення ролі сім’ї у вихованні дітей, зміцнення взаємодії сім’ї і навчальних 

закладів; 

 консолідація зусиль державних установ і відомств у вихованні морально-духовної, 

життєво компетентної особистості; 

 здійснення системного моніторингу рівня розвитку виховних систем; 

 розширення співробітництва із засобами масової інформації щодо висвітлення 

проблем виховання дітей та учнівської молоді.  

Відповідно до освітньо-кваліфікаційних потреб педкадрів регіону в 2011 році 

проведено курси: керівників хореографічних гуртків і колективів шкіл та позашкільних 

закладів (50 осіб); керівників гуртків позашкільних навчальних закладів (25 осіб); 

бібліотекарів навчальних закладів зі стажем роботи (50 бібліотекарів); педагогів-

організаторів – новопризначених та тих, які мають стаж роботи на даній посаді (50 осіб); 

заступників директорів з виховної роботи новопризначених та тих, які мають стаж роботи на 

даній посаді (28 осіб); керівників гуртків суспільного напряму (27 осіб); керівників, 

методистів позашкільних навчальних закладів (27 осіб). 

Усього курсовою підготовкою було охоплено 260 педагогів. Зміст курсів носив 

проблемно-тематичний характер. 

З метою відстеження практичних вмінь та навичок педагогів, що відповідають за 

організацію виховного процесу, було здійснено моніторингове дослідження, проведено 

вхідне і вихідне анкетування. Це дозволило об’єктивно оцінити рівень професійної 

майстерності педагогів до проходження та під час проходження курсів, виявити труднощі, 

які виникають при організації виховного процесу, диференціювати зміст лекційних і 
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практичних занять, виконання колективних та індивідуальних творчих завдань, проведення 

консультацій, роботи творчих груп. 

Необхідність кожної школи у створенні виховної системи є актуальною науково-

практичною проблемою. У програмі «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів ЗНЗ 

України» її створення розглядається як один із чинників «формування морально-духовної, 

життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як 

громадянин, сім’янин, професіонал».  

У той же час процес становлення та розвитку виховних систем шкіл, реалізація 

стратегічних перетворень потребує певної методичної інноватики в роботі з 

педагогічними кадрами. Цей процес планується колективом НМК  таким чином, щоб 

кожен педагог мав можливість якомога повніше розкрити свої здібності, поглибити знання з 

методології виховання, набути навичок дослідницької діяльності, розвивати ініціативу та 

творчий пошук.  

Дані питання є пріоритетними в роботі обласних методичних формувань та під час 

курсового навчання організаторів виховного процесу. Їх реалізації сприяла тематика лекцій, 

практичних занять, тренінгів, проблемних та круглих столів, тематичних дискусій, зокрема: 

 «Формування освітньо-культурологічного середовища Кіровоградщини»; 

 «Реалізація програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів України»: методологічний та практичний аспекти»; 

 «Моделювання виховної системи ЗНЗ засобами проектної діяльності»; 

 «Особливості діяльності педагога-організатора щодо виявлення та розвитку 

обдарувань учнів»; 

 «Технологія створення здоров’язбережувального освітньо-виховного середовища»; 

 «Особистісно орієнтовані технології як основа функціонування ефективних моделей 

виховання»; 

 «Метод проектів у виховному процесі освітніх закладів та системі роботи педагога-

організатора: практичний аспект». 

У поточному році приділено увагу питанням підготовки педагогічних кадрів щодо 

оновлення виховного процесу на основі комплексного підходу до реалізації програми 

«Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів ЗНЗ України», становлення та розвитку 

виховних систем навчальних закладів.  

Дані питання стали предметом обговорення учасників цьогорічного заняття постійно 

діючого семінару керівників методичних формувань класних керівників області з проблеми 

«Комплексний підхід до розвитку творчого потенціалу класного керівника», практична 

частина якого реалізована на базі РМК та навчальних закладів Добровеличківського району. 

Також розкрито кращі здобутки творчого тандему «районний методичний кабінет – 

навчальний заклад – класний керівник – вихованець».  

Учасникам семінару було презентовано довгостроковий методичний проект 

Добровеличківського району «Моніторинг діяльності класного керівника» та структуру 

науково-методичного забезпечення професійного вдосконалення, творчої самореалізації 

класних керівників району, зокрема: 

- педагогічний клуб заступників з виховної роботи, що працює над проблемою 

«Виховна система школи як одна з умов соціального благополуччя дітей»; 

- школу педагога-організатора з проблеми «Організація виховного процесу в 

учнівських колективах на засадах співпраці і співтворчості»; 

- студію креативного класного керівника «Сучасні технології розвитку творчої 

особистості». 

У ході семінару презентовано також моделі виховних систем учнівських колективів 

Добровеличківщини.  

Важливим аспектом розвитку моделей виховних систем та створення єдиного 

виховного простору є не лише ініціатива педагогічних колективів, керівників закладів 
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освіти, а й об’єднання зусиль батьківської громадськості, державних органів управління, 

науково-дослідницьких центрів, громадських організацій. 

З цього погляду практичного значення набула співпраця з Всеукраїнським Фондом 

«Крок за кроком». За підтримки та методичного супроводу представників фонду для 

директорів, заступників директорів з виховної роботи, педагогів-організаторів під час курсів 

підвищення кваліфікації реалізовано спецкурси: «Технологія становлення та розвитку 

громадсько активної школи», «Школа як осередок розвитку громади». 

Приділено увагу розвитку обласної мережі громадсько активних шкіл, керівники яких у 

2011 році є активними учасниками Всеукраїнської та Міжнародної конференцій з даної 

проблематики. 

Окрім того, працівниками НМК здійснюється науково-методичний супровід діяльності 

Шкіл сприяння здоров’ю. Даній проблемі підпорядкована дослідно-експериментальна робота 

навчальних закладів регіонального та Всеукраїнського рівнів.  

Упродовж поточного року працівниками НМК здійснено науково-методичний супровід 

5 експериментальних програм регіонального та Всеукраїнського рівнів: 

- на базі Деріївської ЗШ І-ІІІ ступенів Онуфріївського району з проблеми «Формування 

духовності особистості на засадах національних цінностей українського народу»; 

- на базі Веселівської ЗШ І-ІІІ ступенів Кіровоградської райдержадміністрації з 

проблеми «Впровадження здоров’язберігаючих технологій в системі: родина–дошкільний 

навчальний заклад–школа»; 

- на базі комунального закладу «Навчально-виховний комплекс школа козацько-

лицарського виховання І-ІІ ступенів № 21 – суспільно-гуманітарний ліцей Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області» з проблеми «Формування особистості на ідеалах 

лицарсько-козацького виховання та християнської етики»;  

- на базі гімназії № 9 Кіровоградської міської ради з проблеми «Духовно-моральне 

виховання школярів на засадах христианської етики»; 

- на базі «Навчально-виховного об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 31 

з гімназійними класами – центр дитячої та юнацької творчості «Сузір’я» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області» з проблеми «Формування духовно-моральної 

компетентності учня в умовах школи культури здоров’я». 

Важливе значення в системі післядипломної освіти мають конкурси професійної 

майстерності.  

У 2011 році проведено обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека», 

матеріали 4 переможців направлено всеукраїнському журі конкурсу для участі у фінальному 

етапі. Переможцями обласного етапу конкурсу визначено: 

- у номінації «Майстер бібліотечної справи» - Бородіну Н.В., бібліотекаря Павлиської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів № 1 ім. В.О. Сухомлинського Онуфріївської районної 

ради; 

- у номінації «Компетентний читач» - Ружанську Т.В., бібліотекаря навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад» № 3 Помічнянської міської ради; 

- у номінації «З комп’ютером на «Ти» - Савіцьку Т.Л., 

бібліотекаря Новомиргородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 

Новомиргородської районної державної адміністрації; 

- у номінації «Методист-порадник» - Волощук Т.С., методиста центру методичної та 

соціально-психологічної служби управління освіти Кіровоградської міської ради. 

У вересні-листопаді поточного року здійснено організаційно-методичні заходи щодо 

підготовки та проведення районних (міських) та обласного етапів Всеукраїнських конкурсів: 

- педагогічної майстерності працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело 

творчості» у номінації «Директор позашкільного навчального закладу – 2012»; 

- сучасної моделі навчального закладу – школи сприяння здоров’ю. 
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На допомогу методичним службам та організаторам виховного процесу запропоновано 

аналітичні та рекомендаційні матеріали: 

- Дяченко Н.І. Бібліотека – інформаційно-методичний центр опорної школи 

//Педагогічний вісник – 2011. – № 1-2. 

- ДяченкоН.І. Творчість – справа колективна //Педагогічний вісник . – 2011. – № 3-4. 

- ДяченкоН.І., Ружанська Т.В. Ігрова діяльність на бібліотечних уроках як засіб 

виховання інтересу до книги, становлення і розвитку читацької компетентності школярів 

//Педагогічний вісник . – 2011. – № 3-4. 

- Кірішко Л.М. Пріоритетні напрями громадянського виховання особистості та їх 

реалізація в діяльності опорних шкіл // Педагогічний вісник – 2011. – № 1-2. 

- Кірішко Л.М. Формування національної свідомості учня засобами народознавства 

//Педагогічний вісник . – 2011. – № 3-4. 

- Міцай Ю.В., Кірішко Л.М. Методичні рекомендації до проведенняв у 2011-2012 

навчальному році Дня Знань і Першого уроку, присвяченого 20-й річниці незалежності 

України. «На шляху до українського відродження»: Розробки уроків, позакласних заходів та 

дитячі творчі роботи, присвячені 20-й річниці незалежності України / Укладачі : Ю.В.Міцай, 

Л.М.Кірішко, Л.А.Гайда, Н.І.Дяченко. – Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії 

«Авангард», 2011. –164 с. 

- Міцай Ю.В. Збереження та зміцнення здоров’я як умова розвитку творчості дитини в 

контексті педагогіки В.О. Сухомлинського // Розвиток творчих здібностей учнів у контексті 

гуманістичної педагогіки В.О. Сухомлинського : збірник матеріалів педагогічних читань / 

Укладачі : О.В. Поркуян, Л.С. Стрекалова, О.М. Кротенко. – Кіровоград : ФО-П 

Александрова М.В., 2011. – 160 с. 

- Міцай Ю.В. Система науково-методичного забезпечення здоров’язбережувальної 

діяльності педагогічних працівників регіону. Збірник резюме доповідей Всеукраїнської 

науково-практичної конференції «Проблеми розвитку післядипломної педагогічної освіти у 

сучасному суспільстві» / НАПН України, Ун-т менедж. освіти, КВНЗ «Херсон. акад. 

неперерв. освіти» Херсон. обл. ради; за ред. В.В.Олійника. - К., 2011. − 140 с. 

- Міцай Ю.В. Інтеграція освітньо-виховної та здоров’язбережної діяльності в школах 

сприяння здоров’ю // Валеологічна освіта в навчальних закладах України: стан, напрямки й 

перспективи розвитку. Збірник наукових праць ХVІІ Всеукраїнської науково-практичної 

конференції. – Кіровоград : Поліграфічне підприємство «Ексклюзив-Систем», 2011. – 344 с.  

- Міцай Ю.В. Проблеми формування здоров’язбережної компетентності педагогів в 

системі післядипломної освіти. / КВНЗ «Херсон. акад. неперерв. освіти» Херсон. обл. ради; 

за ред. В.В.Олійника. - К., 2011. − 340 с. 

Сучасні підходи до організації виховної роботи та позашкільної освіти в навчальних 

закладах області висвітлено в ряді статей, що увійшли до Методичного вісника-2011: 

- «Здоров’язбережна діяльність у позашкільному навчальному закладі» (Ю.В. Міцай); 

 - «Розвиток творчості класного керівника у системі неперервної освіти – запорука 

ефективності виховного процесу» (Н.І. Дяченко). 

Розроблено методичні рекомендації щодо профілактики й запобігання проявам 

ксенофобії та расизму в навчальних закладах області. 

З огляду на важливість патріотичного виховання учнівської молоді і вагомі події – 15 

річниця Конституції України, 20 річниця незалежності України, підготовлено методичний 

посібник до проведення Дня Знань і Першого уроку «На шляху до українського 

відродження», присвячений 20-й річниці незалежності України (укладачі: Ю.В.Міцай, 

Л.М.Кірішко, Л.А.Гайда, Н.І.Дяченко). У виданні розміщено кращі розробки виховних годин 

та уроків, краєзнавчі розвідки педагогів Кіровоградщини, творчі роботи переможців 

Всеукраїнського конкурсу дитячої творчості «Об’єднаймося ж, брати мої!». 

У травні-червні 2011 року проведено Міжрегіональний громадський форум, 

присвячений 20-й річниці незалежності України, який став визначною подією у 
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соціально-політичному та культурно-освітньому житті області. Розроблено сайт Форуму, 

посилання на який знаходится на головній сторінці сайту інституту (www.koippo.kr.ua). 

Під час Форуму було презентовано найкращі педагогічні надбання: оригінальні 

методики й технології, наукові дослідження, краєзнавчі розвідки, дитячу творчість, здобутки 

закладів нового типу, перемоги в олімпіадах та конкурсах.  

Учасники Форуму у травні цього року відправилися у творчу подорож шляхами 

Кіровоградщини. Перший маршрут рухався зі Світловодська, північно-східної частини 

області, другий – з Петрівщини, східної частини регіону, третій – з Новомиргородського 

району і четвертий – із західних районів Кіровоградщини – до Добровеличківського району, 

де й знаходиться географічний центр України. І саме звідти 80 осіб – діти, педагоги, батьки – 

вирушили до географічного центру Європи у рамках «Каравану Дружби». Спеціально для 

заходу виготовлено символ естафети – кубок, який за підрахунками учасників Форуму, 

мандруючи від міста до міста, від району до району, подолав майже три тисячі кілометрів. 

Разом з педагогами діти розробили емблеми – символічні «двадцятки», що стали 

логотипом Форуму і вже розтиражовані на галстуках, хустинах, банданах. В Інтернеті 

з’явився сайт, присвячений Форуму, де можна побачити щоденник заходів, карту маршруту, 

світлини з районів та міст. На сторінках сайта оголошено конкурс на кращий малюнок, 

логотип або  кросворд з ключовими словами: «Україна», «Батьківщина», «Край мій», 

«Кіровоградщина». На адресу Форуму надіслано чимало дитячих творчих робіт. А 

переможцями конкурсу стали учні 11-го класу Добровеличківського НВК № 2 Олександр 

Бойченко та Дмитро Стоян, нагородою яким стала подорож «Караваном Дружби», до 

географічного центру Європи.   

Маршрут Форуму передбачав тематичні зупинки, програма яких ретельно розроблялася 

районними та міськими творчими групами. Цікаво та змістовно підготовлені дискусії, 

конференції, інтелектуальні та ділові ігри, тематичні діалоги емоційно збагатили захід та не 

залишили байдужим молоде покоління до процесу українського державотворення. Творчі 

здібності та обдарування учнівська молодь мала змогу продемонструвати в ході святкових 

концертів, фестивалів, вернісажів, які традиційно проводяться в районах та містах. 

Досвід діяльності інституту з актуальних проблем організації виховного процесу, 

позашкільної освіти та підготовки педагогічних і бібліотечних працівників в системі 

післядипломної освіти презентовано у 2011 році в ході роботи Всеукраїнських та 

Міжнародних заходів, організаторами та активними учасниками яких стали працівники 

НМК: 

- ХVІ Міжнародний фестиваль, присвячений Дню Землі (м. Кіровоград, квітень 2011 

року); 

- Всеукраїнські педагогічні читання з проблеми «Розвиток творчих здібностей учнів у 

контексті гуманістичної педагогіки В.О. Сухомлинського» (м. Кіровоград, травень 2011 

року);  

- V Всеукраїнський зліт учнівських лісництв (м. Кіровоград, травень 2011 року);  

- Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми розвитку післядипломної 

педагогічної освіти у сучасному суспільстві» (м. Херсон, травень 2011 року); 

- ХVІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Валеологічна освіта в 

навчальних закладах України: стан, напрямки й перспективи розвитку» (м. Кіровоград, 

травень 2011 року); 

- Міжнародна науково-практична конференція з проблеми «Якісний розвиток 

громадсько активної школи: оцінка впливу міжнародних стандартів» (м. Київ, червень 2011 

року); 

- Всеукраїнська науково-методична конференція «Ідеї В.О. Сухомлинського про науку, 

майстерність і мистецтво управління в практиці сучасного освітнього менеджменту» 

(м. Кіровоград, вересень 2011 року);. 

- Всеукраїнська науково-практична конференція «Ґендерний вимір в освіті» (м. Судак, 

вересень 2011 року); 

http://www.koippo.kr.ua/
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- Всеукраїнська науково-практична конференція «Формування світогляду учасників 

навчально-виховного процесу в умовах розвитку здорового освітнього середовища шляхом 

системної взаємодії державних і громадських інституцій» (м. Київ, жовтень 2011 року); 

- Міжнародна науково-практична конференція з проблеми «Науково-методичні та 

організаційні засади інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки, освіти і 

практики України: стан та перспективи» (м. Київ, листопад 2011 року). 

У 2011 році працівники НМК взяли участь у комплексних вивченнях діяльності: 

- Кіровоградського РМК з питання «Ефективність системи науково-методичної 

роботи як засобу розвитку фахової компетентності педагога, впровадження інноваційних 

процесів у освітніх закладах району, підвищення якості навчально-виховного процесу»; 

- Новоархангельського РМК з питання «Науково-методичний супровід системи 

дошкільної, середньої, позашкільної освіти, організації науково-методичної роботи, 

підвищення професійного рівня педагогічних працівників навчальних закладів, розвитку їх 

ініціативи, творчості»; 

- НМЦ управління освіти Олександрійської міської ради з питання «Науково-

методичне забезпечення підвищення професійної компетентності педагогів, якості 

навчально-виховного процесу шляхом упровадження профільного навчання, інноваційних 

освітніх технологій, ППД, організації роботи з обдарованими учнями». 

Окрім того, працівники НМК взяли участь у роботі районних (міських) семінарів, 

проведенні методичних декад, зокрема, у Добровеличківському, Компаніївському 

районах та місті Кіровограді. 

Під час зазначених заходів особлива увага приділялася питанням підготовки 

педагогічних кадрів до реалізації програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів 

ЗНЗ України», становленню та розвитку виховних систем навчальних закладів. Актуальною 

є тематика, що опрацьовувалась у ході методичних декад:  

- «Виховна система як основа і ресурс становлення виховного простору»; 

- «Реалізація програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів України»: методологічний та практичний аспекти»; 

-  «Профорієнтаційний напрямок у системі виховної роботи навчального закладу»; 

- «Проектна діяльність як основа функціонування виховної системи навчального 

закладу, класу». 

На основі аналізу діяльності НМК та з метою її удосканалення визначені завдання на 

2012 рік: 

- здійснювати підготовку організаторів виховного процесу до роботи з обдарованими 

дітьми та молоддю; 

- розробити систему докурсових і післякурсових завдань, що будуть розраховані на 

конкретного слухача; 

- активізувати навчально-пізнавальну діяльність слухачів через впровадження 

активних форм з використанням нових технологій (творчі групи слухачів, педагогічні 

майстерні, майстер-клас, психолого-педагогічні семінари тощо); 

- здійснювати диференціацію навчального процесу та методичної роботи відповідно 

до запитів та потреб слухачів; 

- у ході комплексних і тематичних вивчень діяльності РМК (НМЦ) глибоко 

аналізувати питання вивчення, узагальнення і впрвадження ППД; 

- удосконалювати форми пропаганди, поширення і впровадження перспективного 

педагогічного досвіду, ефективно використовуючи можливості курсів, постійно діючих 

проблемних семінарів і семінарів-практикумів; 

- вивчити ефективність діяльності організаторів виховного процесу області; 

- визначити основні чинники, що впливають на створення цілісної моделі 

виховної системи навчального закладу на основі національних та загальнолюдських 

цінностей; 
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- здійснити системний аналіз реальної практики виховання дітей та учнівської молоді 

в регіоні; 

- розробити рекомендації щодо моделювання та розвитку виховної системи 

загальноосвітнього навчального закладу та організації виховної роботи в школі; 

- відстежити динаміку особистісного розвитку учня, рівень його особистих зусиль; 

- вивчити стан науково-методичного супроводу діяльності організаторів виховного 

процесу; 

- визначити рівень професійної компетентності та готовності педагогів до виховної 

діяльності, упровадження й використання сучасних педагогічних технологій; 

- визначити технологічні засади діяльності організаторів виховного процесу; 

- визначити стиль керівництва виховною роботою; 

- здійснити аналіз інформаційно-комунікаційного аспекту виховної системи; 

- вивчити рівень сформованості основних життєвих компетенцій особистості; 

- дослідити модель взаємодії педагогів з батьками. 

У 2012 році навчально-методичний кабінет виховної роботи і шкільних бібліотек буде 

поглиблювати роботу з проблем: «Становлення та розвиток виховної системи навчального 

закладу як засіб розвитку життєвої компетенції особистості», «Науково-методичне 

забезпечення роботи з обдарованими дітьми». 
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Звіт про роботу навчально-методичного кабінету основ здоров’я, 

безпеки життєдіяльності та охорони праці 

 

Навчально-методичний кабінет основ здоров’я, безпеки життєдіяльності та охорони 

праці Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені 

Василя Сухомлинського в 2011  році закінчив роботу над проблемою «Удосконалення 

структури, змісту і форм методичної роботи з педагогічними кадрами з питань основ 

здоров’я, безпеки життєдіяльності та охорони праці на основі діагностування та реалізації 

особистісно орієнтованого підходу».  

Основними напрямками роботи кабінету основ здоров'я, безпеки життєдіяльності 

та охорони праці з даної проблеми є: 

- спрямування роботи на виконання Державних стандартів освіти та програм з їх 

цілями й предметним змістом, виконання законодавчих, нормативних та інструктивних 

документів з основ здоров’я, безпеки життєдіяльності та охорони праці;  

- вивчення, узагальнення та запровадження перспективного педагогічного досвіду, 

інноваційних технологій та сучасних методик; 

- навчання вчителів основ безпеки життєдіяльності та основ здоров’я на засадах 

розвитку життєвих навичок; 

- поліпшення якості проведення уроків, практичних, гурткових, факультативних 

занять з «Основ здоров'я»; превентивних проектів «Школа проти СНІДу» й  «Шкільна 

програма з профілактики вживання тютюну, алкоголю і наркотиків (ХОУП)» у 

загальноосвітніх навчальних закладах області; 

- забезпечення системного використання здоров’язберігаючих педагогічних 

технологій у навчальній та виховній діяльності;  

- покращення організації методичної роботи з педагогічними працівниками області  

та розвиток творчої особистості вчителя (курси підвищення кваліфікації, семінари-тренінги, 

інструктивно-методичні наради); 

- забезпечення педагогічних працівників сучасними інформаційними та 

дидактичними матеріалами (інформація на сайт, електронні носії, посібники, підручники, 

зошити); 

- формування творчого потенціалу педагогів, розвиток їхньої ініціативи та 

творчості (робота обласної творчої групи та педагогів-тренерів щодо впровадження 

превентивних проектів); 

- оновлення підходів до оцінювання якості освіти, розробка та ефективне 

використання тестів і тестових завдань. 

Як результат роботи над даною проблемою слід зазначити, що 92% вчителів основ 

здоров’я області пройшли навчання за теорією  навчання на основі розвитку життєвих 

навичок (ООЖН). У своїй роботі використовують інноваційні форми навчання на уроках, 

працюють за тренінговою системою. 

Завідувач та методисти кабінету основ здоров'я, безпеки життєдіяльності та охорони 

праці  протягом  2011 року розробили тематику лекційних і практичних занять, а саме: 

«Організація роботи з безпеки життєдіяльності в закладах освіти області», «Законодавство 

України про охорону праці», «Методика викладання предмета «Основи здоров’я» на засадах 

розвитку  життєвих навичок», «Превентивна освіта на основі набуття життєвих навичок – 

ключ до подолання епідемії ВІЛ/СНІД в Україні», «Збереження репродуктивного здоров’я та 

запобігання захворюванням, які   передаються статевим шляхом», «Профілактика 

захворювань, пов’язаних з йодною недостатністю», «Правила пожежної безпеки. Умови та 

причини виникнення пожеж». 

Підвищення кваліфікації вчителів основ здоров’я, безпеки життєдіяльності та 

спеціалістів з охорони праці та безпеки життєдіяльності здійснюється на основі особистісно 

орієнтованого підходу, диференціації й індивідуалізації, які забезпечуються різними 
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формами організації занять під час навчання, курсів та у  міжкурсовий період (курси 

проведено в серпні 2011 року). 

За результатами аналізу роботи 2011 року ефективним є фунціонування обласної 

творчої групи вчителів основ здоров'я та безпеки життєдіяльності. Творча група працює з 

2006 року. Визначившись над проблемою «Сучасний урок з основ здоров'я та безпеки 

життєдіяльності. Шляхи вдосконалення педагогічної майстерності », члени творчої групи  

спрямували свою роботу на:  

- формування бібліографічних данних з проблеми; 

- опрацьовування в бібліотеках джерел інформації; 

- знайомство з педагогічними інноваціями на практиці; 

- моделювання, розробку схем, конспектів, рекомендацій та порад; 

- відпрацювання індивідуальної методики впровадження інновацій та сучасних 

технологій; 

- сприяння створенню перспективного передового досвіду з досліджувальної 

проблеми; 

- апробування, коригування, уточнення розроблених рекомендацій; 

- виступи з лекціями, доповідями, повідомленнями на засіданнях методичних 

об'єднань;  

- поширення досвіду роботи та пропагування здорового способу життя. 

Основним завданням творчої групи було вивчення і впровадження в роботу вчителів 

області досвіду викладання основ здоров’я та безпеки життєдіяльності, надання методичної 

допомоги щодо викладання предметів у загальноосвітніх закладах області. Члени творчої 

групи пройшли навчання на засадах розвитку життєвих навичок, активно впроваджують 

дану методику на своїх уроках. Уроки проводяться за тренінговою системою чи її 

елементами. Кожен член творчої групи на базі своїх закладів у процесі роботи над 

проблемою «Сучасний урок з основ здоров'я та безпеки життєдіяльності. Шляхи 

вдосконалення педагогічної майстерності» (2006-2011роки) провів обласні семінари 

методистів методичних кабінетів (центрів) відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, 

міських рад, керівників методичних об’єднань, вчителів основ здоров’я та безпеки 

життєдіяльності, педагогів-тренерів превентивних проектів.  

Керівництво творчої групи здійснюють завідувач навчально-методичним кабінетом 

основ здоров'я та безпеки життєдіяльності Желєзнова Тетяна Петрівна та науковий керівник 

– Кендюхова Антоніна Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент. 

З метою спрямування і координації діяльності РМК (НМЦ) у здійсненні науково-

методичного супроводу модернізації здоров'язберігаючої освіти створена система науково-

методичної роботи, яка постійно вдосконалюється. 

Протягом 2011 року проведено обласні постійно діючі семінари методистів,  вчителів 

основ здоров’я та безпеки життєдіяльності та педагогів-тренерів, які впроваджують 

превентивні проекти. 

18-19 квітня відбувся семінар вчителів основ здоров’я та безпеки життєдіяльності, які 

впроваджують «Шкільну програму з профілактики вживання тютюну, алкоголю і наркотиків 

(ХОУП)» з проблеми «Превентивний проект «Шкільна програма з профілактики вживання 

тютюну, алкоголю і наркотиків (ХОУП)»: інноваційні підходи до формування життєвих 

компетентностей школярів у навчально-виховному процесі». Семінар відбувся на базі 

навчально-виховного комплексу «Знам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 - 

ліцей» Знам’янської міської ради. За мету було поставлено ознайомити педагогів-тренерів з 

впровадженням інноваційних підходів до формування життєвих компетентностей учнів. 

4-5 травня проведено обласний постійно діючий семінар вчителів основ здоров’я та 

безпеки життєдіяльності, заступників директорів шкіл, які впроваджують програму «Школа 

проти СНІДу», з проблеми «Превентивний проект «Школа проти СНІДу»: результативність 

підготовки і впровадження проекту в опорних закладах». У ході семінару підбито підсумки 

впровадження проекту, розглянуто його вплив на формування життєвих цінностей підлітків. 
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Семінар відбувся на базі Успенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Онуфріївського 

району. За планом роботи учасники семінару відвідали музей В.О.Сухомлинського, 

ознайомилися з ідеями великого педагога щодо здоров’язберігаючих технологій навчання. 

8-9 вересня 2011 року на базі КОІППО, Великовисківської та Оникіївської  

загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів Маловисківської районної ради – проведено обласний 

семінар методистів районних, міських методичних кабінетів (центрів), керівників районних, 

міських методичних об’єднань учителів «Основ здоров’я» та «Основ безпеки 

життєдіяльності» з проблеми «Методичні основи підготовки педагогічних кадрів до 

реалізації здоров’язберігаючих технологій». За мету було поставлено: ознайомлення з 

основними компонентами здоров’язберігаючих технологій, вивчення головних засад 

підготовки педагогічних кадрів, які викладають предмет «Основи здоров’я» та 

впроваджують превентивний проект «Школа проти СНІДу», сплановано роботу районних, 

міських методичних кабінетів (центрів) на 2011-2012 навчальний рік. 

10-12 жовтня 2011 року відповідно до плану роботи Кіровоградського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського на базі 

загальноосвітніх навчальних закладів Гайворонського району проведено обласний семінар 

членів творчої групи вчителів  «Основ здоров’я» та «Основ безпеки життєдіяльності». 

За мету було поставлено: 

- ознайомлення з основними компонентами сучасного уроку, вивчення головних 

прийомів інтерактивного навчання, контролю і самоконтролю, розвитку мотиваційної сфери 

учнів на уроках основ здоров’я; 

- підбиття підсумків та узагальнення роботи обласної творчої групи за 2006-2011 роки; 

- перспективне планування роботи на 2012-2015 роки  та розробка положення про 

обласну школу передового педагогічного досвіду вчителів і педагогів-тренерів, що 

впроваджують у навчально-виховний процес здоров'язберігаючі технології на засадах 

розвитку життєвих навичок. 

На виконання Закону України «Про затвердження Загальнодержавної програми 

забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і 

хворих на СНІД на 2009-2013 роки» та з метою надання практичної допомоги педагогам-

тренерам, задоволення їх потреб щодо професійного зростання, пропаганди  навичок 

здорового способу життя та безпечної поведінки  з 25 жовтня по 27 жовтня 2011 року 

проведено обласний семінар  педагогів-тренерів, що будуть впроваджувати превентивний 

проект  «Шкільна програма з профілактики вживання тютюну, алкоголю і наркотиків 

(ХОУП)» у загальноосвітніх навчальних закладах, проблема «Превентивний проект 

«Шкільна програма з профілактики вживання  тютюну, алкоголю і наркотиків (ХОУП)»: 

інноваційні підходи до формування життєвих компетентностей школярів у навчально-

виховному процесі». 

Мета: впровадження інноваційних підходів до формування життєвих   

компетентностей школярів у рамках превентивного проекту «Шкільна програма з 

профілактики вживання тютюну, алкоголю і наркотиків (ХОУП)». 

  З 2 по 4 листопада 2011 року проведено обласний семінар  педагогів-тренерів, що 

будуть впроваджувати превентивний проект «Школа проти СНІДу» у загальноосвітніх 

навчальних закладах, проблема «Превентивний проект «Школа проти СНІДу»: інноваційні 

підходи до формування життєвих компетентностей школярів у навчально-виховному 

процесі». 

Мета: впровадження інноваційних підходів до формування життєвих   

компетентностей школярів у рамках превентивного проекту «Школа проти СНІДу». 

На виконання заходів Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-

інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД на 2009-2013 

роки та з метою удосконалення роботи відділів, управлінь освіти області та районних й 

міських методичних об’єднань вчителів основ здоров’я, безпеки життєдіяльності з 

вищезазначених питань у загальноосвітніх навчальних закладах Кіровоградської області 
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проводилося вивчення ефективності впровадження превентивних проектів (Гайворонський, 

Голованівський, Кіровоградський, Маловисківський, Світловодський райони та 

м.Кіровоград). 

Проведено вивчення результативності викладання предмета «Основи здоров’я» на 

засадах розвитку життєвих навичок (Устинівський, Петрівський, Знам’янський, 

Світловодський райони). 

Відповідно до плану роботи ради навчально-методичного кабінету протягом 2011 року 

вивчено результативність проведення курсів учителів  основ здоров’я та безпеки 

життєдіяльності початкових, середніх та старших класів. Проаналізована робота  обласної 

творчої групи вчителів  основ здоров’я та безпеки життєдіяльності за 2006 - 2011 рік та 

обговорено пропозиції на 2012 рік.  

Рецензовано навчальний посібник «Правила дорожні пам’ятай завжди» для дітей 

молодшого шкільного віку, батьків, вчителів основ здоров’я та подано. 

З метою підвищення рівня роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності введено в 

дію «Систему управління охороною праці в закладах освіти області». Розроблено та 

затверджено на вченій раді КОІППО імені Василя Сухомлинського методичні рекомендації з 

питань охорони праці та безпеки життєдіяльності під час проведення занять з фізичної 

культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах. 

Одним з основних завдань, поставлених Законами України “Про освіту” та “Про 

загальну середню освіту”, є істотне поліпшення методичної роботи в навчально-освітніх 

закладах держави. Успіхи навчання й виховання школярів у значній мірі залежать від уміння 

керівників навчальних закладів організувати та спрямувати роботу педагогів на інтенсивне 

впровадження в практику нових прогресивних педагогічних ідей, технологій навчання і 

виховання, досягнень сучасної педагогічної науки та практики. Протягом 2008-2011 років 

вивчався й узагальнювався перспективний педагогічний досвід вчителів основ здоров’я та 

безпеки життєдіяльності. 

Завданням вивчення було: 

- проаналізувати стан досліджуваної проблеми; 

- вивчити систему роботи навчально-методичної діяльності вчителя; 

- визначити специфіку організації навчально-виховного процесу в поєднанні 

предмета основ здоров’я з превентивними проектами; 

- аналіз досвіду та його презентація серед вчителів основ здоров’я  та безпеки 

життєдіяльності області. 

Вивчення показало, що передовий педагогічний досвід вчителів спрямований на 

переосмислення змісту та розробку нових підходів щодо викладання предмета на основі 

особистісно орієнтованого підходу до навчання. Реалізація вчителями даних проблем сприяє  

впровадженню концептуальних положень Національної доктрини розвитку освіти в Україні, 

а саме: формування здорової особистості, здатної вчитися протягом всього життя. 

Мета навчання – сформувати в учнів сприятливі для здоров’я знання, ставлення і 

навички. 

За результатими вивчення досвіду (інструментарієм якого було: аналіз навчально-

методичної діяльності вчителя, навчальних досягнень учнів, відвідування уроків) створено 

презентацію досвіду роботи   та представлено на нараді при директорові. 

Вивчення  предмета «Основи здоров’я» в навчальних закладах області отримало 

широку підтримку громадськості. Батьки учнів (90%) підтримали вивчення  інтегрованого 

навчального курсу «Основи здоров`я» та превентивних проектів «Школа проти СНІДу» та 

«ХОУП» в Кіровоградській області. Тому  НМК продовжує роботу з Міжнародним фондом 

«Альянс».   

У рамках співпраці з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та з метою 

формування здорового способу життя молоді на основі розвитку життєвих навичок в 

посібнику для вчителя «Основи здоров’я, 9 клас» (видавництво «Алатон», 2011), 

Желєзновою Т.П. висвітлено регіональний досвід впровадження навчання на  основі 
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розвитку життєвих навичок. Розроблено урок «На шляху до сталого розвитку», що також 

надруковано в даному посібнику. 

Щодо покращення ефективності формування здорового способу життя на основі 

розвитку життєвих навичок  навчально-методичним кабінетом основ здоров’я, безпеки 

життєдіяльності та охорони праці у 2011 році видана така друкована продукція: 

Інструктивно-методичні матеріали щодо впровадження та викладання превентивного 

проекту «Шкільна програма з профілактики вживання тютюну, алкоголю і наркотиків 

«ХОУП», частина 2 /Т.П. Желєзнова – Кіровоград: Видавництво КОІППО імені Василя 

Сухомлинського, 2011. –   52 с. 

  Інструктивно-методичні матеріали щодо впровадження превентивного проекту 

«Школа проти СНІДу», частина 2 /Т.П. Желєзнова. – Кіровоград: Видавництво КОІППО 

імені Василя Сухомлинського, 2011. – 56 с. 

Інструктивно-методичні матеріали щодо організації навчально-виховного процесу з 

впровадження проектів «Школа проти СНІДу», «Захисти себе від ВІЛ» та викладання 

предмета «Основи здоров’я» у 2011-2013 роках / Т.П. Желєзнова, Т.В.Ціперко. – Кіровоград: 

Видавництво КОІППО імені Василя Сухомлинського, 2011. – 60 с. 

Інструктивно-методичні матеріали щодо впровадження факультативних курсів 

«Захисти себе від ВІЛ», «Школа проти СНІДу» /Т.П. Желєзнова. – Кіровоград: Видавництво 

КОІППО імені Василя Сухомлинського, 2011. –   64 с. 

До педагогічного вісника підготовлені статті: 

«Втілення новітніх технологій навчання в навчально-виховний процес з питань основ 

здоров’я та безпеки життєдіяльності» (Т.П.Желєзнова, Т.В.Ціперко). 

 

До методичного вісника: 

1. «Організаційні питання охорони праці під час прийому на роботу» (Л.Г.Бурлака, 

Т.П.Желєзнова); 

2. «Дружини юних рятівників: організація діяльності» (Т.В.Ціперко). 

3. «Сучасний урок з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності. Шляхи вдосконалення 

педагогічної майстерності (з досвіду роботи обласної творчої групи вчителів основ здоров’я 

та безпеки життєдіяльності)» (Т.В.Желєзнова, Т.В.Ціперко). 

 

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, що проводилась працівниками 

кабінету протягом 2011 р. 

1.Протягом першого кварталу  2011 року проведено навчання та перевірку знань з 

безпеки життєдіяльності членів постійно діючих комісій. 

На базі обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя 

Сухомлинського пройшли навчання 260 осіб - керівників та спеціалістів (членів комісій) 

відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій (міських рад), директорів інтернатних, 

позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів. 

В районних, міських відділах освіти, закладах обласного підпорядкування, ПТНЗ 

пройшли навчання і перевірку знань 5600 осіб. 

2. 21-25 листопада 2011 року проведено навчання та перевірку знань з безпеки 

життєдіяльності новопризначених спеціалістів, методистів відділів, управлінь освіти 

райдержадміністрацій, міських рад, новопризначених керівників (директори, заступники) 

інтернатних, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів. 

3. Проведено всеукраїнський громадський огляд-конкурс на кращу роботу з питань 

умов і стану охорони праці у 2010 році з метою подальшого поліпшення роботи щодо 

створення та забезпечення належних і безпечних умов життєдіяльності учасників навчально-

виховного процесу установ, закладів, підприємств, організацій освіти і науки відповідно до 

вимог законодавства з охорони праці, безпеки життєдіяльності, мобілізації працівників, 

студентів, учнів, вихованців галузі на недопущення травматизму і професійних захворювань.  
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4. Проведено обласний громадський огляд-конкурс серед закладів освіти на кращу 

роботу з питань збереження життя і здоров’я учнів, вихованців у загальноосвітніх школах, 

дошкільних та позашкільних закладах, закладах обласного підпорядкування, 

профтехучилищах з метою підвищення уваги керівників регіональних органів управління 

освітою та керівників закладів, установ освіти, а також вихователів, класних керівників, 

керівників гуртків, майстрів виробничого навчання до попередження ушкодження дітей в 

навчальному та виховному процесі, а також з метою забезпечення чіткої системи роботи 

закладу з профілактики дитячого травматизму, підвищення рівня планування, контролю, 

аналізу, просвітницької діяльності педагогічного колективу щодо збереження життя і 

здоров’я дітей під час навчання, праці та відпочинку. 

5. З метою популяризації знань правил безпеки життєдіяльності дітей та здорового 

способу життя, навчання умінню прогнозувати небезпечні ситуації та знаходити правильні 

рішення щодо безпечного виходу з цих ситуацій, навчання життєвим навичкам – здатність до 

адаптації, позитивної поведінки і подолання труднощів повсякденного життя, прищеплення 

навичок обережної поведінки в довкіллі та бережливого ставлення до збереження свого 

здоров'я та життя оточуючих, активізація роботи з попередження дитячого дорожньо-

транспортного травматизму, узагальнення та розповсюдження кращих форм і методів 

профілактичної роботи серед учасників навчально-виховного процесу в  навчальних 

закладах Кіровоградської області проведено тижні  знань з безпеки життєдіяльності на 

тему «Сприяння здорового способу життя» - лютий 2011р, «Молодь проти надзвичайних 

ситуацій» - квітень 2011р., «Знання правил дорожнього руху – безпека вашого життя!» - 

вересень 2011, «Не будьмо байдужими – врятуємо наш світ від пожеж» - листопад 2011. 

6. Участь в роботі обласного семінару «Сучасні підходи до організації літнього 

оздоровлення та відпочинку школярів» на базі обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського – квітень 2011 року. Участь в роботі 

робочої групи (травень - червень 2011 року) по перевірці умов підготовки та перебування 

дітей, організації виховної роботи, харчування, дотримання чинного законодавства з питань 

охорони праці та безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки в оздоровчих закладах області. 

7. Участь в роботі проведення атестаційної експертизи: 

 професійно-технічного училища №16 м. Мала Виска; 

 професійно-технічного училища №30 с. Торговиця; 

 професійно-технічного училища №38 смт Голованівськ. 

8. Участь у роботі комісії щодо комплексного вивчення якості освіти Маловисківського 

району. 


