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Вступ 

Функціонування освітньо-наукового процесу в інституті забезпечують 83 педагогічні 

та науково-педагогічні працівники кафедр, науково-методичних лабораторій, відділів та 

центрів. У 2013 році понад 5 тисяч учителів, вихователів, соціальних педагогів, практичних 

психологів, керівників загальноосвітніх шкіл та позашкільних закладів освіти області на 

довгострокових і короткострокових засадах оновлюють та розширюють знання, формують 

нові професійні компетентності психолого-педагогічної, науково-дослідної, організаційно-

управлінської діяльності, пізнають сучасні інноваційні технології, форми, методи і засоби 

реалізації змісту навчання, що передбачає його диференціацію, індивідуалізацію, 

запровадження дистанційних та інформаційно-комунікаційних технологій. 

Навчання освітян за базовими й інтегрованими програмами (40 спеціальностей) 

спрямоване на оволодіння, оновлення та поглиблення спеціальних фахових, науково-

методичних, педагогічних, соціально-гуманітарних, психологічних, правових, економічних 

та управлінських компетентностей; вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду, що 

дозволяє їм якісно виконувати свої обов’язки, збагачуючи інтелектуальний ресурс регіону. 

У 2013 році на базі інституту проведено понад 150 міжнародних, всеукраїнських, 

обласних та міжвузівських науково-методичних та навчально-практичних заходів: 

конференцій, проблемних семінарів, тренінгів, конкурсів, оглядів, інтелектуальних змагань, 

виставок тощо, до участі в яких залучалося близько 15 тисяч педагогічних працівників. 

Яскравою сторінкою освітнього життя області стало видання щоквартального 

науково-методичного журналу «Педагогічний вісник», що продовжує традиції видання, 

започаткованого ще у 1881 році. Журнал користується широким попитом у наукових та 

науково-методичних колах, а його авторський колектив надзвичайно багатий – від дійсних 

членів НАПН України до науковців ВНЗ Кіровоградщини, працівників методичних установ, 

органів управління освітою, педагогічних працівників, учителів, бібліотекарів, музейних 

працівників тощо. 

Важливий напрямок діяльності інституту – випереджувальний науково-методичний 

супровід реалізації Базового компонента дошкільної освіти, Державного стандарту 

початкової загальної освіти та Державного стандарту базової і повної загальної середньої 

освіти. Такий супровід здійснюється шляхом оперативного внесення змін до змісту 

післядипломної педагогічної освіти, організації роботи творчих груп учителів та вихователів, 

проведення тематичних «круглих столів», тренінгів, майстер-класів, цільових методичних 

декад на базі районних та міських методичних кабінетів, презентацій перспективного 

педагогічного досвіду, сучасних засобів навчання, продуктивних освітніх новацій і 

технологій, нових програм, навчальних курсів, посібників, у тому числі щодо реалізації 

варіативної складової змісту загальної середньої освіти. Визначальним показником якості 

цієї роботи є підготовка й публікація конкретних методичних рекомендацій для вчителів, 

вихователів, керівників закладів освіти щодо організації та особливостей вивчення у 

наступному навчальному році предметів загальноосвітнього циклу, здійснення виховної 

роботи, психологічного супроводу освітнього процесу, реалізації Міжнародних та 

Всеукраїнських проектів і програм. Авторські здобутки знаходять своє відображення на 

сторінках видання «Методичний вісник», а також у науково-методичних матеріалах до 

щорічних серпневих конференцій, збірниках тез, статей за результатами участі педагогів 

області в науково-практичних заходах різного рівня (міжнародний, всеукраїнський, 

обласний). 
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Особливу увагу колектив інституту надає якісному науково-методичному 

забезпеченню виконання обласних освітніх програм, зокрема: «Обласна цільова програма 

розвитку дошкільної освіти на 2011-2015 роки», «Обласна цільова соціальна програма 

розвитку позашкільної освіти та підтримки обдарованої молоді на період до 2014 року», 

«Обласна цільова соціальна програма підвищення якості шкільної природничо-математичної 

освіти на період до 2015 року», «Обласна цільова програма впровадження у навчально-

виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних 

технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року», «Обласна програма «Освітній округ», 

«Обласна програма реформування інтернатних закладів на період до 2015 року» та інших. 

Стали традиційними тематичні дискусії, захисти інноваційних освітніх проектів, 

огляди-конкурси соціально-педагогічних моделей «Освітній округ», «Школа сприяння 

здоров’ю», «Оптимальне освітнє середовище для випереджувального навчання педагогів 

ІКТ», проведення семінарів-практикумів «Учитель в он-лайні», майстер-класів для 

фасилітаторів Міжнародної програми «Intel
®
Шлях до успіху», відкритих інтернет-

конференцій педагогічних працівників тощо. 

Такий підхід до вирішення освітніх проблем дозволяє формувати єдиний освітній 

простір та якісне науково-методичне середовище, системоутворювальним чинником яких є 

мобільне адміністрування та наповнення сайту інституту. Тільки у 2013 році зафіксовано 

213000 відвідувачів сайту (за статистикою системи «MyCounter»). 

Традиційно визначальною складовою діяльності інституту є зміцнення науково-

педагогічного потенціалу кафедр та інших науково-методичних підрозділів. За цим 

показником інститут є провідним серед вищих навчальних закладів спорідненого профілю. 

Початок 2013 року став успішним для п’яти співробітників інституту, троє з яких успішно 

захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук, дисертації 

ще двох працівників рекомендовано до захисту спеціалізованими вченими радами провідних 

вищих навчальних закладів України. 

Загалом цільові наукові пошуки на рівні дисертаційних досліджень у 2013 році 

здійснюють 19 співробітників та 25 працівників системи загальної середньої освіти, що 

дозволяє постійно збагачувати теоретико-методологічні основи післядипломної педагогічної 

освіти, підвищувати її ефективність та фахову результативність. 

Високий професіоналізм членів трудового колективу інституту знаходить своє 

втілення у його науковому, науково-методичному, інформаційно-технологічному й 

інноваційно-навчальному доробку. Так, у 2013 році в інституті підготовлено, 

прорецензовано, відредаговано, рекомендовано до друку та видано понад 300 д.а. наукової та 

науково-методичної продукції, значний обсяг якої претендує на отримання грифу 

Міністерства освіти і науки України. 

У науково-методичному підпорядкуванні інституту функціонує 21 районний та 4 

міські методичні кабінети, центри. Системна координація їх діяльності, випереджувальне 

навчання працівників методичних служб, своєчасна та адресна кваліфікована допомога у 

розв’язанні актуальних проблем навчально-виховного процесу – запорука стабільної роботи 

освітньої галузі області щодо створення належних умов для забезпечення рівного доступу 

освітян області до якісної післядипломної педагогічної освіти. 

У контексті реалізації мети та завдань підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників регіону інститут співпрацює з різноманітними Міжнародними фондами, є 

ініціатором й організатором міжнародних цільових обмінів, учасником багатьох 
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Міжнародних освітніх програм та проектів, зокрема: «Intel
®
Шлях до успіху», «Microsoft: 

Партнерство у навчанні», «Інклюзивна освіта для дітей з особливими освітніми потребами в 

Україні», «Освітні вимірювання, адаптовані до стандартів ЄС», Міжнародні моніторингові 

програми дослідження: PIZA, PIRLS, TIMSS, Міжнародний проект з інформатики та 

комп’ютерної грамотності «Бобер». Особливо плідно у 2013 році інститут співпрацював з 

Корпусом Миру США в Україні, Посольством США в Україні, Британською Радою, 

представництвом ПРООН в Україні, «Міжнародним Альянсом з ВІЛ/СНІД в Україні 

«Альянс», Міжнародним жіночим правозахисним центром «ЛаСтрада Україна» та іншими. 

Основні показники результатів міжнародного співробітництва подані нижче (див. 

таблицю). 
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Міжнародне співробітництво 

 
№ 

з/п 

Назва документа 

про співпрацю 

Назва 

організації, з 

якою 

здійснюється 

співробітниц

тво 

Час 

підписан-

ня 

документа 

про 

співпрацю 

Термін дії Заходи, проведені в 

рамках документа 

Основні напрями 

співпраці, практичні 

результати впровадження 

в навчальні заклади 

1. Меморандум про 

співробітництво між 

Міністерством 

освіти і науки 

України та Intel  

Дирекція 

освітніх 

програм Intel 

в Україні 

28.10.2003,  

10.11.2005 

та 

30.09.2008  

2005-2015 

рр. 

Організація та 

проведення тренінгів за 

основним курсом 

програми (версії 3.0 та 

V.10.1) та  

дистанційним курсом 

(ТЕО); організація та 

проведення майстер-

класів; організація та 

проведення конкурсу 

проектів за програмою 

«Успішний проект»; 

науково-методичний 

супровід. Координація 

роботи районних 

тренерів та 

координаторів 

Підготовка педагогічних 

кадрів з ІКТ та новітніх 

педагогічних технологій 

(сертифіковані  

5600 педагогічних 

працівників області) 

2. Угода про наміри та 

подальше 

співробітництво між 

Національною 

академією наук 

України та «Інтел 

Юкрейн 

Майкроелектронікс 

ЛТД» 

«Інтел 

Юкрейн  

Майкроелект

ро-нікс 

ЛТД» 

16.04.2010  16.04.2010 

р.- 

01.01.2015 

р. 

Організація та 

проведення тренінгів, 

науково-методична 

підтримка викладання в 

загальноосвітніх та 

спеціальних навчальних 

закладах навчальних 

курсів «Комп’ютерні 

технології для місцевої 

спільноти», 

«Комп’ютерні 

технології для 

майбутньої професія» 

та дистанційного 

тьюторного курсу 

«Вивчаємо 

Підприємництво 2.0»; 

організація та 

проведення конкурсу 

«Наш проект для 

місцевої спільноти» 

Створення Інтернет-

спільнот фахівців-

практиків, де 

здійснюється постійна 

підтримка різноманітного 

віртуального навчання із 

забезпеченням навчання 

банком мультимедійних 

навчальних об'єктів і 

використанням 

інтерактивних 

інструментів        Веб 2.0.  

3. Меморандум про 

взаєморозуміння 

між Міністерством 

освіти і науки 

України та ТОВ 

«Майкрософт 

Україна» 

ТОВ 

«Майкрософ

т Україна», 

Міністерство 

освіти і 

науки, 

молоді та 

спорту 

України 

01.07.2008  01.07.2008 

р.- 

28.06.2013 

р. 

Організація та 

проведення тренінгів з 

вчителями 

Підготовка педагогічних 

кадрів з ІКТ та новітніх 

педагогічних технологій 

4. Угода між 

Україною та США 

Корпус миру 

США в 

Україні, 

Міністерство 

освіти і 

науки, 

 Щорічно 

до 2014 р. 

Проведення тренінгів з 

використанням 

інноваційних 

технологій під час 

вивчення англійської 

мови у загальноосвітніх 

Впровадження SPA-

проектів, Партнерського 

проекту під час курсів 

підвищення кваліфікації 

вчителів, проведення 

семінарів з вчителями 
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молоді та 

спорту 

України 

навчальних закладах англійської мови 

5. Угода між 

Україною та 

Канадою про 

реалізацію 

спільного проекту, 

Розпорядження 

КМУ від 03.12.2009 

р.  

№ 1182 «Про 

затвердження плану 

заходів щодо 

запровадження 

інклюзивного та 

інтегрованого 

навчання в 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладах на період 

до         2012 року» 

 

Канадська  

Агенція з 

міжнародног

о розвитку 

The Canadian 

International 

Development 

Agency 

(CIDA) та 

всеукраїнськ

ий фонд 

«Крок за 

кроком», 

Міністерство 

освіти і 

науки, 

молоді та 

спорту 

України 

 Щорічно Організаційно-

методичний супровід 

впровадження 

Українсько-канадського 

проекту «Інклюзивна 

освіта для дітей з 

особливими потребами 

в Україні»  в області та 

участь у науково-

практичних заходах 

проекту. 

Впровадження 

проектів: 

«Використання Індексу 

інклюзії для розвитку 

інклюзивної школи», 

«Інклюзія та 

громадянське 

суспільство» 

(моніторингове 

дослідження, участь у 

проведенні 

моніторингового 

дослідження стану 

інклюзивної освіти в 

Україні, участь у 

тренінгах та науково-

практичних 

конференціях) 

Розробка та апробація 

моделі спеціально 

створеного середовища 

для розвитку ключових 

компетенцій 

дошкільників з 

особливими освітніми 

потребами, соціальної 

адаптації в процесі 

інклюзивної освіти. 

Розробка та апробація 

цілісної моделі 

інклюзивного навчання 

учнів із порушеннями 

опорно-рухового апарату. 

Розробка й апробація 

моделі інтеграції дітей із 

особливими освітніми 

потребами (слабозорих 

дітей) у загальноосвітню 

школу 

6. Концепція 

загальнодержавної 

програми «Здоров’я 

- 2020: український 

вимір» 

(розпорядження 

КМУ від 31.10.2011 

р.        № 1164-р), 

Положення про 

Всеукраїнський 

конкурс-захист 

сучасної моделі 

навчального закладу 

«Школа сприяння 

здоров’ю» (наказ 

Міністерства освіти 

і науки, молоді та 

спорту України від 

20.07.2011 р.  

№ 828) 

Всесвітня 

організація 

охорони 

здоров’я, 

Європейська 

Комісія, Рада 

Європи, 

Міністерство 

освіти і 

науки, 

молоді та 

спорту 

України 

 

 До 2020 р. 

продов-

жується 

щорічно 

Впровадження 

міжнародної програми 

«Європейська та 

Національна мережа 

Шкіл сприяння 

здоров’ю», спецкурсу 

«Здоров’язбережува-

льні освітньо-виховні 

технології» на курсах 

підвищення кваліфікації 

заступників директорів 

та педагогів-

організаторів  

(13-23.08.2012 р.) 

Педагогічне стажування 

та обмін досвідом. 

Обласний постійно 

діючий семінар 

директорів Шкіл 

сприяння здоров’ю   (08-

09.10.2012 р.). 

Висвітлення результатів 

діяльності та апробація 

досвіду у ході 

всеукраїнської 

конференції з проблеми 

«Психолого-педагогічні 

аспекти навчання дітей з 

особливими освітніми 

потребами в умовах 

інклюзії» (21-22.02.2012 

р.); 

всеукраїнської 

конференції з проблеми 

«Інтеграція освітньо-

виховної та оздоровчої 

діяльності в навчальних 

закладах України»  (06-

07.11.2012 р.) 

7. За ініціативи 

Міністерства освіти 

і науки, молоді та 

спорту України 

PROJECT 

HOPE 

UKRAINE  

 2009-2013 

рр. 

Впровадження проекту 

«ХОУП» у рамках 

програми з 

профілактики вживання 

тютюну, алкоголю і 

Реалізація превентивного 

проекту зі шкільної 

програми щодо 

профілактики вживання 

тютюну, алкоголю і 

http://www.acdi-cida.gc.ca/index-e.htm
http://www.acdi-cida.gc.ca/index-e.htm
http://www.acdi-cida.gc.ca/index-e.htm
http://www.acdi-cida.gc.ca/index-e.htm
http://www.acdi-cida.gc.ca/index-e.htm
http://www.acdi-cida.gc.ca/index-e.htm
http://www.acdi-cida.gc.ca/index-e.htm
http://www.acdi-cida.gc.ca/index-e.htm
http://www.acdi-cida.gc.ca/index-e.htm
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наркотиків (ХОУП)» наркотиків (ХОУП), 1-4 

класи 

8. За ініціативи 

Міністерства освіти 

і науки, молоді та 

спорту України 

Міжнародни

й Альянс з 

ВІЛ/СНІД в 

Україні 

«Альянс» 

 2009-2013 

рр. 

Впровадження 

превентивного проекту 

«Захисти себе від ВІЛ 

(Школа проти СНІДу)» 

Визначені опорні заклади, 

впроваджується проект 

 

9. За ініціативи 

Міністерства освіти 

і науки, молоді та 

спорту України 

Міжнародна 

асоціація 

«Крок за 

кроком» 

Нідерланди 

(International 

Step by Step 

Association 

(ISSA) 

 

 Щорічно Впровадження 

Програми всебічного 

розвитку дитини «Крок 

за кроком» 

Модель особистісно 

орієнтованої освіти «Крок 

за кроком» для дітей 

молодшого шкільного 

віку. 

Наставництво. 

«Менеджмент керівників 

закладів дошкільної і 

початкової освіти» 

10. Згідно з наказом 

Міністерства освіти 

і науки, молоді та 

спорту України 

Європейськи

й Союз 

TEMPUS 

 

 Щорічно Впровадження проекту     

«Освітні вимірювання, 

адаптовані до 

стандартів ЄС» у 

рамках Програми 

Європейського Союзу 

TEMPUS 

Участь у науково-

практичних заходах 

проекту 

11. Згідно з наказом 

Міністерства освіти 

і науки, молоді та 

спорту України 

Представниц

тво ПРООН 

в Україні  

 

 2012-2015 

рр. 

Впровадження проекту 

«Соціальна інтеграція 

та розвиток 

громадянської 

відповідальності молоді 

в Україні», Програми 

Intel «Шлях до успіху», 

курсів: «Комп’ютерні 

технології для місцевої 

спільноти», 

«Комп’ютерні 

технології для 

майбутньої професії» 

Створення Інтернет-

спільнот фахівців-

практиків, де 

здійснюється постійна 

підтримка різноманітного 

віртуального навчання із 

забезпеченням навчання 

банком мультимедійних 

навчальних об’єктів і 

використанням 

інтерактивних 

інструментів Веб 2.0.  

12. Згідно з наказом 

Міністерства освіти 

і науки, молоді та 

спорту України від 

22.04.2005 р. № 248 

«Про розширення 

педагогічного 

експерименту за 

програмою Intel
®
 

Навчання для 

майбутнього щодо 

навчання майбутніх 

учителів 

ефективному 

використанню 

інформаційно-

комунікаційних 

технологій у 

навчально-

виховному процесі»  

Компанія 

Intel Ukraine 

Microelektron

ics. Ltd  

 

 з 2010 року 

продов-

жується 

щорічно 

Впровадження 

міжнародної програми 

Іntel
®
 «Навчання для 

майбутнього». 

Організація та 

проведення конкурсу 

«Наш проект для 

місцевої спільноти» 

Тренінги та науково-

методична підтримка 

викладання у 

загальноосвітніх та 

спеціальних навчальних 

закладах навчальних 

курсів «Комп’ютерні 

технології для місцевої 

спільноти», 

«Комп’ютерні технології 

для майбутньої професія» 

та дистанційного 

тьюторного курсу 

«Вивчаємо 

Підприємництво 2.0» 

13. Згідно з наказом 

Міністерства освіти 

і науки, молоді та 

спорту України 

Іntel
® 

(
Компанія 

Intel Ukraine 

Microelektron

ics. Ltd)  

 з 2005 року 

продов-

жується 

щорічно 

Організація та 

проведення конкурсу 

проектів за програмою 

«Успішний проект». 

Організація та 

Організація та 

проведення майстер-

класів. 

Науково-методичний 

супровід. Координація 
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проведення тренінгів за 

основним курсом 

програми (версії 3.0 та 

V.10.1) та  

дистанційним курсом 

(ТЕО) 

роботи районних тренерів 

та координаторів 

14. За ініціативи 

Міністерства освіти 

і науки 

Міжнародни

й освітній 

фонд імені 

Ярослава 

Мудрого 

 з 2005 року 

продов-

жується 

щорічно 

 Освоєння благодійних 

пожертв компанії Intel 

Ukraine Microelektronics. 

Ltd 

15. Згідно з наказом 

Міністерства освіти 

і науки, молоді та 

спорту України 

Компанiя 

«Microsoft 

Україна»; 

ECPAT 

International 

(міжнародна 

правозахисна 

організація 

за 

припинення 

дитячої 

проституції, 

дитячої 

порнографії 

та торгівлі 

дітьми з 

метою 

сексуальної 

експлуатації) 

 

 з 2009 року 

продов-

жується 

щорічно 

Впровадження 

міжнародного проекту 

«Онляндія - безпечна 

веб-країна» 

Проведення досліджень 

щодо використання 

ресурсів мережі Інтернет 

дітьми та молоддю, 

проведення тренінгів для 

педагогічних працівників 

щодо формування у дітей 

компетенцій грамотного 

та безпечного 

використання Інтернет-

ресурсів, виховання 

культури поведінки у 

мережі Інтернет 

16. Згідно з наказом 

Міністерства освіти 

і науки, молоді та 

спорту України від 

24.01.2012 р. № 58 

«Про впровадження 

Програми «Школи – 

новатори» 

 

Компанiя 

«Microsoft 

Україна» 

 

 2013-2014 

рр. 

Впровадження 

проектів: «Нове життя 

комп’ютера», 

«Вчителі-новатори», 

«Учителі в он-лайні», 

«Школи-новатори» у 

рамках Програми 

«Партнерство в 

навчанні» 

Проведення тренінгів та 

сертифікація вчителів за 

курсом «Учителі в он-

лайні». 

Організація та 

проведення он-лайн-

навчання керівників шкіл 

та вчителів для 

підвищення їх рівня 

кваліфікації. 

Надання методичної та 

технічної допомоги 

учасникам Програми 

через діяльність 

мережевої спільноти в 

освітній мережі 

http://pil.org.ua. 

Надання консультацій 

учасникам Програми 

17. За ініціативи 

Міністерства освіти 

і науки, молоді та 

спорту України 

«Видавнича 

група BHV» 

 

 2008-2015 

рр. 

Впровадження проекту  

«IT-освіта в 11-річній 

школі»  

Проведення тренінгів та 

сертифікація вчителів 

18. Згідно з наказом 

Міністерства освіти 

і науки, молоді та 

спорту України 

Міжнародна 

асоціація 

інтелектуаль

них ігор  

 

 2013-2014 

рр. 

Проведення 

міжнародного конкурсу 

з інформатики та 

комп’ютерної 

грамотності «Бобер» 

Сумісно з 

Всеукраїнською 

координаційною радою 

конкурсу забезпечення 

проведення конкурсу в 

навчальних закладах 

області. 

Проведення 

http://pil.org.ua/


10 

 

статистичного аналізу 

результатів конкурсу. 

Опрацювання  зауважень 

щодо проведення 

конкурсу та його завдань. 

Підготовка пакета 

пропозицій щодо 

формування банка 

завдань  конкурсу  

наступного року. 

Проведення обласних 

семінарів для вчителів 

19. Згідно з наказом 

Міністерства освіти 

і науки, молоді та 

спорту України 

School 

Aсademy of 

Entrepreneurs

hip  

 2013-2015 

рр. 

Реалізація проекту 

«Шкільна академія 

підприємництва» 

Розвиток в учнів та 

вчителів культури 

підприємництва, 

необхідних 

компетентностей для 

досягнення успіху в 

бізнесі або професійній 

кар’єрі. 

Обмін досвідом щодо 

запровадження в 

шкільній практиці 

заходів, пов’язаних із 

розвитком професійної 

активності та 

підприємливості 

20. За ініціативи 

Міністерства освіти 

і науки, молоді та 

спорту України 

Вінницький 

національни

й технічний 

університет  

 з 2008 року 

продов-

жується 

щорічно 

Проведення 

міжнародного 

відкритого конкурсу із 

Web-дизайну та 

комп’ютерної графіки 

серед студентів та учнів 

Проведення тренінгів для 

вчителів області за 

курсами «Основи 

комп’ютерної графіки» та 

«Основи Веб-дизайну». 

Сприяння участі в 

конкурсі учнів 

Кіровоградщини 

21. Згідно з наказом 

Міністерства освіти 

і науки, молоді та 

спорту України 

Компанiя 

«Microsoft 

Україна» 

 

 з 2010 року 

продов-

жується 

щорічно 

Впровадження проекту  

«Цифрові технології» 

Проведення тренінгів 

курсу цифрових 

технологій, що 

складається з п’яти 

курсів: 

«Основи роботи з 

комп’ютером»; «Інтернет 

і Веб»; «Програми 

підвищення 

продуктивності»; 

«Безпека та 

конфіденційність 

комп’ютера»; «Цифровий 

стиль життя». 

Координація роботи 

районних тренерів 

22. Згідно з наказом 

Міністерства освіти 

і науки, молоді та 

спорту України від 

01.02.2010 р. № 59 

«Про вжиття заходів 

щодо запобігання 

насильству над 

дітьми» 

 

Жіночий 

консорціум 

України  

 2010-2017 

рр. 

Впровадження проекту 

«Попередження 

насильства над дітьми в 

школі» 

Проведення тренінгів, 

семінарів для практичних 

психологів, соціальних 

педагогів; конкурсів для 

учнів 

23. Згідно з листом Міністерство  2012-2017 Впровадження проекту У ході реалізації проекту 
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Міністерства освіти 

і науки, молоді та 

спорту України від 

11.09.2012 р.  

№ 1/9-642 «Про 

презентацію 

проекту Фонду 

Народонаселення 

ООН в Україні у 

сфері формування 

здорового способу 

життя та 

відповідальної 

поведінки 

учнівської молоді» 

освіти і 

науки, 

молоді та 

спорту 

України, 

Фонд 

Народонасел

ення ООН в 

Україні  

рр. «Дорослішай на 

здоров’я» 

було організовано: 

- заняття фокус-групи; 

- апробація програми 

серед учнів закладів 

освіти області; 

- міжрегіональний 

семінар з підготовки 

педагогів-тренерів; 

- участь у засіданні колегії 

Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту 

України 25.09.2012 р.; 

- спецкурс «Дорослішай 

на здоров’я» (в рамках 

курсів підвищення 

кваліфікації практичних 

психологів і соціальних 

педагогів з 15.10.2012 р. 

по 26.10.2012 р.); 

- обласний конкурс 

малюнків серед учнів 7-

11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів, 

позашкільних установ; 

- навчальний семінар з 

питань формування 

здорового способу життя 

та збереження 

репродуктивного 

здоров’я підлітків 

24. Згідно з наказом 

Міністерства освіти 

і науки, молоді та 

спорту України від 

25.12.2007 р. № 

1176 «Про 

організацію і 

проведення 

соціально-

педагогічної роботи 

з дітьми трудових 

мігрантів» 

Міністерство 

освіти і 

науки 

України,  

Міжнародни

й жіночий 

правозахисн

ий центр «Ла 

Страда-

Україна» 

 2005-2015 

рр. 

Проведення тренінгів, 

семінарів (для 

практичних психологів, 

соціальних педагогів, 

методистів 

психологічної служби), 

моніторингів 

щодо організації 

соціально-педагогічної і 

психологічної роботи з 

дітьми трудових 

мігрантів 

Соціально-педагогічна та 

психологічна робота з 

дітьми трудових 

мігрантів 

25. Згідно з наказом 

Міністерства освіти 

і науки, молоді та 

спорту України від 

10.11.2005 р. № 649 

«Про проведення у 

2005-2007 рр. 

інформаційно-

освітніх заходів у 

навчальних 

закладах з питань 

запобігання торгівлі 

людьми» 

Міністерство 

освіти і 

науки 

України, 

Міжнародни

й жіночий 

правозахисн

ий центр «Ла 

Страда-

Україна» 

 2005-2015 

рр. 

Впровадження 

Програми  «Запобігання 

торгівлі людьми та 

експлуатації дітей» 

У ході реалізації 

програми було 

організовано: 

обласні та районні 

науково-практичні 

семінари для педагогів;  

засідання районних 

творчих груп; розроблено 

цикл практичних та 

лекційних занять для 

слухачів курсів 

підвищення кваліфікації 

26. Згідно з наказом 

Міністерства освіти 

і науки, молоді та 

спорту України від 

12.09.2009 р.  

№ 741 «Про 

реалізацію 

Міністерство 

освіти і 

науки 

України, 

Академія 

педагогічних 

наук 

 2001-2015 

рр. 

Сприяння 

просвітницькій роботі 

«Рівний-рівному» серед 

молоді України щодо 

здорового способу 

життя 

Проведення тренінгів, 

семінарів з педагогами; 

факультативів, гуртків, 

тренінгів з учнями 
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Програми 

«Сприяння 

просвітницькій 

роботі «рівний-

рівному» серед 

молоді України 

щодо здорового 

способу життя» 

України, 

ПРООН/ЮН

ЕЙДС  

27. Наказ Міністерства 

освіти і науки, 

молоді та спорту 

України від 

29.10.2010 р.   

№ 1023 «щодо 

профілактики 

злочинності та 

правопорушень 

серед дітей, захисту 

їх прав на освіту» 

Міністерство 

освіти і 

науки 

України, 

Всеукраїнськ

а фундація 

«Захист Прав 

Дітей» та 

Нідерландсь

ка секція 

всесвітньої 

правозахисн

ої організації 

Міжнародно

го захисту 

дітей 

 2010-2013 

рр. 

Впровадження 

спільного українсько-

нідерландського 

проекту «Створення 

передумов для 

реформування закладів 

соціальної реабілітації 

для неповнолітніх 

правопорушників, котрі 

не досягли віку 

кримінальної 

відповідальності в 

Україні» 

Проведення обласних, 

районних семінарів з 

підготовки педагогів-

тренерів; тренінгів, 

місячників правових 

знань, тематичних бесід, 

конкурсів для учнів 
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Навчально-методична діяльність  

 

Відповідно до пункту 1.4. Положення про республіканський (Автономної Республіки 

Крим), обласні та Київський і Севастопольський міські інститути післядипломної 

педагогічної освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України №538 від 

17.11.2000 року зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки №712 від 

31.07.2009 року, інститут виконує замовлення департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

Кіровоградської облдержадміністрації, відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, 

міських рад щодо підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів регіону.  

Щороку відповідно до ліцензованого обсягу на основі освітньо-професійних програм, 

затверджених в установленому порядку, підвищують кваліфікацію на курсах більше 40 

категорій педагогічних і керівних кадрів області. 

Середньомісячний (помісячний) контингент слухачів складає від 210 до 320 осіб 

залежно від термінів курсів підвищення кваліфікації: двотижневі, тритижневі, місячні – 

згідно з планом-графіком підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів.  

50 – 60% слухачів курсів підвищення кваліфікації – учителі загальноосвітніх 

предметів, 16 – 20% - учителі початкових класів, 13 – 15% - працівники дошкільних закладів, 

3 – 5% - керівники закладів і установ освіти Кіровоградської області.  

Відповідно до рекомендацій Центрального інституту післядипломної педагогічної 

освіти Університету ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної академії 

педагогічних наук України та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти освітньо-

професійні програми та навчальні плани курсів підвищення кваліфікації складаються з 

модулів: соціально-гуманітарний, професійний і діагностичний, змістовне наповнення яких 

забезпечують науково-педагогічні і педагогічні працівники. 

В інституті працюють 3 кафедри (теорії та методики середньої освіти, педагогіки, 

психології і корекційної освіти, дошкільної та початкової освіти), більше 60 співробітників 

наукових та науково-методичних підрозділів інституту (10 науково-методичних лабораторій, 

3 центри, 3 відділи).  

На штатних посадах працюють 1 доктор педагогічних наук, професор Калініченко 

Надія Андріївна, 15 кандидатів наук, доцентів, 4 старших викладачів без наукового ступеня 

та здобувачів.  

Особлива увага приділяється створенню в інституті умов для підготовки науково-

педагогічних кадрів вищої кваліфікації. Згідно з перспективними планами науково-дослідної 

роботи за останні 5 років працівниками інституту захищено 1 дисертацію на здобуття 

наукового ступеня доктора педагогічних наук (Калініченко Н.А.), 14 дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата наук. 19 співробітників інституту залучено до навчання в 

аспірантурі без відриву від виробництва та проведення науково-педагогічних досліджень в 

якості здобувачів наукового ступеня.  

Всього до роботи на курсах і міжкурсових заходах залучаються майже 200 викладачів 

(штатних і сумісників, запрошених до роботи на умовах погодинної оплати). Серед них 7 

докторів наук, професорів, 43 кандидатів наук, доцентів, більше 100 викладачів вищих 

навчальних закладів, аспірантів, досвідчених методистів, керівників закладів освіти, 

вчителів, вихователів, які мають відзнаки Міністерства освіти і науки «Заслужений вчитель 

України», «Заслужений тренер України», педагоги-лауреати та переможці конкурсів 

«Учитель року», «Класний керівник року» обласного та всеукраїнського етапів; стипендіати 
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Стипендії Дж.Сороса (США), посольств Австрії, Німеччини; методисти-кореспонденти 

(категорія Міністерства освіти і науки України), які є постійними авторами всеукраїнських, 

обласних, міських та районних педагогічних видань. 

Високий науково-теоретичний рівень навчального процесу на курсах і семінарах, 

доступ освітянам області до перспективних здобутків педагогічної науки і практики 

забезпечують не лише викладачі кафедр інституту, але і науковці вищих навчальних 

закладів, перш за все Кіровоградського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка, Кіровоградського Національного технічного університету. 

Педагогічну практику (відвідування уроків, навчальних занять у закладах освіти) 

проводять учителі вищої та першої категорій, учителі-методисти. Враховуючи специфіку 

курсів підвищення кваліфікації, до навчального процесу долучаються соціальні педагоги та 

практичні психологи, працівники дошкільних і позашкільних закладів освіти, культури, 

працівники обласних, міських бібліотек, працівники департаменту освіти і науки, молоді та 

спорту облдержадміністрації.  

В основу організації та формування змісту підвищення кваліфікації керівних і 

педагогічних кадрів у комунальному закладі «Кіровоградський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» покладено Закони 

України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про вищу освіту», «Про дошкільну 

освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про інноваційну діяльність», 

Державний стандарт початкової загальної освіти, затверджений постановою Кабінету 

Міністрів України від 20 квітня 2011 р. №462, Державний стандарт базової і повної загальної 

середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 

2011 р. №1392, акти чинного законодавства з питань освіти, інші нормативні і розпорядчі 

документи.  

Відповідно до Положення про республіканський (Автономної Республіки Крим), 

обласні та Київський і Севастопольський інститути післядипломної педагогічної освіти (із 

змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки від 31.07.2009 р. №712) КЗ 

«Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя 

Сухомлинського» здійснює навчально-методичне забезпечення післядипломної педагогічної 

освіти регіону, підвищення кваліфікації керівних і педагогічних працівників дошкільної, 

загальної середньої та позашкільної освіти.  

В області склалася чітка система формування контингентів слухачів курсів 

підвищення кваліфікації та міжкурсової методичної роботи з кадрами. Стабільне 

функціонування цієї системи значною мірою залежить від тісної співпраці і взаємодії 

департаменту освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації, відділів, управлінь 

освіти райдержадміністрацій, міських рад та інституту.  

Щорічно наукові та науково-методичні структурні підрозділи готують і направляють 

відділам (управлінням) освіти райдержадміністрацій, міських рад пропозиції щодо курсів 

підвищення кваліфікації та обласних методичних заходів на наступний календарний рік із 

зазначенням категорій педпрацівників, проблематики, форм і термінів навчання, змістовного 

наповнення запропонованих курсів і семінарів.  

Відділи, управління освіти, методичні кабінети (центри) спільно з керівниками шкіл, 

установ і закладів освіти визначають шляхом діагностування, анкетування або 

індивідуальних співбесід запити і потреби кожного педагога і готують замовлення від 

регіону.  
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На підставі аналізу надісланих до інституту заявок, результатів вивчення стану 

навчально-виховного процесу на місцях, можливостей навчальної, матеріальної бази, складу 

науково-педагогічних кадрів інституту формуються річні плани підвищення кваліфікації 

керівних і педагогічних працівників області на курсах та в обласних школах, семінарах, 

творчих групах у міжкурсовий період.  

На основі типових навчальних планів Міністерства освіти і науки України розроблено 

та вченою радою КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти імені Василя Сухомлинського» схвалено 36 освітньо-професійних програм, до яких 

входить пакет навчально-методичного забезпечення курсів підвищення кваліфікації; 

навчальні плани, програми, інструктивно-методичні матеріали до практичних, лабораторних 

і семінарських занять, тематика колективних та індивідуальних проектів, випускних робіт, 

рефератів, списки рекомендованої літератури. В установленому порядку затверджено 

навчальні плани підвищення кваліфікації 45 категорій керівних і педагогічних працівників на 

курсах у період з 2011 до 2016 року.  

Науковий та методичний потенціал викладачів кафедр, залучених науковців та творчо 

працюючих педагогів забезпечує проведення на належному рівні курсів підвищення 

кваліфікації, обласних семінарів, засідань творчих груп, сформованих при науково-

методичних підрозділах інституту.  

Викладачами кафедр розроблено цілий ряд спецкурсів, семінарів, модулів, 

присвячених конкретним актуальним проблемам модернізаційних процесів в освіті: 

 використання ІКТ у навчальному процесі; 

 науково-методичне забезпечення впровадження профільного навчання; 

 сучасний урок у контексті реалізації компетентнісного та діяльнісного підходів та 

ін.. 

Дані діагностики за результатами навчання на курсах підвищення кваліфікації 

свідчать, що саме їх проблемна спрямованість, спецкурси і модулі за вибором формують у 

слухачів цілісне уявлення про предмет, дозволяють глибше проникнути в ту чи іншу 

педагогічну проблему.  

Серед форм роботи зі 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 зв’язку із змінами, які відбуваються в освіті України, до освітньо-професійних 

програм в установленому порядку вносяться відповідні зміни, які дозволяють осучаснити та 

актуалізувати зміст навчальних планів.  

Практично всі курси, які проводить КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», - 

проблемні або тематичні. Проблемне спрямування навчального процесу забезпечує 

поглиблення й оновлення професійних знань і умінь педагогічних працівників у галузі 

сучасних освітніх та інформаційних технологій, модернізації змісту освіти.  

Серед проблем, які були провідними на курсах протягом останніх п’яти років, такі: 

 Моніторинговий супровід модернізації навчально-виховного процесу. 

 Сучасні освітні технології у навчанні і вихованні.  

 Професійне самовдосконалення та самовизначення, педагогічна майстерність 

вчителя. 

На курсах розглядаються питання запровадження у навчальний процес 
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загальноосвітньої школи вимог Державного стандарту освіти, Концепцій нового змісту 

освіти, підготовки вчителя до роботи за новими навчальними планами, програмами, 

підручниками, використання інтерактивних та інноваційних педагогічних технологій, 

науково-методичного забезпечення організації роботи з обдарованими дітьми, формування 

професійної компетентності педагога як умови активізації творчого потенціалу учня, 

надання допомоги педагогам у підготовці випускників шкіл до зовнішнього незалежного 

оцінювання, моніторингу якості освіти тощо.  

Питання соціально-гуманітарного модуля тісно пов’язані з ситуацією у світі, в 

Україні, на Кіровоградщині. Це допомагає слухачам глибше зрозуміти реальне становище, 

правильно оцінювати далеку і найближчу перспективу розвитку суспільства.  

Переважна більшість годин (до 80%) планується на професійний модуль для вивчення 

проблем теорії і методики викладання фахових дисциплін, поглиблення психолого-

педагогічних знань, ознайомлення з перспективними педагогічними та інформаційними 

технологіями.  

Пріоритетним вважається розвивальне навчання і виховання, духовне формування 

молодого покоління України, а також спрямування змісту підвищення кваліфікації на 

досягнення світових і державних освітніх і кваліфікаційних стандартів на основі розвитку 

національних наукових надбань. 

В основу занять з методики викладання предметів покладено ідеї практичної науки. 

Чільне місце займає робота з варіативними програмами, новими підручниками тощо.  

Значна роль відводиться виробленню у слухачів умінь і навичок методичного 

характеру, організації пошукової діяльності проблемного характеру, роботі з підготовки 

учнів до олімпіад, формуванню професійно-педагогічної культури, пропаганді нових ідей, 

поширенню перспективного досвіду.  

Педагогічна практика у формі відвідування та аналізу уроків, навчальних занять або 

позакласних заходів (від 8 до 18 годин на місячних курсах) планується на базі установ, де 

працюють кращі педагогічні колективи, провідні педагоги.  

Тривалість і терміни проведення практики визначаються з урахуванням специфіки 

спеціальностей та діагностування потреб слухачів. 

Впроваджуються в навчальний процес інституту індивідуально-творчі форми занять, 

самостійна робота слухачів над певною проблемою. Звертається увага на урізноманітнення 

творчих форм організації навчальної роботи: дискусії, диспути, конференції, педагогічні 

портрети, звіти, моделювання окремих етапів уроку тощо.  

Для вивчення рівня результативності курсів підвищення кваліфікації працівників 

освіти розробляються, постійно доповнюються і удосконалюються діагностичні матеріали: 

анкети, тести, контрольні завдання, інструктивно-методичні матеріали, які затверджуються 

разом з робочими навчально-тематичними планами курсів. Оновлюється тематика курсових, 

залікових робіт, індивідуальних та колективних проектів.  

Системна робота з розвитку професійної компетентності педагогічних і керівних 

кадрів області продовжується у міжкурсовий період.  

З метою задоволення потреб педагогічних працівників у постійному зростанні, 

забезпечення високого рівня методичної роботи, надання практичної допомоги в організації 

навчання за новим змістом і структурою загальної середньої освіти, пропаганди і 

впровадження перспективного вітчизняного досвіду, сучасних педагогічних технологій 

інститут щороку проводить близько 100 обласних семінарів, занять шкіл перспективного та 
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технологічного досвіду, засідань творчих груп.  

Наукові та науково-методичні підрозділи інституту працюють над постійним 

удосконаленням структури науково-методичної роботи з кадрами на обласному і районному 

рівнях. 

Інститут спільно з методичними кабінетами відділів, управлінь освіти 

райдержадміністрацій, міських рад забезпечує безперервність підвищення професійної 

майстерності керівних і педагогічних працівників, єдність і наступність методичної роботи з 

кадрами, її інтеграцію з наукою.  

У 2013 році у міжкурсовий період в інституті ефективно працювали:  

 7 обласних шкіл для завідувачів та методистів методичних кабінетів (центрів) 

відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад, керівників закладів загальної 

середньої освіти, учителів хімії, біології, світової літератури та російської мови, практичних 

психологів та соціальних педагогів та інших; 

 12 обласних творчих груп, які досліджують проблеми науково-методичного 

забезпечення модернізаційних змін (директори опорних закладів освіти з питань 

інноваційної діяльності, учителі початкових класів, музики, образотворчого мистецтва, 

художньої культури, географії, інформатики, української мови і літератури, педагогічні 

працівники дошкільних навчальних закладів та інші); 

 18 постійно діючих семінарів, у тому числі для учителів світової літератури та 

російської мови, основ здоров’я, історії, директорів позашкільних навчальних закладів та 

інших з питань впровадження у практику педагогічних ідей В.Сухомлинського, проблем 

національного виховання тощо.  

Зокрема, у 2013 році проведено 55 обласних семінарів, в тому числі по   4 семінарів-

практикумів та семінарів-навчання, 2 міжрегіональних семінари,  4 занять шкіл педагогічної 

майстерності та творчого словесника, 3 майстер-класи, 3 тренінги та 1 педагогічний ярмарок, 

який був вперше організований та проведений інститутом в цьому році.  

З метою спрямування роботи методичних кабінетів відділів, управлінь освіти 

райдержадміністрацій, міських рад на вдосконалення структури, змісту і форм методичної 

роботи з педагогічними кадрами щорічно проводяться семінари-навчання для завідувачів, 

методистів, відповідальних за стан викладання загальноосвітніх предметів, за певні 

напрямки навчально-виховного процесу в регіонах, а також для керівників районних 

(міських) методичних об’єднань педпрацівників.  

Участь педагогічних працівників у всеукраїнських та обласних науково-практичних 

конференціях, педагогічних читаннях забезпечує поєднання досягнень сучасної психолого-

педагогічної науки та практичних надбань.  

Освітяни області – постійні учасники міжнародних, всеукраїнських та обласних 

науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів, засідань творчих груп тощо. Про 

високий рівень компетентності педагогів свідчить і те, що вони є активними учасниками 

розробки та впровадження багатьох експериментальних програм та проектів: Програм 

Міністерства освіти і науки України ПРООН/Юнейдс «Рівний-рівному», «Особистісно 

орієнтована освіта дітей» (Всеукраїнський фонд «Крок за кроком»), проектів Єврокомісії, 

Канадсько-українського проекту «Гендерна освіта», Практичного проекту Корпусу Миру 

(США), Проектів Британської Ради, Програм DELF-DALF, INTEL, регіональної програми 

«Забезпечення рівних можливостей дітям-інвалідам» та інших.  

У 2013 році в інституті проведено 1 міжнародна науково-методична конференція, 2 
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всеукраїнські науково-практичні конференції, 1 міжвузівську конференцію, 2 інтернет-

конференції, 3 науково-практичних конференцій тощо. Серед них зокрема проводилися: 

 міжнародна науково-методична конференція «Формування творчої особистості: 

діалог з В.О.Сухомлинським» (до 95-ї річниці від дня народження В.О.Сухомлинського); 

 всеукраїнський семінар завідувачів методичних кабінетів (центрів) відділів, 

управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад «Роль методичного кабінету (центру) у 

формуванні науково-методичного середовища в регіоні: критерії ефективності» ; 

 міжвузівська конференція керівників районних, міських методичних об’єднань 

учителів географії «Географічне краєзнавство як інформаційна складова шкільної географії»; 

 всеукраїнські науково-педагогічні діалоги з проблеми «Впровадження 

інноваційного освітнього проекту «Створення науково-методичних засад формування у дітей 

навчально-дослідницьких умінь». 
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Науково-методична робота 

 

Кафедра дошкільної та початкової освіти 

 
В 2013 році кафедра дошкільної та початкової освіти працювала над проблемами: 

«Науково-методичне забезпечення роботи педагога з обдарованими дітьми» та «Науково-

методичне забезпечення реалізації завдань Базового компоненту дошкільної освіти та 

Державного стандарту початкової загальної освіти». 

За звітний період навчальна робота виконувалась шляхом проведення лекційних та 

практичних занять на курсах підвищення кваліфікації вчителів початкових класів, 

образотворчого мистецтва, музичного мистецтва, художньої культури, вихователів 

дошкільних навчальних закладів, під час проведення засідань обласних та районних 

(міських) семінарів, творчих груп вчителів початкових класів, педагогічних працівників 

ДНЗ, образотворчого мистецтва та художньої культури, творчих лабораторій та творчих 

майстерень. 

Методична робота 

Науково-педагогічними працівниками кафедри проведено курси, на яких підвищували 

свій фаховий рівень 1069 осіб (39 груп), з них: педагогічні працівники ДНЗ 468 осіб  

(18 груп), вчителів початкових класів 468 осіб (16 груп), вчителі образотворчого мистецтва  

27 осіб (1 група), вчителі початкових класів, які викладають інформатику в початковій школі 

106 осіб (4 групи). 

Підготовлені лекції,  презентації практичних занять та спецкурсів: 

 «Вектор наступності в роботі дошкільної та початкової ланок освіти» 

(Тарапака Н.В.); 

 «Система розвивального навчання в початкових класах» (Тіхонова Н.Г.); 

 «Розвиток логічного мислення молодших школярів» (Тіхонова Н.Г.); 

 «Формування екологічної компетентності молодших школярів в інтересах 

збалансованого розвитку»(Тіхонова Н.Г.); 

 «Проектно-технологічна діяльність молодших школярів» (Тіхонова Н.Г); 

 «Навчально-методичне забезпечення предмету «Сходинки до інформатики» у 

початковій школі» (Тіхонова Н.Г.) 

 «Інтеграція освітнього процесу та використання інноваційних технологій в 

дошкільному навчальному закладі» (Гагаріна Н.П.); 

 «Гендерна культура та основи статевого виховання дітей дошкільного віку» 

(Гагаріна Н.П.); 

 «Організаційно-методичні аспекти взаємодії вчителя та учнів початкових класів 

на уроках та в позакласній роботі» (Гагаріна Н.П.); 

 «Науково-методичні аспекти музично-ігрової діяльності дітей дошкільного віку» 

(Гагаріна Н.П.); 

  «Шляхи реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти з освітньої 

галузі «Мистецтво» (Кондратова В.В.); 

 «Реалізація принципу наступності під час викладання предметів «Мистецтво» 

та «Художня культура» (Кондратова В.В.); 
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  «Дидактичні умови розвитку творчих здібностей учнів засобами 

образотворчого мистецтва»  (Кондратова В.В.); 

 «Залучення учнів початкових класів до культурної спадщини попередніх 

поколінь шляхом проведення музейних уроків за темами інтегрованого курсу «Мистецтво» 

(Кондратова В.В.); 

 «Розвиток творчих здібностей учнів перших класів на уроках інтегрованого 

курсу «Мистецтво» шляхом використання елементів театралізації»  (Кондратова В.В.); 

 «Вплив мистецтва на розвиток учнів початкових класів»  

 (Кондратова В.В.); 

 «Розвиток вмінь учнів створювати зображення в графічному редакторі та 

працювати з комп’ютерними програмами підтримки вивчення образотворчого та музичного 

мистецтва» (Кондратова В.В.); 

 «Особливості реалізації предметних компетенцій учнів 2-х класів у процесі 

реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти»  

(Кашуба Л.В.); 

 «Виховання без насилля» (Скуренко С.Л.); 

 «Психолого-педагогічні аспекти соціальної адаптації дитини дошкільного віку» 

(Скуренко С.Л.). 

 «Використання ігор на уроках іноземної мови» (Сібіберт О.Є.). 

 

Розроблено 

- методичні рекомендації для вчителів початкових класів, які викладають іноземну 

мову з проблеми «Використання ігор на уроках іноземної мови в початкових класах»; 

- тести з математики та української мови для перевірки рівня знань учнів  

3-4-х класів загальноосвітніх закладів Кіровоградської області; 

- методичні рекомендації щодо самоосвітньої діяльності слухачів курсів, які 

працюють за індивідуальним планом; 

- завдання для обласного етапу Всеукраїнського конкурсу знавців української мови 

імені П. Яцика для учнів 34 класів; 

- методичні рекомендації для вчителів початкових класів, які викладають предмет 

«Сходинки до інформатики»; 

- методичні рекомендації для вчителів образотворчого мистецтва, художньої 

культури з проблеми: «Особливості викладання образотворчого мистецтва та художньої 

культури в світлі реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного 

стандарту базової і повної загальної середньої освіти освітньої галузі «Мистецтво»; 

- питання письмової роботи щодо перевірки фахової підготовки учасників 

обласного конкурсу «Учитель року - 2013» номінація «Початкові класи»; 

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

- 2013» номінація «Початкові класи»; 

- зроблений аналіз педагогічного складу вчителів початкових класів, які 

викладають іноземну мову (картотека); 

- розробка плану міжрайонного та обласного семінарів, засідання творчої групи та 

лабораторії; 

- вивчення педагогічного досвіду вчителя початкових класів Новомиргородської 

ЗШ №2 Великої Зої Федорівни; 
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- підготовлено ІКТ-забезпечення щодо викладання навчальних дисциплін у 

початковій школі; 

- методичні рекомендації щодо планування навчально-виховної роботи з дітьми в 

дошкільних навчальних закладах (Гагаріна Н.П.); 

- завдання для учасників творчої групи ДНЗ №25 м. Олександрія «Зміст 

теоретичних положень технології формування творчих здібностей старших дошкільників» 

(ГагарінаН.П.). 

З 1 вересня 2012 року реалізуються програми та навчально-методичне забезпечення 

Базового компоненту дошкільної освіти, що є державним стандартом дошкільної освіти 

України. Наступність забезпечує поступовий перехід від попереднього вікового періоду до 

нового, поєднання щойно здобутого дитиною досвіду з попереднім. З одного боку вона 

передбачає спрямованість навчально-виховної роботи в дошкільному навчальному закладі на 

вимоги, які будуть предявлені дітям в школі, а з іншого – на опору вчителя на досягнутий 

старшим дошкільникам рівень розвитку; на здобуті в дошкільному навчальному закладі та 

сімї знання, навички і досвід дітей; на активне використання їх у навчально-виховному 

процесі. 

На виконання наказів Міністерства освіти і науки України від 22.05. 2012 р. № 615 

«Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)», від 21.05. 2012 

р. № 604 «Про навчальну програму 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: 

 функціонує  обласна творча група для педагогічних працівників дошкільних 

навчальних закладів з проблеми «Психолого-педагогічні аспекти соціалізації дошкільника в 

суспільстві»;  

 проведено обласні семінари для спеціалістів відділів, управлінь освіти; методистів 

методичних кабінетів (центрів) відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад, 

які відповідають за дошкільну освіту з проблеми «Використання ІКТ у навчально-виховному 

процесі дошкільного навчального закладу»» (травень 2013 рік);   

 на допомогу музичним керівникам дошкільних навчальних закладів видано 

навчально-методичний посібник «Планування навчально-виховної роботи з музичного 

розвитку дітей дошкільного віку» (упорядник Н.П.Гагаріна). 

Матеріали щодо впровадження Державних стандартів дошкільної та початкової освіти 

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. 

Пріоритетним напрямком діяльності дошкільних навчальних закладів в 2013/2014 н.р. 

є спрямування освітнього процесу на реалізацію нової редакції Базового компонента 

дошкільної освіти – Державного стандарту дошкільної освіти, схваленого на колегії 

Міністерства від 4 травня 2012 р. Кафедрою дошкільної та початкової освіти в  плани курсів 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів введено 

спецкурс «Особливості запровадження Базового компоненту дошкільної освіти в Україні» та 
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заплановано ряд районних та обласних семінарів. 

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 поширення 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; 

 під час тематичних і комплексних вивчень та методичних декад надається адресна 

допомога педагогічним працівникам та батькам. 

На сьогоднішній день актуальною проблемою є науково-методичний супровід 

переддошкільної освіти та потреба у вивченні основ перинатальної  педагогіки. Враховуючи 

актуальність даного питання кафедрою ДПО розроблена система методичної роботи щодо 

реалізації завдань перинатальної педагогіки. З ініціативи та під керівництвом науково-

педагогічних працівників кафедри на базі ДНЗ №68 м. Кіровоград розроблений та 

реалізується освітній проект «Школа щасливого материнства», метою якого є – допомога  

жінкам набути досвіду та крок за кроком ознайомити їх із усіма етапами материнства. В 

рамках проекту проводяться  лекційно-практичні заняття,тренінги, семінари, діалоги, 

психолого-профілактична та фізична підготовка. До участі залучаються фахівці з різних сфер 

діяльності: медичні працівники, практичні психологи, соціальні педагоги, працівники 

обласного центру планування сім'ї.  

В навчально-тематичні плани курсів підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників дошкільних навчальних закладів введено ряд лекцій:  

- «Влив особливості протікання перинатального періоду розвитку на 

соціалізацію, адаптацію та розвиток особистості» ( Третяк О.П., старший викладач кафедри 

ДПО); 

- «Психологічна готовність до батьківства» (Войтко В.В., старший викладач 

кафедри ППКО); 

- «Технології виховання новонароджених та немовлят» (Скуренко С.Л., 

методист кафедри ДПО). 

На сайті кафедри в розділі «Сторінка для батьків» розміщується матеріал на допомогу 

майбутнім батькам, зокрема «Короткий огляд сучасних технологій пренатального 

виховання». 

Відповідно до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності 

та з метою впровадження нововведень в системі дошкільної освіти в дошкільних навчальних 

закладах області під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри здійснюється 

запровадження новітніх технологій, що дає змогу уникати зайвих труднощів при засвоєнні 

дітьми знань, визначених державними стандартами дошкільної освіти. 

У 2013 році кафедрою підготовлено та проведено 6 обласних семінарів:  

 для спеціалістів відділів, управлінь освіти; методистів методичних кабінетів 

(центрів) відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад з початкової освіти 

«Особливості проведення державної підсумкової атестації у 4 класах у 2012-2013 

навчальному році» (Кашуба Л.В., лютий 2013р.); 

 для керівників районних, міських методичних об’єднань учителів початкових 

класів з проблеми «Особливості впровадження нових навчально-виховних комплексів для 

учнів 1-2 класів» (Тіхонова Н.Г., квітень 2013 р.); 
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 для спеціалістів відділів, управлінь освіти; методистів методичних кабінетів 

(центрів) відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад, які відповідають за 

дошкільну освіту з проблеми «Використання ІКТ у навчально-виховному процесі 

дошкільного навчального закладу»     (Тарапака Н.В. травень 2013 р.);  

 для керівників районних, міських методичних об’єднань учителів англійської 

мови загальноосвітніх навчальних закладів з проблеми «Особливості викладання іноземної 

мови в початкових класах в умовах нової мовної політики» (спільно з навчально-

методичною лабораторією іноземних мов та міжнародних освітніх обмінів Коса І.Т., Сібіберт 

О.Є., травень 2013р.). 

 для вчителів початкових класів, які забезпечать викладання предметів у 

2 класів  2013/2014 н.р. на базі Долинської ЗШ № 4, 17 травня 2013 р. проведено 

міжрайонний семінар-практикум з учителями початкових класів Долинського, Устинівського 

та Новгородківського, Ульянівському, Голованівському, Гайворонському районів. Під час 

семінарів висвітлювалися питання особливостей реалізації освітніх галузей Державного 

стандарту початкової загальної освіти, психолого-педагогічних умов реалізації навчально-

методичних комплектів для забезпечення викладання предметів у 2 класі; 

 для спеціалістів відділів, управлінь освіти; методистів методичних кабінетів 

(центрів) відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад з образотворчого 

мистецтва, музичного мистецтва, художньої культури. Проблема: «Формування і розвиток в 

учнів комплексу ключових, предметних і міжпредметних компетентностей на уроках 

предметів художньо-естетичного циклу» (30.09.2013 р.).  

Спільно з кафедрою ТІМСО підготовлено та проведено обласну науково-практичну 

конференцію «Забезпечення наступності у функціонуванні змістового компоненту 

початкової та середньої освіти» (Тарапака Н.В., Голодюк Л.С.,  

17 жовтня 2013 року). 

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 та факультетом педагогіки та психології проведено міжвувські науково-

методичні конференції з проблеми «Компетентнісний підхід до викладання предметів 

початкової школи в процесі реалізації нового змісту Державного стандарту», «Особливості 

реалізації інклюзивного навчання у загальноосвітньому навчальному закладі І ступеня» 

(Мельничук С.Г., Тарапака Н.В., квітень, жовтень 2013 р.). 

За звітній період проведено засідання обласних творчих груп та обласної творчої 

майстерні: 

 для педагогічних працівників ДНЗ з проблеми «Психолого-педагогічні аспекти 

соціалізації дошкільника в суспільстві» (Скуренко С.Л., червень 2013 р.) 

 для учителів початкових класів «Формування соціальної компетентності в процесі 

впровадження нового навчально-методичного комплексу для молодших школярів» Творча 

лабораторія (Кашуба Л.В., березень 2013 р.,); 

 для учителів початкових класів «Формування екологічної компетентності учнів 

початкових класів у навчально-виховному процесі» (Тіхонова Н.Г., квітень 2013 р.); 

 для вихователів дошкільних навчальних закладів, учителів початкових класів, 

учителів образотворчого та музичного мистецтва з проблеми «Педагогічні умови розвитку 

творчих здібностей дітей дошкільного та молодшого шкільного віку» (Кондратова В.В., 
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червень 2013 р.) 

 для педагогічних працівників ДНЗ «Впровадження ідей національного виховання 

Софії Русової в практику роботи сучасного дошкільного закладу» (Гагаріна Н.П., листопад, 

2013 рік); 

 для вчителів образотворчого мистецтва, художньої культури, музичного 

мистецтва, мистецтва з проблеми: «Шляхи реалізації Державного стандарту початкової 

загальної освіти та Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти 

освітньої галузі «Мистецтво»,  де розглядалися питання створення цілісної моделі художньо-

естетичної освіти і виховання в навчальному загальноосвітньому закладі в світлі реалізації 

Державного стандарту (26.02 – 27.02.2013 р.); 

 для вихователів дошкільних закладів, учителів початкових класів, 

образотворчого та музичного мистецтва з проблеми: «Педагогічні умови розвитку творчих 

здібностей дітей дошкільного та молодшого шкільного віку» ( 14.06.13р.);  

 для вчителів початкових класів з проблеми «Розвиток творчості молодших 

школярів у процесі впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти» 

(23.10.2013 р., Третяк О.П., Тіхонова Н.Г.); 

 для вихователів дошкільних закладів, учителів початкових класів, 

образотворчого та музичного мистецтва з проблеми: «Педагогічні умови розвитку творчих 

здібностей дітей дошкільного та молодшого шкільного віку» ( 14.11.13 р.). 

Узагальнено досвіди роботи музичного керівника дошкільного навчального закладу 

Демидової  С.К.  № 73 м. Кіровоград  (Гагаріна Н.П.), та Новомиргородського ДНЗ №1 

(Скуренко С.Л.).  

Вивчався педагогічний досвід вчителя початкових класів Новомиргородської ЗШ № 2 

Великої З.Ф. «Екологічне виховання молодших школярів» (Тіхонова Н.Г.).  

Вивчено та узагальнено досвід роботи Цукрозаводського НВК Олександрійського 

району з проблеми: «Створення цілісної системи художньо-естетичної освіти і виховання 

засобами мистецтва» (Кондратова В.В.). 

Працівники кафедри постійно беруть участь у методичних декадах та 

здійснюють вивчення стану навчально-виховної роботи в дошкільних навчальних 

закладах та початковій школі, а саме:  

 стан та реалізація змісту освітньої роботи з дітьми дошкільного віку відповідно 

до Базового компоненту дошкільної освіти у Голованівському, Ульянівському, 

Світловодському районах (Тарапака Н.В.); 

 науково-методичний  супровід  забезпечення рівного доступу до здобуття 

якісної дошкільної освіти у Вільшанському та Компаніївському, Устинівському районах 

(Гагаріна Н.П., Скуренко Н.П.); 

 стан викладання предметів у 1-4 класів та забезпечення навчально-

методичними комплектами початкових шкіл Вільшанського, Долинського  та 

Олександрівського районів (Тіхонова Н.Г.); 

 педагогічні умови розвитку особистості учня засобами мистецтва у світлі 

реалізації Державного стандарту в Ульяновському районі (травень, 2013 р., 

Кондратова В.В.); 

 педагогічні умови розвитку особистості учня засобами мистецтва у світлі 

реалізації Державного стандарту в Голованівському районі (жовтень, 2013 р., 

Кондратова В.В.); 
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 стан викладання предметів у 1-4 класів та забезпечення навчально-

методичними комплектами початкових шкіл Ульяновського, Гайворонського, 

Голованівського районів (Кашуба Л.В., Сібіберт О.Є.); 

 особливості формування компетентностей в початковій школі Устинівського 

району в умовах впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти. 

(Тіхонова Н.Г.); 

 організаційно-методичні аспекти викладання предмету «Сходинки до 

інформатики» вчителями Голованівського, Ульянівського, Гайворонського та Вільшанського 

районів. (Тіхонова Н.Г.). 

Організаційна робота 

1) Участь у Міжнародних заходах:  

 Міжнародна Школа методичного досвіду «Розвиток творчого потенціалу учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів у системі поліхудожнього виховання» (Кондратова 

В.В., м. Миколаїв, червень 2013 р.).  

 Міжнародний інтерактивний учнівський природничий конкурс «Колосок» 

(координатор в Кіровоградській області, Тіхонова Н.Г.); 

 Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційно-освітній простір: 

технологічні концепти формування і розвитку» (Тарапака Н.В., Гагаріна Н.П., 29-30 жовтня 

2013 рік). 

 ІІ міжнародної та VІІ всеукраїнської школи методичного досвіду «Розвиток 

творчого потенціалу учнів загальноосвітніх навчальних закладів у системі полі художньої 

освіти та виховання» (м. Миколаїв, 24-27 червня 2013 року, Кондратова В.В.); 

 VІ міжнародної науково-практичної конференції та  

ХХ всеукраїнських педагогічних читаннях «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: 

Розвиток творчої особистості» «Інноваційні форми і методи виховання ціннісного ставлення 

до людини у молодших школярів на засадах педагогічної спадщини Василя 

Сухомлинського» (м. Кіровоград, 27-28 вересня 2013 р.,  

Тарапака Н.В., Кондратова В.В., Тіхонова Н.Г., Гагаріна Н.П., Третяк О.П., Скуренко С.Л., 

Сібіберт О.Є.). 

2) Участь у Всеукраїнських заходах: 

 Всеукраїнський науково-практичний семінар «Формування навичок та вмінь з 

безпеки життєдіяльності дитини за Базовим компонентом дошкільної освіти» (Тарапака Н.В., 

м.Чернігів, травень 2013 р.); 

 Всеукраїнська науково-практична конференція «Особливості використання 

мнемотехніки в практичній діяльності вчителя» (Кашуба Л.В., м. Кіровоград, квітень 2013 

р.); 

 Всеукраїнський День дошкілля (Гагаріна Н.П., Скуренко С.Л., м. Київ, 27 

вересня 2013 року); 

 Всеукраїнський науково-практичний семінар «Формування основ духовності у 

дітей дошкільного віку засобами мистецтва» (Скуренко С.Л., м. Дніпропетровськ, 9-10 

жовтня 2013 р.) 

Участь в обласних науково-методичних та науково-практичних конференціях: 

 обласної науково-практичної конференції «Гуманістична педагогіка 

В.О. Сухомлинського в сучасній початковій школі» (вересень, 2013 р., Кондратова В.В.); 
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 обласній науково-практичній інтернет-конференції «Методологічні аспекти 

використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі за 

програмою «Intel. Навчання для майбутнього» (м. Кіровоград, 9-12 квітня 2013 

року,Тіхонова Н.Г.). 

 обласній науково-практичній конференції «Гуманістична педагогіка В.О. 

Сухомлинського в сучасній початковій школі» (1 жовтня 2013 року, Тіхонова Н.Г.); 

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 та психолого-педагогічного факультету проведена обласна міжвузівська 

науково-методична конференції з проблеми: «Компетентнісний підхід до викладання 

предметів початкової школи в процесі реалізації нового змісту Державного стандарту» 

(Кіровоград, квітень, 2013 р.); 

Науково-педагогічні працівники брали участь в організації та проведенні 

Міжнародного конкурсу знавців української мови імені П. Яцика в номінації «Початкова 

школа» (розроблені тестові завдання та оцінювання конкурсантів Тіхонова Н.Г., Скуренко 

С.Л.).  

На виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 

13.12.12 №1411 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності 

педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Вихователь року» у 2013 році» 

кафедрою був організований та проведений другий обласний етап конкурсу. Працівниками 

кафедри підготовлені тестові завдання, розроблені критерії оцінювання учасників конкурсу 

(Тарапака Н.В., Гагаріна Н.П., Скуренко С.Л.).  

НА ВИКОНАННЯ  ПЛАНУ ЗАХОДІВ  З ПІДГОТОВКИ ТА ВІДЗНАЧЕННЯ 95-

РІЧНИЦІ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО ОРГАНІЗОВАНИЙ ТА 

ПРОВЕДЕНИЙ ОБЛАСНИЙ КОНКУРС ТВОРІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА 

НА ТЕМУ «СВІТ ОЧИМА ДІТЕЙ» (КОНДРАТОВА В.В., ВЕРЕСЕНЬ, 2013 Р.). 

Наукова робота 

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

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

впровадження Державних стандартів дошкільної та початкової освіти» (Тарапака Н.В.), 

«Педагогічні умови розвитку особистості учня засобами мистецтва у загальноосвітньому 

навчальному закладі» (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.), захист дисертації «Взаємозв’язок 

школи, сім’ї і громадськості у вихованні учнів (1945-1991 рр.)» (ДК №012508 від 1 березня 

2013 року, Тіхонова Н.Г.). 

З метою впровадження в дошкільні навчальні заклади експериментальної діяльності 

завершено підготовчий етап дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня на базі 

дошкільного  навчального закладу № 67 м. Кіровограда щодо забезпечення прав дітей з 

особливими потребами на дошкільну освіту (науковий керівник Н.Тарапака, автор Кашуба Л.В.,). 

Триває ІІІ формувально-коригуючий етап дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня 

з проблеми  «Формування творчих здібностей старших дошкільників у процесі їх художньо-

естетичної діяльності» на базі ДНЗ № 25 м. Олександрія. За результатами експерименту 

підготовлена та подана до друку у «Методичний вісник» стаття з даної проблеми.  
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Як результат науково-дослідницької роботи підготовлено та надруковано: 

 навчально-методичний посібник «Планування навчально-виховної роботи з 

музичного розвитку дітей дошкільного віку» (упоряд. Н.П.Гагаріна); 

 методичні рекомендації щодо планування навчально-виховної роботи в 

дошкільних навчальних закладах (Тарапака Н.В., Гагаріна Н.П., матеріали розміщенні на 

сайті); 

 Третяк О.П. „Виховання ціннісного ставлення до людини в навчально-

виховному процесі”  Частина 1, - Х.: Вид. Група «Основа», 2013 – 159 с. 9Б-КА «Початкове 

навчання та виховання»  Вип.9 (1172);  

 Третяк О.П „Виховуємо ціннісне ставлення до людини” [методичний 

посібник] Кіровоград 2013. -  с. ; 

  Третяк О.П. „Подорож у світ навчальних оповідань Василя Сухомлинського” 

[методичний посібник]  Кіровоград,  2013. –  84с.  

 

Альбоми для позакласних занять: 

 Кондратова В.В., Агєєва О.В., Шлєєнкова Т.М., Назаренко Ю.О. Граматика 

мистецтва. 6-7 років: Альбом для позакласних занять – Х.: ФОП Співак В.Л., 2013. – 120 с.; 

 Кондратова В.В., Агєєва О.В., Шлєєнкова Т.М. Мова мистецтва. 7-8 років: 

Альбом для позакласних занять – Х.: ФОП Співак В.Л., 2013. – 112 с.; 

 Кондратова В.В., Агєєва О.В., Шлєєнкова Т.М. У майстернях художників. 8-9 

років: Альбом для позакласних занять – Х.: ФОП Співак В.Л., 2013. – 128 с.; 

 Кондратова В.В., Агєєва О.В., Шлєєнкова Т.М. Художні образи. 9-10 років: 

Альбом для позакласних занять – Х.: ФОП Співак В.Л., 2013. – 112 с. 

Проведено громадсько-педагогічне обговорення оригіналів-макетів підручників 

«Образотворче мистецтво» (автори: Калініченко О., Масол Л., Харків: «Сиция», 2013) та 

«Образотворче мистецтво» (автори: Железняк С., Ламонова О., Київ: «Генеза», 2013) для 

учнів 6 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Узагальнені результати громадсько-

педагогічного обговорення оригіналів-макетів підручників для учнів 6 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів надіслано до Інституту інноваційних технологій і 

змісту освіти (Кондратова В.В.). 

Крім того підготовлено та надруковано 26 статей, з них у науково-фахових виданнях 

12 (6 д.а.), у науково-методичних виданнях 14 (7 д.а.). Навчально-методичні посібники –  

7 (26 д.а.) загальним обсягом – 39 д.а. (Додаток А). 
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СТАТИСТИЧНИЙ ЗВІТ 

про організаційно-педагогічну діяльність 

кафедри дошкільної та початкової освіти КОІППО 

імені Василя Сухомлинського 

за 2013 рік 

 Назва заходу 
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1 ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ:    

- всього 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

- виїзні засідання   - - - - - - - - 

- спільні засідання 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 ОБГОВОРЕНО:    

- текстів лекцій 3 3 2 3 4 5 4 2 26 

- текстів статей 4 2 2 3 3 5 4 2 25 

- матеріалів ППД 1 - - 1 1 - 1 1 5 

- відкритих лекцій, семінарських, 

практичних занять 

 

1 

 

1 2 1 1 1 1 2 10 

3 ПРОВЕДЕНО:   

- відкритих лекцій, семінарських 

занять 

 

1 

 

1 
2 1 1 1 1 2 10 

- конференцій 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

- семінарів 2 - 1 3 3 2 2 1 14 

- тренінгів - - - - - - - - - 

- круглих столів 1 3 1 1 2 1 1 1 11 

- взаємовідвідувань занять 40 10 10 20 20 20 20 10 150 

- консультацій для педпрацівників 24 10 12 20 22 20 24 20 152 

4 РОЗРОБЛЕНО:   

- лекцій 2 2 2 3 4 5 3 2 23 

- планів семінарських, практичних 

занять  

2 - 
2 4 4 2 2 2 18 

- програм спецкурсів, спецсемін. 1 - - 2 1 1 1 1 7 

- сценаріїв заходів 1 3 1 1 1 1 1 1 10 

- проспектів виставок тощо - - 1 - 2 - 1 1 5 

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

- навчально-тематичних планів 4 - 1 3 4 1 3 2 18 

5 ПІДГОТОВЛЕНО:   

- доповідних записок 2 - 2 4 2 3 2 - 15 

- статей 2 2 2 3 4 3 3 2 21 

- методичних розробок (рекомендацій)  

1 

 

2 
1 

 

1 
1 1 

 

1 

 

1 
9 

- інформаційних листів - - - - - - - - - 

- аналітичних записок тощо - - - - - - - - - 
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- відзивів на автореферати 4 - - 2 2 - - - 8 

6 ПРОРЕЦЕНЗОВАНО:   

- тез доповідей 2 1 - 1 1 2 1 - 8 

- статей 2 1 - 2 2 2 - - 9 

- посібників 2 - - 4 4 3 1 - 14 

- підручників 1 - - 3 3 1 - - 8 

- методичних рекомендацій та 

розробок 

1 1 - 1 2 1 1 - 7 

- концепцій - 1 - - - - - - 1 

- проектів програм, методичних 

комплексів тощо 

- - - - - - - - - 

- збірник статей - 2 - - - - - - 2 

7 ВИВЧЕНО ТА УЗАГАЛЬНЕНО 

СТАН (ДОСВІД) РОБОТИ: 

  

- вчителів - - - 1 1 1 - - 3 

- вихователів 1 - - - - - 1 - 2 

- керівників ЗО - - - - - - - - - 

- педколектив 1 - - - - - - - 1 

- закладів освіти - - - - - - - - - 

- методистів - - - - - - - - - 

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

- рай(міськ) методкабінетів - - - - - - - - - 

8 ОПУБЛІКОВАНО:   

- тез доповідей 2 - - 1 1 - - - 4 

- статей 4 2 2 3 5 6 4 3 29 

- методичних рекомендацій 1  - - - - 1 - 2 

- посібників - - - - 2 2 1 - 5 

- підручників -  - - - - - - - 

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

9 ІНШІ ЗАХОДИ:   

- участь у роботі тренінгів “Крок за 

кроком” 

-  - - - - - - - 

- участь в регіональному семінарі 1 - 1 1 1 1 1 1 7 

- участь в міжнародних всеукраїнських 

науково-практичних конференціях та 

семінарах 

 

1 

 

3 3 2 3 4 2 2 20 

- участь у масових заходах 2 2 2 2 2 2 2 2 16 
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Кафедри педагогіки, психології і корекційної освіти 

 

Існуюча багатовекторна та багатоваріантна система підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників постійно модернізується і ґрунтується на методологічних, 

наукових, організаційних та технологічних засадах. Науково-педагогічні працівники кафедри 

педагогіки, психології і корекційної освіти з метою фахового зростання педагогічних 

працівників використовували варіативні форми різних видів навчання на курсах і семінарах. 

Актуальні питання роботи кафедри обговорювались на засіданнях. Відповідно до 

річного плану проведено 10 засідань кафедри, де було розглянуто наступні питання: 

Січень.  

 Звіт Жосана О.Е., доцента кафедри, про результати творчої відпустки. 

 Про хід підготовки до ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з педагогіки і психології. 

 Обговорення текстів лекцій викладача кафедри Третяк О.П. 

Лютий. 

 Обговорення проспекту методичного посібника «Школа В.О.Сухомлинського – 

живильне джерело духовності». 

 Аналіз інформаційних матеріалів на сайті кафедри. 

Березень. 

 Аналіз виконання індивідуальних планів за перший квартал 2013 року. 

 Організаційне забезпечення викладання змістового модуля «Від компетентного 

вчителя до компетентного учня в системі підвищення кваліфікації». 

 Моніторинг дослідження якості загальної середньої освіти: методики та результати. 

Квітень. 

 Звіти здобувачів наукових ступенів про виконання програми дослідження: Скрипки 

Г.В., Кравченко Ю.Ю., Марченко І.А. Науковий керівник Калініченко Н.А. 

 Організаційно-змістове забезпечення підготовки до участі у VI Міжнародних та ХХ 

Всеукраїнських педагогічних читаннях «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: 

розвиток творчої особистості». 

Травень. 

 Розгляд результатів дисертаційного дослідження «Формування професійного 

ділового спілкування майбутніх фахівців економічного профілю» Зотової-Садило О.Ю. 

(здобувач наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія 

та методика професійної освіти, науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 

Болсун С.А.). 

 Про підготовку та проведення обласної науково-практичної конференції 

«Організаційно-методичні засади реалізації державної політики щодо впровадження 

інклюзивного та інтегрованого навчання». 

Вересень. 

 Аналіз співпраці з кафедрами педагогіки та практичної психології КДПУ 

ім. В.Винниченка. Підготовка до олімпіади з педагогіки і психології. 

 Методичні особливості використання ІКТ на курсах і семінарах. 

Розглядались рецензії на наукові та методичні статті, методичні посібники та 

рекомендації, відгуки на автореферати і дисертації, обговорення текстів лекцій, відвіданих 

занять, виконання індивідуальних планів (щомісячно). 
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Засідання кафедри проводились за участі завідувачів лабораторій, центрів, здобувачів 

наукових ступенів, кураторів обласних шкіл педагогічного досвіду, творчих лабораторій, 

творчих груп. 

Працівники кафедри забезпечили підготовку, організацію та проведення: 

Навчально-методичного семінару «Формування базових компетентностей учнів, які 

навчаються за індивідуальною формою», загальноосвітня школа             І-ІІІ ступенів № 35 

Кіровоградської міської ради (Калініченко Н.А., Балютіна К.М.; 13.02.2013 р.). 

Постійно діючого науково-практичного семінару «Сучасні підходи до організації 

наукової діяльності учнів», КОІППО, ЦМСПС м. Кіровограда (Жосан О.Е., 20.02.2013 р.). 

Педагогічної студії «Педагогічна техніка вчителя», КОІППО (Болсун С.А., 25.03.2013 

р.). 

Творчої лабораторії «Творча трансформація ідей В.О.Сухомлинського в практичну 

діяльність керівника школи», КОІППО, Созонівський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» (Калініченко Н.А., 

Трубіна В.Г., 02.04.2013 р.). 

Творчої лабораторії «Розвиток ключових компетентностей школярів у процесі 

профільного навчання в умовах МНВК та загальноосвітньої школи», КОІППО, 

Добровеличківський МНВК (Калініченко Н.А., Татаренко О.В., 10.04.2013 р.). 

Творчої майстерні «Науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу з 

природничих дисциплін (з досвіду роботи учителя Маловисківської гімназії Капінус О.Л.)», 

Маловисківська гімназія Маловисківської районної ради (Калініченко Н.А., Литвин С.М., 

17.04.2013 р.). 

Школи педагогічної майстерності «Активізація пізнавальної діяльності школярів в 

умовах компетентнісно-діяльнісного підходу до організації їх навчання», КОІППО 

(Калініченко Н.А., Ціперко Т.В., 18.04.2013 р.). 

Школи педагогічної майстерності «Формування життєвих компетентностей учнів 

засобами шкільного предмета біологія (з досвіду роботи вчителя комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 16 – 

дитячий юнацький центр «Лідер» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 

Тасенко Л.О.)» (Калініченко Н.А., Литвин С.М., 24.03.2013 р.). 

Тренінгу «Потенціал ТРВЗ (теорія розв’язування винахідницьких задач) у навчально-

виховному процесі», КОІППО (Болсун С.А., 03.06.2013 р.). 

Науково-практичної конференції «Організаційно-методичні засади реалізації 

державної політики щодо впровадження інклюзивного та інтегрованого навчання», КОІППО 

(Калініченко Н.А., Червонець І.В., 12.06.2013 р.). 

Творчої лабораторії керівників опорних шкіл «Творча трансформація ідей 

В.О. Сухомлинського в практичну діяльність керівника школи» (Калініченко Н.А., Трубіна 

В.Г., 18.09.2013 р.). 

Педагогічної студії творчо працюючих учителів «Педагогічна техніка вчителя» 

(Жосан О.Е., Павлюх В.В., 04.10.2013 р.). 

Творчої лабораторії керівників міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, 

учителів профільного навчання (технологічний профіль) (Калініченко Н.А., Богданова О.П., 

10.10.2013 р.). 

Творчої майстерні учителів природничих дисциплін загальноосвітніх навчальних 

закладів «Науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу з природничих 
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дисциплін» (з досвіду роботи учителя Маловисківської гімназії Капінус О.Л.) (Калініченко 

Н.А., Литвин С.М., 27.11.2013 р.). 

Всі науково-педагогічні працівники мають теми науково-педагогічних досліджень, що 

свідчить про корпоративний дух кафедри, відчуття вимог часу і потребу у творчому 

зростанні. 

Науковці кафедри протягом року підготували і видрукували у фахових та науково-

методичних виданнях 26 статей.  Видані: монографія Жосана О.Е. «Тенденції розвитку 

шкільної навчальної літератури в Україні (20-ті – 80-ті роки ХХ століття)», 656 с.; посібники 

«Майстер-клас методистів-кореспондентів: творчі проекти», 196 с. (упорядник Калініченко 

Н.А.); «Школа В.О. Сухомлинського – живильне джерело духовності», 136 с. (Деркач В.Ф., 

Явтушенко Л.С., Черньонкова І.М.), «Трансформація гуманістичних ідей Василя 

Сухомлинського в освітньому просторі», 210 с. (упорядник – Н.А. Калініченко), наукове 

видання «Василь Сухомлинський, Іван Ткаченко, Олександр Захаренко: концепти 

продуктивної педагогіки», 188 с. (автор Н.А. Калініченко), що підвищує імідж нашого 

інституту. 

При підготовці до VІ Міжнародної науково-практичної конференції та 

ХХ Всеукраїнських педагогічних читань «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: 

розвиток творчої особистості» спільно з працівниками інституту було залучено до участі, 

включено в програму, 28 науковців та методистів інституту, 82 працівники освіти області; 

було надруковано матеріалів у «Педагогічному віснику» працівників кафедр – 9, методистів 

– 7, педагогічних працівників  області – 32; у «Наукових записках» – працівників кафедр 

надруковані матеріали – 5, методистів – 3, педагогічних працівників області – 27. 

Усі ці матеріали акумулювалися, аналізувалися саме на кафедрі. Вони розкривають і 

творчий потенціал, і перспективи випереджувального розвитку. Сьогодні це унікальна 

скарбниця досвіду, яку треба використовувати і пропагувати. 

Кафедра продуктивно співпрацює з кафедрами педагогіки і освітнього менеджменту, 

психології, практичної психології КДПУ імені В. Винниченка, 

Інститутом педагогіки, Інститутом проблем виховання НАПН України, Національним 

педагогічним університетом імені Абая, м. Алмати, Республіка Казахстан.   

Викладач кафедри Гельбак А.М. є учасником (науковим кореспондентом) 

Всеукраїнського інноваційного освітнього проекту «Розквіт» (2012-2017 н.р.), 

започаткованого Національним центром «Мала академія наук», метою якого є створення 

науково-методичних засад формування у дітей навчально-дослідницьких умінь, і 

Міжнародного освітнього проекту «Шкільна академія підприємництва-2», спрямованого на 

розвиток в учнів та вчителів професійної активності та підприємливості. 

Працівниками кафедри у навчальний процес на курсах і семінарах упроваджуються 

досягнення сучасної педагогіки, психології, філософії, методики, технологій. Значну увагу 

під час курсів підвищення кваліфікації приділяємо гуманістичній парадигмі освіти, 

пропагуванню досвіду роботи педагогів-новаторів Кіровоградщини, підвищенню 

професійної компетентності учителів, психолого-педагогічному супроводу організації 

роботи з обдарованими учнями. Під час консультацій та проведення занять творчих груп 

розглядається низка актуальних питань щодо застосування сучасних технологій у практиці 

роботи, проводяться тренінгові заняття та майстер-класи. Впроваджуємо інформаційно-

комунікаційні технології, спілкуємось в он-лайн режимі, створюємо блоги. 

Достатню увагу приділяємо індивідуалізації навчання в процесі підготовки вчителем 
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творчих проектів, конкурсних та випускних робіт (актуальність, структура, висновки, 

оформлення списку літератури); у роботі з вчителями користуємось настановами, 

роз’ясненням, інформаційним сприянням, консультування тощо.  

Працівники кафедри брали активну участь у творчій групі з розроблення критеріїв 

оцінювання випускних робіт слухача, яка працювала згідно з розпорядженням адміністрації 

інституту в квітні 2013 року. Результатом роботи групи, до якої входили представники всіх 

кафедр, став проект Порядку підготовки та критеріїв оцінювання випускної роботи, у якому 

передбачено впровадження такого важливого компонента випереджувального навчання 

слухача, як докурсове завдання. 

 

Експериментальна робота регіонального рівня 

Науково-педагогічні працівники кафедри забезпечують наукове керівництво 

експериментальною роботою в двох навчальних закладах: гімназії № 9 Кіровоградської 

міської ради (2006-2014 рр.) «Формування духовності особистості на засадах християнських 

цінностей в умовах закладу освіти нового типу»; Веселівській загальноосвітній школі І-

ІІІ ступенів Кіровоградської районної державної адміністрації (2007-2017 рр.) 

«Впровадження здоров’язберігаючих технологій у системі: родина – дошкільний навчальний 

заклад – загальноосвітній навчальний заклад» (Калініченко Н.А.). 

 

 

 

 

 



СТАТИСТИЧНИЙ ЗВІТ 

про організаційно-педагогічну діяльність  

працівників кафедри педагогіки, психології і корекційної освіти  

КОІППО імені Василя Сухомлинського за 2013 рік 
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1 Засідання кафедри 

- всього 10 10 10 2 9 10 10 

- виїзні засідання  1      1 

- спільні засідання 4      4 

2 Обговорено 

- текстів лекцій 2 2 2 2 3  11 

- текстів статей, монографій, 

посібників, програм 
8 1 1  1 1 12 

- матеріалів ППД        

- відкритих занять 6    10  16 

- проектів навчально-тематичних 

планів 
2    4 8 14 

- обґрунтувань тем науково-

педагогічних досліджень 
–       

- рецензій на друковану продукцію  4  3  1  8 

3 Проведено 

- відкритих лекцій, семінарських 

занять 
4    10 1 15 

- конференцій 2 2  3 1 11 19 

- семінарів 4 2 2 2 3 2 15 

- тренінгів –    7  7 

- взаємовідвідувань занять 10 10 10 4 10 5 49 

- консультацій для педпрацівників 20 20 20  48 11 119 

Інше (асистентська практика)      1 1 

4 Розроблено 

- лекцій 2 2 2 4 1  11 

- планів семінарських, практичних 

занять  
6 16 2 2 4 3 33 

- програм спецкурсів, спецсемінарів –    1  1 

- проспектів виставок  1      1 

- освітньо-професійних програм –       

- навчально-тематичних планів 3    5 8 16 

- інше (програма асистенської 

практики) 
     1 1 

- План спільної науково-методичної 

та дослідно експериментальної 

діяльності (КДПУ) 

2     1 3 
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5 Підготовлено 

- доповідних та аналітичних записок 3     2 5 

- статей 8 12  2 4  26 

- методичних розробок (посібників, 

рекомендацій) 
2  1   2 5 

- інформаційних листів 2  5    7 

- відгуків на автореферати 10      10 

6 Опубліковано 

- тез доповідей 2 1 1  1  5 

- статей 8 12 5  4  29 

- методичних рекомендацій        

- посібників 2  2   1 5 

- підручників        

- монографій (авторефератів)  1     1 

7 Прорецензовано 

- тез доповідей 4      4 

- статей 12     1 13 

- посібників 2 1 2  2  7 

- підручників        

- методичних рекомендацій та 

розробок 
2    1  3 

- концепцій, положень        

- проектів програм, методичних 

комплексів тощо 
     1 

1 

- збірник статей 1 1     2 

Інше (матеріали впровадження, 

рецензування випускних робіт) 

     2 2 

8 Інші заходи 

- участь у роботі тренінгів 

(обласного, Всеукраїнського та 

міжнародного рівнів) 

  3  11  14 

- участь у регіональних семінарах 2   1 3  6 

- участь у міжнародних та 

Всеукраїнських науково-практичних 

конференціях та семінарах 

3 3 4 2 3 3 18 

- участь у масових заходах інституту 2 2 2  2 2 10 

- участь у роботі обласних та 

Всеукраїнських творчих груп 
2 2 3 1 8  16 

- участь в освітніх проектах 

Всеукраїнського та міжнародного 

рівнів 

  2  4  6 
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Кафедра теорії і методики середньої освіти 

 

На 01.01.2013 року професорсько-викладацький персонал кафедри складав 6 осіб, із 

них: кандидати наук – 5; доцентів – 2; старший викладач – 4 та штат навчально-допоміжного 

персоналу: лаборант – 1. 

На 01.11.2013 року професорсько-викладацький персонал кафедри складав 6 осіб, із 

них: кандидати наук – 6; доцентів – 2; старший викладач – 4 та штат навчально-допоміжного 

персоналу: лаборант – 1. 

  

І. Організаційно-керівна діяльність 

 Відповідно до плану роботи кафедри  було організовано і проведено 10 

засідань кафедри. У рамках засідань кафедри проведено 6 засідань постійно діючого 

кафедрального науково-методичного семінару «Науково-методичні аспекти післядипломної 

педагогічної освіти». 

Викладачі кафедри Бик А.С., Вікторіна О.М., Голодюк Л.С. як члени  вченої ради, а 

Небеленчук І.О. як секретар вченої ради брали участь у засіданнях вченої ради інституту.  

Голодюк Л.С. як член науково-методичної ради брала участь у засіданнях науково-

методичної ради інституту. 

Впродовж року викладачі кафедри забезпечили наукове керівництво 34 курсів 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників регіону та були членами журі обласних 

олімпіад з базових дисциплін: трудове навчання (Буртовий С.В.); інформатика (Буртовий 

С.В., Голодюк Л.С.); інформаційні технології (Буртовий С.В., Голодюк Л.С.); російська мова 

та література (Небеленчук І.О.); історія (Митрофаненко Ю.С.). 

Забезпечено організаційний супровід обласного етапу Всеукраїнського конкурсу 

«Вчитель року-2013» у номінаціях «Інформатика» (Голодюк Л.С., Буртовий С.В.), 

«Російська мова» (Небеленчук І.О.). 

 

ІІ. Науково-методичне забезпечення реалізації державних та регіональних 

програм 

Напрями реалізації та заходи обласної цільової соціальної програми підвищення 

якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року викладачами 

кафедри здійснювалося шляхом створення регіональної  віртуальної спільноти вчителів 

Кіровоградської області «Я-Вчитель» (http://vchitel.kr.ua) Буртовий С.В. та об’єднання 

вчителів регіону у групи, відповідно до предмету, який викладається. Таким чином, 

викладачі кафедри мають можливість проводити консультації та спілкуватися з вчителями у 

різних системах. 

Розроблений науково-методичний супровід курсів підвищення кваліфікації вчителів з 

питань реалізації нової редакції Державного стандарту базової і повної загальної середньої 

освіти освітньої галузі «Математика».  

Проведено ряд заходів (тренінгів, практикумів, конференцій), у рамках курсів 

підвищення кваліфікації, для забезпечення неперервної післядипломної педагогічної освіти, 

зокрема, підготовки вчителів природничо-математичних предметів та впровадження у 

навчальний процес сучасних інформаційно-комунікативних технологій, які отримали 

сертифікати :  

КПК учителів математики, інформатики (08.01-25.01.2013 р.) - 16 вчителів; 
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КПК учителів математики, інформатики, фізики та астрономії (28.01-15.02.2013 р.) – 

30 вчителів; 

Учителі географії, які викладають біологію, екологію та природознавство (18-03-

05.04.2013 р.) – 28 вчителів. 

 Реалізація програми «Intel® Навчання для майбутнього» здійснюється  у двох 

напрямах:  «Intel® Навчання для майбутнього» Версія 10» та «Intel ТЕО® Навчання для 

майбутнього». Впродовж року викладачами кафедри було проведено два тренінги (59 

вчителів) з вказаної програми. 

 

ІІІ. Масові педагогічні заходи міжнародного і всеукраїнського рівнів 

 Кафедра виступила одним із ініціаторів проведення ряду педагогічних заходів 

та взяла участь у підготовці і проведенні: 

 Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційно-освітній простір: 

технологічні концепти формування і розвитку» (м. Київ, 29-30 квітня 2013 року.); 

 Всеукраїнської науково-практичної конференції «Науково-дослідницька діяльність 

дітей: особливості організації, психолого-дидактичний супровід, досвід роботи, перспективи» 

(м. Кіровоград, 16-17 квітня 2013 року.);. 

 Всеукраїнських науково-педагогічних діалогів за участю педагогічних працівників 

і практичних психологів базових навчальних закладів з експериментального впровадження 

інноваційного освітнього проекту «Створення науково-методичних засад формування у дітей 

навчально-дослідницьких умінь» (м. Черкаси, м. Кіровоград, 21-22 серпня 2013 року,). 

 Впродовж року викладачі кафедри стали учасниками ряду міжнародних і 

всеукраїнських педагогічних зібрань, зокрема: 

Міжнародний рівень: 

 Міжнародна науково-педагогічна конференція «Пам'ять про Голокост» 

(м.Дніпропетровськ,  27-28 січня 2013 р.) Митрофаненко Ю.С.; 

 Международная заочная научно-практическая конференция «Современные 

тенденции экономики, управления, права, социологии, образования, медицины, физики, 

математики: новый взгляд» (г.Санкт-Петербург, 27-28 февраля 2013 г.) Голодюк Л.С.; 

 Международная научно-практическая конференция «Теоретические и практические 

научные инновации \ Teoretyczne I praktyczne innowacje naukowe.” (г.Краков, 29-31 января 

2013 г.) Голодюк Л.С.; 

 Міжнародна науково-методична конференція «Проблеми математичної освіти - 

2013» (м.Черкаси, 8-10 квітня 2013 р.) Голодюк Л.С.; 

 Міжнародна науково-практична конференція «Засоби і технології сучасного 

навчального середовища» (м.Кіровоград, 17-18 травня 2013 р,) Голодюк Л.С.; 

 Міжнародна науково-практична конференція та ХХ Всеукраїнські педагогічні 

читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: розвиток творчої особистості» 

(м.Кіровоград, 27-28 вересня 2013 р.) Небеленчук І.О.; 

 Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційно-освітній простір: 

технологічні концепти формування і розвитку» (м.Київ, 29-30 жовтня 2013 р.) Голодюк Л.С., 

Небеленчук І.О., Буртовий С.В., Бик А.С.; 

 VІІІ Конгрес Міжнародної асоціації україністів «Тарас Шевченко і світова 

україністика: історичні інтерпретації та сучасні рецепції (до 200-річчя від дня народження 

Т.Г.Шевчегнка) (м. Київ, 21-24 жовтня 2013 р.) Митрофаненко Ю.С., Вікторіна О.М. 
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Всеукраїнський рівень: 

 Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена науково-викладацькій 

діяльності професора В.М.Філоретова (м.Кіровоград, 22-23 лютого 2013 р.) 

Митрофаненко Ю.С.; 

 Всеукраїнський науково-практичний семінар «Людинотворчий потенціал курсів 

духовно-морального спрямування» (м.Дніпропетровськ, 12-13 березня  2013 р.) 

Митрофаненко Ю.С.; 

 Всеукраїнська науково-практична конференція «Літературний процес: територія 

Гутенберга чи віртуальна реальність» (м. Київ, 5-6 квітня 2013 р.) Небеленчук І.О.; 

 Всеукраїнська науково-практична конференція «Науково-методична школа 

професора  Л. Ф. Мірошниченко: історія, сьогодення та перспективи розвитку» (м. Київ, 30 

травня 2013 р.) Небеленчук І.О.; 

 Всеукраїнська наукова конференція «Проблеми та перспективи науки в умовах 

глобалізації» (м. Тернопіль, 18-22 листопада 2013 р.) Вікторіна О.М. 

 

IV. Наукова діяльність 

Науково-дослідна робота викладачами кафедри реалізувалася у рамках теми: 

«Науково-методичне забезпечення освітнього середовища професійної діяльності вчителя у 

післядипломній освіті».  

Напрямки наукових досліджень викладачів компонентоно розкривають реалізацію 

теми кафедри, зокрема: 

 Особистість як категорія педагогіки Василя Сухомлинського Бик А.С.;  

 Організаційно-педагогічні умови формування готовності вчителів до використання 

електронних засобів навчання Буртовий С.В.; 

 Дослідження фразеосистеми говірок Середнього Дніпро-Бузького межиріччя (на 

матеріалі Кіровоградщини), проблеми ідеографічної класифікації фразеологізмів 

Вікторіна О.М.;  

 Науково-методичні засади організації навчально-дослідницької діяльності учнів на 

уроках математики основної школи  Голодюк Л.С.; 

 Революційний період 1917-1920 років на теренах Приінгулля та Надпоріжжя 

Митрофаненко Ю.С.;  

 Діалогові технології навчання світової літератури  Небеленчук І.О. 

Вказані вище теми розкривалися на обласних педагогічних зібраннях області. 

Викладачі кафедри взяли участь в організації та проведенні: 

 Обласної науково-практичної конференції «Безпека дітей в Інтернеті: попередження, 

освіта, взаємодія» (м. Кіровоград, 05 лютого 2013 р.) Голодюк  Л.С., Буртовий С.В.; 

 Міжвузівської конференції «Географічне краєзнавство як інформаційна складова 

шкільної географії» (м. Кіровоград, 14-16 травня 2013 р.) Голодюк Л.С., Вікторіна О.М.; 

 Обласної науково-практична конференція «Педагогіка духовності: православні 

християнські традиції та сучасна  освіта в ретроспективі досвіду гімназії № 9 міста 

Кіровограда» (м.Кіровоград, 5 квітня 2013 р.) Митрофаненко Ю.С.; 

 Обласної науково-практичної Інтернет-конференція «Методологічні аспекти 

використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі за 

програмою «Intel ® Навчання для майбутнього» (м.Кіровоград, 08-12 квітня 2013 р.) 
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Голодюк Л.С.; 

 42 обласного  зльоту молодих учителів області, присвяченому 95-рччю з дня 

народження В. О. Сухомлинського (м.Кіровоград,  27-28 березня 2013 р.) Вікторіна О.М.; 

 Обласної науково-практичної конференції «Організаційно-методичні засади 

державної політику щодо упровадження інклюзивного та інтегрованого навчання» (м. 

Кіровоград, 12 червня 2013 р.) Вікторіна О.М. 

 Обласної науково-практичної конференції «Забезпечення наступності у 

функцінуванні змістового компоненту початкової та середньої освіти» (м. Кіровоград, 17 

жовтня 2013 р.) Голодюк Л.С., Вікторіна О.М., Митрофаненко Ю.С., Буртовий С.В.; 

 Обласного семінару-практикуму «Використання програмного забезпечення 

SMART Notebook на уроці (базовий курс)» (12 березня 2013 р.) Голодюк Л.С. 

 Планова робота над дисертаційним дослідженням з теми «Організаційно-

педагогічні умови формування готовності вчителів до використання електронних засобів 

навчання» старшого викладача Буртового С.В. завершена. Відповідний пакет документів, 

після захисту дисертації, подано до ДАК України та отриманий диплом кандидата 

педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. 

Експертно-аналітична діяльність кафедри здійснюється у кількох напрямках: 

* Рецензування наукової, науково-методичної, навчальної продукції тощо: 

 рецензуванння історико-краєзнавчого нарису «Із роду в рід життя кладе мости…» 

автора М. Й. Наумової (Митрофаненко Ю.С.);  

 відгук на автореферат дисертації Бурлаєнко Тетяни Іванівни «Формування 

економічної компетентності майбутніх менеджерів освіти засобами ігрових форм навчання» 

на здобуття наукового ступня кандидата педагогічних наук (13.00.04) (Небеленчук І.О.); 

 рецензування посібника Болюк О. Г. „Розвиток аналітико-естетичного мислення 

учнів під час уроків української мови та літератри” (86 с.) (Небеленчук І.О.); 

 відзив на автореферат дисертації Шийки С. В. «Народна географічна термінологія 

Рівненщини» (Вікторіна О.М.); 

 рецензування книги М. Й. Наумової «Із роду в рід життя кладе мости…» 

(Митрофаненко Ю.С.); 

 рецензування методичних конкурсних робіт вчителів української мови та літератури 

Аношкіної Г. Г. „Тарас Шевченко. Поема „Великий льох”. Моральна й політична оцінка 

історичного минулого”; Добровольської О. В. „Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю...” 

(Вивчення послання Т. Г. Шевченка „І мертвим, і живим і ненародженим…”), Черненко В. І. 

Т. Шевченко „Україна – частина Шевченка. Вірш „Садок вишневий коло хати”. 5 клас; 

Нікітченко Л. І. „Картини довколишнього світу, природи у поезії  Т. Г. Шевченка „Садок 

вишневий коло хати…” –  інша, художня реальність, створена уявою митця” (до 

Всеукраїнського редакційного конкурсу, присвяченого 200-річчю з дня народження 

Т. Г. Шевченка, читання та редагування матеріалів, рекомендації вчителям, підготовка 

матеріалів до друку) (журнал „Українська література в загальноосвітній школі”) 

(Небеленчук І.О.); 

 рецензування методичного посібника «Сходинки до інформатики. 2 клас», автор - 

Шумейко Ю.М., вчитель початкових класів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 

Світловодської міської ради (Голодюк Л.С.); 

 рецензування методичних конкурсних робіт учителів української мови та літератури 
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Н. Л. Попович „Новітні технології у просторі шевченкознавства” (до Всеукраїнського 

редакційного конкурсу, присвяченого 200-річчю з дня народження Т. Г. Шевченка), читання 

та редагування матеріалів, рекомендації вчителям, О. Г. Болюк „Оповідання „Історія пані 

Ївги” Валер’яна Підмогильного – філософія розуміння злочину й кари” (підготовка 

матеріалів до друку: журнал „Українська література в загальноосвітній школі”) 

(Небеленчук І.О.);; 

 рецензування збірника матеріалів за підсумками обласних конкурсів ігрових занять з 

формування навичок безпечної поведінки молодших школярів в Інтернеті, розробок занять 

«Інтернет: ризики та можливості» та сценаріїв батьківських зборів «Роль і місце родини у 

формуванні навичок безпечної поведінки дітей в Інтернеті», укладений Литвиненко О.В., 

Чалою М.С., Частаковим А.В. (Буртовий С.В.); 

 упорядковано матеріали вчителів Т. М. Роскос (Павлиська загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 1 ім. В. О. Сухомлинського, смт Павлиш Онуфріївського району), 

Н. І. Попович (Новгородківський НВК, смт Новгородка), Л. А. Савчук (Новоукраїнська ЗШ І-

ІІІ ступенів № 6, м. Нокоукраїнка), Т. М. Комарової (Великоандрусівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів Світловодського району) для публікації в „Педагогічному віснику” з 

нагоди 95 річниці з дня народження В. О. Сухомлинського (читання та редагування 

матеріалів, рекомендації вчителям, підготовка матеріалів до друку) (Небеленчук І.О.); 

 упорядковано матеріали вчителів Т. М. Роскос (Павлиська загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 1 ім. В. О. Сухомлинського, смт Павлиш Онуфріївського району), 

Н. І. Попович (Новгородківський НВК, смт Новгородка), Н. Д. Прядки загальноосвітня 

школи І-ІІ ст. с. Шепилове Голованівського району), Г .П. Шулешко (загальноосвітня школа 

І-ІІІ ст. с. Григорівка Світловодського району) для публікації в журналах „Зарубіжна 

література в загальноосвітній школі”, „Всесвітня література в сучасній школі”, „Українська 

література в загальноосвітній школі”) (читання та редагування матеріалів, рекомендації 

вчителям, підготовка матеріалів до друку) (Небеленчук І.О.). 

* Проведення експерти програм: 

 Програма гуртка «Вибрані питання інформатики», укладеної Карявкою С.С., 

учителем інформатики навчально-виховного комплексу «Долинська гімназія – 

загальноосвітня школа I-III ступенів №3». 

* Розробка програм, посібників, рекомендацій, листів, концепції тощо: 

 відповідно до листа Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти від 

17.07.2013 р. № 04-24/17-791 подані пропозиції та зауваження до проекту Концепції 

профільного навчання в старшій школі; 

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

21.02.2013 р. №1/9-130 подані пропозиції щодо проекту Концептуальних засад розвитку 

електронної освіти в Україні; 

 відповідно до листа Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти від 

25.04.2013 р. № 33/01-01 подані пропозиції до постанови Верховної Ради України від 

16.04.2013 р. №190-ХІІ «Про проведення парламентських слухань на тему «Доступність та 

якість загальної середньої освіти: стан і шляхи поліпшення». 

 

V. Науково-методична діяльність  

 Апробація наукових та науково-методичних положень здійснюється в рамках 

дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня (наказ МОН України від 
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12.04.2012 р. №476) з проблеми «Створення науково-методичних засад формування в дітей 

навчально-дослідницьких умінь» на базі експериментальних закладів: дошкільний 

навчальний заклад № 5 «Ружечка» м. Долинської;  дошкільний навчальний заклад (ясла-

садок) № 71 «Катеринка» комбінованого типу; дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

№ 15 «Зірочка» комбінованого типу; навчально-виховний комплекс «Долинська гімназія-

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3»; загальноосвітня школа І ступеня «Мрія» 

Кіровоградської міської ради; гімназія № 9 Кіровоградської міської ради; комунальний 

заклад «Навчально-виховне об’єднання № 25 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 

природничо-математичний ліцей, Центр позашкільного виховання «Ліра» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області». 

Викладачі кафедри проводили консультації з працівниками освіти регіону в очній та 

дистанційній формі з питань:  

 Урок як визначальний чинник модернізації освітньої діяльності в школі (Бик А.С.);  

 Проблемні питання впровадження сучасних педагогічних програмних засобів у 

навчально-виховний   процес   освітніх закладів.   Сучасні   Інтернет-комунікаційні засоби 

навчання у робота  вчителя-предметника.  Комп’ютерна підтримка уроків. Організація 

роботи сайту, блогу, wiki-сторінки вчителя (Буртовий С.В.);  

 Норми сучасної української літературної мови (Вікторіна О.М.); 

 Використання інтерактивної дошки на уроці. Моделювання уроку на засадах 

компетентнісного підходу. Проектування ІТ-контенту уроку (Голодюк Л.С.);  

 Розвиток критичного мислення учнів шляхом використання ТРВЗ. Методичні 

можливості міжпредметних зв’язків при вивченні предметів освітньої галузі 

«Суспільствознавство». Особливості архітектурного стилю «старого міста» Кіровограда 

(Митрофаненко Ю.С.);  

 Аналіз художнього твору за літературознавчою концепцією (Небеленчук І.О.);  

 Питання організації роботи методичного консультативного пункту розглядалося на 

засіданні кафедри (протокол №7 від 13.09.2013 р.). 

 Персоналізація методичної роботи у системі післядипломної педагогічної освіти 

викладачами кафедри здійснюється шляхом організованої роботи з методистами-

кореспондентами. У цьому році зараховані три вчителя області до складу методистів-

кореспондентів кафедри: 

 Курлова Оксана Михайлівна, вчитель математики Первозванівської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів Кіровоградської районної державної адміністрації 

(наказ КОІППО від 07.05.2013 р. № 51); 

 Шишкевич Оксана Миколаївна, вчитель історії та правознавства комунального 

закладу «Навчально-виховне об’єднання природничо-економіко-правовий ліцей – 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 8 – позашкільний центр Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» (наказ КОІППО від 07.05.2013 р. № 50); 

 Роскос Тетяна Миколаївна, вчитель російської мови та світової  літератури  

Павлиської загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 імені В.О.Сухомлинського 

Онуфріївської районної ради (наказ КОІППО від 07.05.2013 р. № 49). 

У питанні впровадження сучасних Інтернет-технологій в освітній процес регіону,  

кафедрою проведений обласний методичний огляд-конкурс «Проектування ІТ-контенту 

сучасного уроку» для вчителів-предметників. (наказ управління освіти і науки 

Кіровоградської облдержадміністрації від 30.06.2011 р. № 310 «Про проведення обласного 
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методичного огляду-конкурсу «Проектування ІТ-контенту сучасного уроку», наказ КЗ 

«КОІППО імені Василя Сухомлинського» від 22.02.2013 р. №23 «Про проведення очного 

етапу обласного методичного огляду-конкурсу «Проектування ІТ-контенту сучасного уроку» 

(Голодюк Л.С.), наказ Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Кіровоградської ОДА 

від 27.03.2013 «Про підсумки обласного методичного огляду-конкурсу «Проектування ІТ-

контенту сучасного уроку»). За результатами зазначеного конкурсу виданий науково-

методичний посібник (Проектування сучасного уроку та його ІТ-контенту. Випуск 2 : наук.-

метод. посіб. / за наук. ред.. Л.Голодюк. – Кіровоград: КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського, 2013. – 76 с.). Матеріали переможців конкурсу розміщенні на блозі 

кафедри (http://timso.koippo.kr.ua). 

Розроблені алгоритми ефективної взаємодії користувачів регіональної  віртуальної 

спільноти вчителів Кіровоградської області «Я-Вчитель» (http://vchitel.kr.ua) Буртовий С.В. 

Викладачі кафедри постійно займаються самоосвітньою діяльністю та приймають 

участь у всеукраїнських та обласних тренінгах. Успішність навчання підтверджується 

сертифікатами: 

Назва тренінгу,  

майстер-класу 
№  сертифіката 

Прізвище, ініціали 

викладача 

Intel
®
  Навчання для 

майбутнього (версія 10.1) 
14 Буртовий С.В. 

Intel
®
  Навчання для 

майбутнього (версія 10.1) 
21 Небеленчук І.О. 

 

Заходи щодо відзначення 95-річчя з дня народження Василя Сухомлинського 

Проведений регіональний семінар «Педагогічні ідеї В.О.Сухомлинського як 

концептуальна основа особистісно зорієнтованого навчання» на базі Кіровоградського 

району. 

Упорядковано структуру сайту «Серце віддане дітям». 

 

  

http://vchitel.kr.ua/
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СТАТИСТИЧНИЙ ЗВІТ 

про організаційно-педагогічну діяльність кафедри теорії і методики середньої освіти 

КОІППО у 2013 році 

  

Назва заходу 

Б
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к
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.С
. 

Б
у
р
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и
й
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.В

. 
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ік
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а
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. 
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о
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.С

. 
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и
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о
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а
н
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к

о
 Ю

.С
. 

Н
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ч
у
к

 І
.О

. 

В
С

Ь
О

Г
О

 

1 ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ: 

 - всього 10 10 10 10 10 8 10 

- виїзні засідання        

- спільні засідання  1 1 1 1  1 1 

2 ОБГОВОРЕНО: 

 - текстів лекцій   2 2 2 1 7 

- текстів статей 25      25 

- матеріалів ППД 8 1  1   10 

- відкритих лекцій, семінарських, практичних 

занять 

       

3 ПРОВЕДЕНО: 

 - відкритих лекцій, семінарських занять  2 2 2 2 2 10 

- конференцій 3   4 2  9 

- семінарів    4 1  5 

- тренінгів  8  3   11 

- круглих столів,творчих груп 2   1   3 

- взаємовідвідувань занять 5 10 10 20 10 10 65 

- консультацій для педпрацівників 15 18 19 8 8 22 90 

- моніторингів        

4 РОЗРОБЛЕНО: 

 - лекцій 2 1 2 2 2 1 10 

- планів семінарських, практичних  2 2 1   5 

- програм спецкурсів, спецсемін.        

- сценарії заходів 3      3 

- проспектів виставок тощо 1      1 

- освітньо-професійних програм        

- навчально-тематичних планів 5 6 6 7 5 5 34 

5 ПІДГОТОВЛЕНО: 

 - доповідних записок        

 - статей 3 3 2 10 5 10 33 

 - методичних розробок (рекоменд.)  2    1 3 

 - інформаційних листів 15   10   25 

 - аналітичних записок тощо 6      6 

 - відзив на автореферати 2  1 1  1 5 
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Назва заходу 
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6 ПРОРЕЦЕНЗОВАНО: 

 - тез доповідей        

- статей        

- посібників  1  1 1  3 

- підручників        

- методичних рекомендацій та розробок 4   1  4 9 

- концепцій 3      3 
- проектів програм, методичних комплексів 
тощо 

4      4 

7 ВИВЧЕНО ТА УЗАГАЛЬНЕНО СТАН (ДОСВІД) РОБОТИ:  

 - вчителів  1     1 

- вихователів        

- керівників ЗО        

- педколективів 1      1 

- закладів освіти        

- методистів-кореспондентів        

- навчально-метод. кабінетів        

- рай(міськ) методкабінетів        

8 ОПУБЛІКОВАНО: 

 - тез доповідей 1 3 1 5 1 2 13 

 - статей 2 1 1 4 3 7 18 

 - методичних рекомендацій    1  1 2 

 - посібників    1   1 

 - підручників        

 - монографій (автореферат)  1     1 

9 ІНШІ ЗАХОДИ: 

 - участь у міжвузівських конференціях   1 1   2 

 - участь в регіональному семінарі    1 1  2 

 - участь в обласних конференціях  2 2 2 2 3 11 

 - участь в міжнародних і всеукраїнських 
науково-практичних конференціях 

3 2 5 6 6 6 28 

 - участь у масових заходах 2  1    3 

 - участь у засіданнях творчих 
груп кафедри професійної освіти (ЦІППО), ІП 
АПН України 

       

 - участь  у конкурсі «Учитель року», «Класний 
керівник» 

  1 1  1 3 

 - участь у проведенні олімпіад   2  2 1 1 6 

 - участь у міжнародних конкурсах        
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Інноваційна діяльність та дослідно-експериментальна робота 

 
Інформація 

про дослідно-експериментальну діяльність всеукраїнського та регіонального рівнів, що 

здійснюється у закладах освіти Кіровоградської області  
 

№ 

з/п 

Назва експерименту, 

проблема, наукове 

керівництво 

Назва та адреса навчального закладу 

Прізвище, ім’я, по 

батькові, конт. тел. 

відповідального 

виконавця 

Терміни 

Всеукраїнський рівень 

1. Науково-методичні 

засади впровадження 

фінансової грамотності 

у навчально-виховний 

процес навчальних 

закладів. 

Наукові керівники: 

Смовженко Тамара 

Степанівна, радник 

ректора Університету 

банківської справи 

Національного банку 

України (м. Київ), 

доктор економічних 

наук, професор; 

Удод Олександр 

Андрійович, директор 

Інституту інноваційних 

технологій і змісту 

освіти Міністерства 

освіти і науки України, 

доктор історичних наук, 

професор. 

 

Комунальний заклад «Навчально-

виховне об'єднання природничо-

економіко-правовий ліцей - 

спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів № 8 - позашкільний центр 

Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області», 

25030, 

вул. Бєляєва, 1,  

м. Кіровоград. 

 

Комунальний заклад «Навчально-

виховне об'єднання «Спеціалізований 

загальноосвітній навчальний заклад  

I ступеня «Гармонія» - гімназія імені 

Тараса Шевченка - центр 

позашкільного виховання «Контакт» 

Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області, 

25006, 

вул. Чорновола, 15, 

м. Кіровоград. 

Комунальний заклад «Навчально-

виховний комплекс загальноосвітня 

школа I-II ступенів № 34 - економіко-

правовий ліцей «Сучасник» - дитячо-

юнацький центр Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області», 

25015, 

просп. Комуністичний,   11-А, 

м. Кіровоград. 

Навчально-виховний комплекс 

«Олександрійський колегіум - 

спеціалізована школа» 

Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області, 

28000, 

вул. 6-го Грудня, 91, 

м. Олександрія, Кіровоградська 

область.  

 

Ліцей інформаційних технологій 

Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області, 

28000, 

Яковлєв  

Ігор 

Володимирович, 

директор НВО,    

тел.: (0522) 56-15-

52. 

 

 

 

 

 

Война  

Галина 

Георгіївна, 

директор НВО,    

тел.: (0522) 24-45-

90. 

 

 

 

 

 

Ануфрієв  

Віктор 

Семенович, 

директор НВК,     

тел.: (0522) 24-15-

69. 

 

 

 

Коваленко  

Сергій Петрович, 

директор НВК,     

тел.: (235) 3-31-

91. 

 

 

 

 

 

Бутрименко  

Ольга Матвіївна, 

директор ліцею,   

тел.: (0235) 7-62-

червень 

2012 р. - 

травень 

2019 р. 
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вул. Червоноармійська, 39,  

м. Олександрія, Кіровоградська 

область.  

 

Олександрійський навчально-виховний 

комплекс (ЗНЗ I-ІI ступенів № 17 - 

ліцей) Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області,  

28000, 

вул. Леніна, 130, 

м. Олександрія, Кіровоградська 

область.  

 

Добровеличківська загальноосвітня 

школа   I-III ступенів № 1 

Добровеличківської районної 

державної адміністрації 

Кіровоградської області, 27000, 

вул. Фрунзе, 121,  

смт Добровеличківка, 

Кіровоградська обл.  

26. 

 

 

 

Терентьєва  

Олена 

Миколаївна, 

директор НВК,     

тел.: (0235) 3-54-

85. 

 

 

 

Панченко  

Тетяна Іванівна, 

директор ЗШ,       

тел.: (0253) 5-16-

67. 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчання вчителів 

ефективного 

використання 

інформаційно-

комунікаційних 

технологій у навчально-

виховному процесі за 

програмою «Intel®
 
 

Навчання для 

майбутнього». 

Науковий керівник - 

Морзе Н.В., доктор 

педагогічних наук, 

професор, проректор з 

наукової роботи 

Академії праці і 

соціальних відносин 

Федерації профспілок 

України.  

КЗ «Кіровоградський обласний 

інститут післядипломної педагогічної 

освіти імені Василя Сухомлинського», 

25006,  

вул. Велика Перспективна, 39/63,  

м. Кіровоград.  

 

Корецька  

Людмила 

Вікторівна, 

директор КЗ 

«КОІППО імені 

Василя  

Сухомлинського»

,  

тел.: (0522) 22-39-

84. 

З 2005 

року, 

щорічно 

продовжу

ється. 

3. Створення науково-

методичних засад 

формування у дітей 

навчально-

дослідницьких умінь. 

Науковий керівник - Т.І. 

Чернецька, завідувач 

відділу інформаційно-

дидактичного 

моделювання 

Національного центру 

«Мала академія наук 

України», кандидат 

педагогічних наук, 

доцент. 

Навчально-виховний комплекс 

«Долинська гімназія-загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 3», 

28500, 

вул. Щорса, 13,  

м. Долинська, 

Кіровоградська обл. 

 

Дошкільний навчальний заклад № 5 

«Ружечка»     м. Долинська 

Кіровоградської області, 28500,  

вул. Щорса, 17,  

м. Долинська, Кіровоградська обл. 

 

Дошкільний навчальний заклад (ясла-

садок) № 71 «Катеринка» 

Свічкарьова  

Інна Борисівна, 

директор НВК,  

тел.: (0234) 3-18-

85. 

 

 

 

Пшебицька  

Ірина Юріївна,  

завідувач ДНЗ,  

тел.: (234) 5-22-

11,  

5-23-81. 

Циганова  

Любов 

2012-2017 

рр. 
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комбінованого типу Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області,  

25018,  

вул. Волкова, 2, 

м. Кіровоград. 

Дошкільний навчальний заклад (ясла-

садок) № 15 «Зірочка» комбінованого 

типу Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області,  

25005, 

вул. Тельмана, 1а, 

м. Кіровоград. 

 

Загальноосвітня школа      І ступеня 

«Мрія» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області,  

25030, 

вул. Бєляєва, 23,  

м. Кіровоград. 

 

Гімназія № 9 Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області,  

25018, 

вул. Академіка Корольова, 27/21, 

м. Кіровоград. 

 

Комунальний заклад «Навчально-

виховне об’єднання № 25 

«Загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів, природничо-

математичний ліцей, центр 

позашкільного виховання «Ліра» 

Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області», 

25005, 

вул. Леваневського, 2-б, 

м. Кіровоград.  

Миколаївна, 

завідувач ДНЗ, 

тел.: (0522) 56-53-

89, 22-61-17. 

 

Коц  

Людмила 

Михайлівна, 

завідувач ДНЗ, 

тел.: (0522) 34-27-

19, 34-27-19. 

 

 

Титаренко  

Лілія 

Станіславівна, 

директор школи,  

тел.:  (0522) 56-

31-75. 

 

Коваленко  

Надія 

Миколаївна, 

директор гімназії, 

тел.: (0522) 56-10-

49, 56-32-75. 

Матяшова Лілія 

Петрівна, 

директор НВО,  

тел.: (0522) 34-52-

57. 

Регіональний рівень 

1. Формування духовності 

особистості на засадах 

традиційних 

християнських 

цінностей в умовах 

закладу освіти нового 

типу. 

Науковий керівник - 

Калініченко Н.А., 

доктор педагогічних 

наук, професор, 

завідувач кафедри 

педагогіки, психології і 

корекційної освіти КЗ 

«КОІППО імені  

Василя 

Сухомлинського». 

 

Гімназія № 9 Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області, 

25006, 

вул. Академіка Корольова, 27/21,  

м. Кіровоград.   

Коваленко  

Надія 

Миколаївна, 

директор гімназії,  

тел.: (0522) 56-10-

49,  

56-32-75. 

 

З 

30.06.2006 

р. по 

31.05.2014 

р. 
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2. Формування творчих 

здібностей у старших 

дошкільників у процесі 

їх художньо-естетичної 

діяльності. 

Науковий керівник – 

Тарапака Н.В., кандидат 

педагогічних наук, 

завідувач кафедри 

дошкільної та 

початкової освіти КЗ 

«КОІППО імені Василя 

Сухомлинського». 

 

Дошкільний навчальний заклад (ясла-

садок) № 25 Олександрійської міської 

ради Кіровоградської області, 

28000, 

вул. Кременчуцька, 40,  

м. Олександрія, Кіровоградська обл. 

Салівоник  

Наталія 

Борисівна, 

завідувач 

дошкільного 

навчального 

закладу, тел.: 

(0235) 7-85-97. 

З 

15.06.2011 

р. по 

31.05.2016 

р. 

3.  Індивідуальні траєкторії 

розвитку дошкільників в 

умовах інклюзивної 

освіти. 

Науковий керівник – 

Тарапака Н.В., кандидат 

педагогічних наук, 

завідувач кафедри 

дошкільної та 

початкової освіти КЗ 

«КОІППО імені Василя 

Сухомлинського». 

 

Дошкільний навчальний заклад (ясла-

садок) № 67 «Дельфін» комбінованого 

типу Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області, 

25031, 

вул. Пацаєва, 10-а,  

м. Кіровоград.  

Виноградова 

Катерина 

Анатоліївна, 

завідувач 

дошкільного 

навчального 

закладу, тел.: 

(0522) 55-84-37. 

З 

15.06.2013 

р. по 

31.05.2016 

р. 

 

Інформація  

про результати дослідно-експериментальної діяльності регіонального рівня у закладах освіти 

Кіровоградської області  

 

№ 

з/п 

Назва експерименту, 

наукове керівництво 

План заходів експерименту  

на 2013 рік 

Оперативна інформація про 

результати 

експериментальної 

діяльності  

у 2013 році 

Регіональний рівень 

1. Формування 

духовності 

особистості на 

засадах традиційних 

християнських 

цінностей в умовах 

закладу освіти нового 

типу. 

Науковий керівник - 

Калініченко Н.А., 

доктор пед. наук, 

завідувач кафедри 

педагогіки, 

психології і 

корекційної освіти КЗ 

«КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського». 

Корегуючий етап (червень 2013 

р. – травень 2014 р.) 

Основні завдання етапу: 

- доповнити теоретичні 

положення, що характеризують 

формування духовності 

учнівської молоді; 

- узагальнити принципи, шляхи, 

форми, методи, умови виховної 

роботи в означеному напрямку 

на засадах національних 

цінностей нашого народу; 

- підготувати статті за 

матеріалами експерименту до 

педагогічних видань. 

Відповідно до корегуючого 

етапу:  

- продовжено 

діагностування учнів, 

вчителів та батьків з 

проблеми експерименту з 

метою контролю динаміки 

формування духовного 

здоров’я учнів; 

моделювання уроків з курсу 

«Біблійна історія та 

християнська етика» для 5-

11 класів та інтегрованих 

уроків з різних предметів з 

елементами християнської 

етики; 

- удосконалено авторську 

програму факультативного 
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 курсу морально-духовного 

спрямування «Світло 

пізнання»; 

- продовжено пошуково-

дослідницьку роботу членів 

гуртка «Світло пізнання» з 

вивчення життєвого шляху 

Священномученика Миколая 

Іскрівського; 

- продовжено збір, аналіз та 

систематизація матеріалів 

діагностики, самоосвітня 

робота, подальше науково-

теоретичне вивчення 

проблеми експерименту; 

- проведено зустрічі з 

представниками науки та 

духовенства, засідання 

творчої групи вчителів з 

проблеми «Формування 

духовності особистості на 

засадах традиційних 

християнських цінностей в 

умовах закладу освіти 

нового типу»;  

- забезпечено участь учнів 

та вчителів у міських 

благодійних акціях: 

«Різдвяний Янгол», «З 

долоньки в долоньку»; у 

регіональному науково-

практичному семінарі 

«Християнська етика і 

сучасний досвід та 

перспективи». 

Друкована продукція: 

1. Дуняшенко Н.В. Шлях 

мудреців, шлях праведників 

(7 клас) / Н.В. Дуняшенко // 

Слово вчителю - № 4 

(26)/2013. 

 

2. Формування творчих 

здібностей у старших 

дошкільників у 

процесі їх художньо-

естетичної діяльності. 

Науковий керівник –  

Тарапака Н.В., канд. 

пед. наук, завідувач 

кафедри дошкільної 

та початкової освіти 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського». 

Формувально-корегуючий етап 

(серпень 2012 р. - серпень 2015 

р.) 

Основні завдання етапу: 

1. Впровадження технології 

формування комплексного 

підходу до розвитку старших 

дошкільників у процесі 

підготовки та виконання ними 

завдань Програми розвитку дітей 

старшого дошкільного віку 

«Впевнений старт». 

2. Здійснення аналізу 

навчально-виховних завдань, які 

Відповідно до 

формувально-корегуючого 

етапу проведено:  

- презентацію однієї із 

складових 

експериментальної роботи 

«Розвиток музичних 

здібностей у старших 

дошкільників шляхом 

використання елементів 

інноваційних технологій»;  

- обласний семінар-

практикум для завідувачів 

ДНЗ з проблеми «Від 
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ефективно впливають на 

розвиток дітей старшого 

дошкільного віку. 

3. Презентація результатів 

експериментальної роботи на 

засіданнях обласної творчої 

групи (вересень, жовтень). 

4. Корегування теоретичних 

положень технології 

комплексного підходу  до 

формування розвитку старших 

дошкільників у процесі 

підготовки та виконання ними 

завдань Програми «Впевнений 

старт». 

5. Підготовка і видання 

матеріалів за підсумками 

формувально-корегуючого етапу 

експериментальної роботи. 

творчого педагога до 

творчої дитини»; 

- комплексне заняття 

«Пізнаємо світ мистецтва»; 

- міні-заняття «Подорож до 

країни музичних 

інструментів»; 

- інсценізацію музичної 

казки «Колобок»; 

- ігровий тренінг 

«Психологічний супровід 

розвитку творчого потенціалу 

педагогів»; 

- здійснено оформлення 

досвіду співпраці 

педагогічних працівників з 

використання освітніх 

технологій. 

3.  Індивідуальні 

траєкторії розвитку 

дошкільників в 

умовах інклюзивної 

освіти. 

Науковий керівник –   

Тарапака Н.В., 

кандидат 

педагогічних наук, 

завідувач кафедри 

дошкільної та 

початкової освіти КЗ 

«КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського». 

Формувально-корегуючий етап 

(жовтень 2013 р. – серпень 2016 

р.) 

Основні завдання етапу: 

1. Організація психолого-

педагогічного супроводу 

індивідуального розвитку 

дошкільників з особливими 

освітніми потребами. 

2. Розробка індивідуальних 

програм розвитку дошкільників 

в умовах інклюзивної освіти. 

3. Забезпечення науково-

методичного супроводу 

впровадження інклюзивної 

освіти в дошкільних закладах. 

4. Опрацювання і доповнення 

програм корекційно-

відновлювального спрямування. 

5. Здійснення поточного 

контролю за навчально-

виховним та адаптаційним 

процесами. 

6. Підготовка і видання 

публікацій за підсумками 

формувально-корегуючого етапу 

експериментальної роботи. 

 

Відповідно до підготовчого 

етапу:  

- завершено розробку 

діагностичних критеріїв та 

здійснено діагностику 

розвитку дошкільників з 

порушенням опорно-

рухового апарату;  

- продовжено розробку 

концепції індивідуальної 

траєкторії розвитку 

дошкільників з 

порушеннями опорно-

рухового апарату; 

- створено банк даних стану 

здоров’я дошкільників; 

- запроваджено моніторинг 

психолого-педагогічної 

взаємодії колективу 

дошкільного навчального 

закладу та батьків в аспекті 

адаптації дітей. 

Друкована продукція: 

Формування логіко-

математичної 

компетентності дітей 

дошкільного віку шляхом 

використання адаптованих 

елементів методики 

Д.Кюізенера: [методичний 

посібник] / І.А. Тарасенко. - 

Кіровоград : Імекс-ЛТД, 

2013.  – 44 с. 
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Робота навчально-методичного відділу інноваційної діяльності та інтелектуальної 

власності КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені 

Василя Сухомлинського» (далі – відділ) та інших структурних підрозділів протягом 2013 

року була спрямована на реалізацію комплексної проблеми – розвиток обдарованості 

особистості в контексті профілізації освіти, 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. Організаційно-керівна діяльність 

Радою відділу було проведено два засідання, на яких розглядались питання 

рецензування методичних посібників (автори: Федірко Ж.В., Колосова С.О., Марченко І.А., 

Гуріна В.В), апробації шкільної навчальної літератури, виконання видавничої діяльності 

відділу на 2013 рік, виконання плану науково-дослідної роботи, різне. 

 

ІІ. Науково-методичне забезпечення реалізації державних та регіональних 

програм: 

Забезпечено організаційно-методичне консультування проведення Міжнародної 

програми «Школи новатори» в 50 загальноосвітніх навчальних закладах Кіровоградської 

області. Працівники відділу сприяли впровадженню державної програми інноваційного 

розвитку загальноосвітніх закладів «Школи-новатори» та розширенню кола учасників 

шляхом залучення нових загальноосвітніх навчальних закладів.  

Працівники відділу сприяли участі загальноосвітніх навчальних закладів області у 

національному проекті створення інформаційно-комунікаційної освітньої мережі 

національного рівня «Відкритий світ».  

 

ІІІ. Масові педагогічні заходи міжнародного і всеукраїнського рівня 

Працівники відділу брали безпосередню участь в організації та проведенні VI 

Міжнародної науково-практичної конференції та у ХХ Всеукраїнських педагогічних 

читаннях «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: розвиток творчої особистості», 

присвячених 95-й річниці з дня народження В.О. Сухомлинського. Завідувач відділу Федірко 

Ж.В приймала участь у парламентських слуханнях на тему: «Проблеми розвитку 

українського книговидавництва, книго розповсюдження та перспективи підтримки книго 

читання в Україні». 

 

IV. Наукова діяльність 

Напрямки наукових досліджень здобувачів: 
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.). 

Підготовка та участь у наукових конференціях, круглих столах, семінарах, 

форумах тощо регіонального рівня. 

Працівники відділу допомогли здійснити підготовку та проведення обласного 

ярмарку педагогічних ідей «Освітянські обрії Кіровоградщини – 2013»; Федірко Ж.В. 

очолила секцію «Піднесення ефективності науково-методичного забезпечення підготовки 

вчителів до роботи з обдарованими дітьми». 

Експертно-аналітична діяльність: апробація підручників та навчальних посібників, 

авторських програм, електронних та технічних засобів навчання тощо. 

Працівниками відділу здійснюється науково-методичне керівництво процесом 

апробації навчальної літератури; систематизація і узагальнення матеріалів з апробації 

навчальної літератури в 2012/2013 навчальному році; оновлення інформації про респондентів 
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апробації навчальної літератури (вчителі, учні) в 2012/2013 році. Створено базу даних 

опорних закладів з апробації навчальної літератури в 2012/2013 навчальному році. 

Проводилася робота з вивчення рівня готовності педагогічних кадрів до апробації навчальної 

літератури. 

Розробка програм, посібників, рекомендацій, інструктивно-методичних листів, 

концепцій, положень тощо. 

Працівниками відділу були розроблені посібники: 

1. Творчий пошук сучасної школи (З досвіду роботи комунального закладу 

«Навчально-виховне об'єднання № 33 «Загальноосвітня школа I-III ступенів, дошкільний 

навчальний заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської області») (Ж.В. Федірко).  

2. Організаційно-методичний аспект розвитку здібностей і обдарувань учнів. З 

досвіду роботи комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання № 25 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей, центр 

позашкільного виховання «Ліра» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області (І.А. 

Марченко). 

Надано пропозиції на парламентські слухання з теми: «Доступність та якість 

середньої освіти: стан і шляхи поліпшення». 

 

V. Науково-методична діяльність 

Форми огранізації науково-методчиної роботи. 

Науково-методична робота відділу здійснювалась у межах загальної проблеми КЗ 

«КОІППО імені Василя Сухомлинського», що відображено в таких напрямах:  

- науково-методичне забезпечення інноваційної освітньої діяльності загальноосвітніх 

навчальних закладів;  

- організаційно-методичні умови створення системи роботи інституту післядипломної 

педагогічної освіти у сфері інтелектуальної власності; 

- науково-методичне забезпечення апробації нової навчальної літератури;  

- організаційно-методичне забезпечення роботи з обдарованими учнями;  

- удосконалення методичного супроводу роботи з обдарованими учнями. 

Працівниками відділу протягом 2013 року: 

1) створено: презентації «Впровадження інноваційних освітніх технологій у 

загальноосвітніх навчальних закладах Кіровоградській області»; «Дослідно-

експериментальна робота в дошкільних навчальних закладах освіти»; 

2) розроблено: модель системи підготовки вчителів географії до інноваційної 

діяльності; проекти наказів, актів та висновків експертної комісії управління освіти і науки 

Кіровоградської обласної державної адміністрації щодо завершення дослідно-

експериментальної роботи з теми «Впровадження здоров’язберігаючих технологій в системі: 

родина – дошкільний навчальний заклад – школа» на базі Веселівської ЗШ                    І-ІІІ 

ступеня Кіровоградського району Кіровоградської області. 

 

VІ. Навчально-методична діяльність 

Здійснення підвищення кваліфікації та комплексної освітньої  

підготовки педагогічних працівників 

Працівники відділу Марченко І.А. і Яковова Г.Я. підвищели кваліфікацію у ДВНЗ 

«Університету менеджменту України», ЦІППО за категорією «Завідувачі (методисти) 

кабінетів (лабораторій) закладів післядипломної педагогічної освіти з педагогічного 

оцінювання та інноваційних програм» (з 7 по 11 жовтня). 

Навчально-методичні семінари, наради, тренінги тощо 

Підготовка та проведення науково-практичного семінару директорів гімназій, ліцеїв, 

колегіумів, спеціалізованих та експериментальних шкіл, навчально-виховних комплексів 

(об’єднань) з проблеми «Інноваційна діяльності з розвитку здібностей і обдарувань учнів» 

(21 березня 2013 року). 
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Підготовка та проведення обласного науково-практичного семінару заступників 

директорів з навчально-виховної роботи опорних загальноосвітніх закладів з питань роботи з 

обдарованими учнями з проблеми: «Інноваційний аспект в організації роботи з 

обдарованими учнями у загальноосвітньому навчальному закладі» (12 вересня 2013 року).  

Підготовка, організація та проведення обласного науково-практичного семінару 

вчителів біології, предмета «Захист Вітчизни», які займаються апробацією навчальної 

літератури з проблеми: «Організаційно- методичне забезпечення здійснення апробації 

навчальної літератури» (29 жовтня 2013 року). 

Організована робота творчої групи директорів опорних закладів освіти з питань 

інноваційної діяльності «Організаційно-методичне забезпечення інноваційної діяльності в 

загальноосвітніх навчальних закладах» (15 лютого 2013 року). 

 

VII. Інноваційна та дослідно-експериментальна діяльність 

1. Організаційно-методичний супровід управління інноваційною діяльністю 

Спільно з департаментом освіти і науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної 

державної адміністрації здійснюється регіональний рівень управління інноваційними 

педагогічними процесами. 

Створені умови для здійснення інноваційної діяльності в загальноосвітньому 

навчальному закладі. Надається підтримка розвитку інноваційного потенціалу вчителя. 

Розроблено оцінювання педагогічних інновацій суб’єктів внутрішкільного управління 

в системі управління нововведеннями (проектування, моніторинг, регулювання, корекція). 

2. Формування інноваційного освітнього простору в регіоні: розробка та 

впровадження нових освітніх моделей і технологій, координація інноваційної діяльності 

Надано методичну допомогу щодо здійснення інноваційної освітньої діяльності 

загальноосвітнім навчальним закладам освіти регіону. 

Узагальнено інформацію про педагогічні ініціативи на регіональному та локальному 

рівнях. Здійснюється інформування громадськості про результати інноваційної діяльності та 

залучає їх до запровадження. 

Забезпечено участь регіональних закладів освіти у загальнодержавних та 

міжнародних освітніх дослідницьких проектах («Школи-новатори», «Відкритий світ»).  

3. Координація дослідно-експериментальної роботи: всеукраїнського рівня; 

регіонального рівня 

Здійснюється координація дослідно-експериментальної роботи:  

- всеукраїнського рівня в 8 навчальних закладах за темами: «Навчання вчителів 

ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному 

процесі за програмою «Intel®
 
 Навчання для майбутнього», «Створення науково-методичних 

засад формування у дітей навчально-дослідницьких умінь»; 

- регіонального рівня в 3 навчальних закладах за темами: «Формування духовності 

особистості на засадах традиційних християнських цінностей в умовах закладу освіти нового 

типу», «Формування творчих здібностей у старших дошкільників у процесі їх художньо-

естетичної діяльності», «Індивідуальні траєкторії розвитку дошкільників в умовах 

інклюзивної освіти».  

Забезпечено патронаж загальноосвітніх навчальних закладів та дошкільних 

навчальних закладів, в яких проводиться дослідно-експериментальна робота. 

Узгоджена роботу районних методичних кабінетів (центрів), експериментальних 

загальноосвітніх навчальних закладів із впровадження інноваційних педагогічних технологій 

у навчально-виховний процес. 

Здійснено загальне керівництво пошуково-експериментальними дослідженнями з 

апробації педагогічних інновацій у рамках роботи експериментальних навчальних закладів. 

Створено ефективні механізми наукового керівництва дослідно-експериментальною 

роботою педагогів. 

4. Науково-методичний супровід впровадження інновацій, проектна діяльність 
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Здійснюється науково-методичний супровід процесу впровадження педагогічних 

інновацій в освітню практику. 

Відділ сприяє участі педагогічних працівників у науково-методичних, освітніх та 

представницьких заходах міжнародного, всеукраїнського та  обласного рівнів. 

Надаються консультації педагогічним працівникам з питань впровадження інновацій, 

проектної діяльності, дослідно-експериментальної діяльності та реалізації інноваційних 

педагогічних технологій, 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». 

5. Впровадження результатів інноваційної діяльності, створення бази даних 

інновацій  

Впровадження результатів інноваційної діяльності розглядалися на Всеукраїнських 

науково-практичних семінарах, засіданнях вченої ради КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського», педагогічних радах, методичних радах загальноосвітніх навчальних 

закладах. 

Створено інформаційний банк даних опорних загальноосвітніх навчальних закладів з 

інноваційної діяльності та апробації шкільної навчальної літератури; картотеку інноваційних 

технологій, які впроваджуються в загальноосвітніх закладах області; банк даних гімназій, 

ліцеїв, колегіумів, навчально-виховних комплексів, навчально-виховних об’єднань, 

спеціалізованих навчальних закладів. 

Здійснюється діагностика результатів інноваційної діяльності. 

 

ІХ. Координація діяльності районних (міських) науково-методичних кабінетів 

(центрів): 

Працівники відділу взяли участь у планових вивченнях методичних кабінетів відділу 

освіти Новоархангельської та Компаніївської районної адміністрації з проблеми «Науково-

методичне забезпечення підвищення професійної компетентності педагогів шляхом 

впровадження інноваційної діяльності, перспективного педагогічного досвіду, організації 

роботи з обдарованими учнями» (17-18, 24 квітня). 

 

XІ. Моніторинг якості освіти регіону 

Працівники відділу взяли участь у пробній сесії зовнішнього незалежного оцінювання 

та у зовнішньому незалежному оцінюванні; підготовлений та затверджений в установленому 

порядку наказ департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної адміністрації «Про 

проведення апробації та моніторингових досліджень якості навчальної літератури для 

загальноосвітніх навчальних закладів у 2013/2014 – 2014/2015 навчальних роках». 

 

XIV. Інформаційно-видавнича діяльність. 

Працівниками відділу протягом 2013 р. підготовлені статті: 

1. Виховання моральних якостей i почуттiв у школярiв у свiтлi iдей 

В.О. Сухомлинського (Г.Я. Яковова); 

2. Основні вимоги до професійної компетентності вчителів початкових класів у 

педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського (І.А. Марченко); 

3. Інноваційний аспект організаційно-методичного супроводу роботи з розвитку 

здібностей і обдарувань учнів (І.А. Марченко); 

4. Особливості апробації шкільної навчальної літератури  (Ж.В. Федірко); 
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5. Розвиток комунікативної компетентності вчителя початкових класів засобами 

методичної роботи у післядипломній освіті (І.А. Марченко); 

6. Особливості впровадження педагогічної технології «Ситуація успіху» у 

навчально-виховний процес (Г.Я. Яковова). 

 

 

Учнівські олімпіади, турніри, конкурси педагогічних працівників тощо 

 

Велика увага приділяється підготовці та проведенню Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів. Підготовлено ряд важливих проектів наказів управління 

освіти і науки Кіровоградської облдержадміністрації: 

25 лютого 2013 року № 17 «Про участь команди у ІV етапі Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з екології у 2012/2013 н.р. та керівника команди»;  

26 лютого 2013 року № 19 «Про участь команд у ІV етапі Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів у 2012-2013 н.р. та керівників команд»;  

накази департаменту освіти і науки, молоді та спорту Кіровоградської ОДА: 

від 15 квітня 2013 року № 149 «Про затвердження результатів III (обласного) етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2012/2013 н.р.».  

від 21 травня 2013 року № 261 «Про внесення змін до наказу від 22.10.2012 р. № 424 

«Про організацію та проведення І - ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів у 

2012/2013 навчальному році»; 

від 03.09. 2013 року № 472 «Про підготовку ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад і турнірів у 2013/2014 навчальному році»; 

від 28.10. 2013 року № 579 «Про організацію та проведення І - ІІІ етапів 

Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів у 2013/2014 навчальному році». 

Підготовлено наказ комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» від 04.09. 2013 року № 85 

«Про організаційне та науково-методичне забезпечення проведення Всеукраїнських 

учнівських олімпіад у 2013/2014 навчальному році». 

Відповідно до Положення про присудження обласних премій переможцям ІІІ етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів підготовлено облікові 

матеріали: список учнів-переможців ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів у 2012/2013 н.р.; список педагогічних і науково-педагогічних 

працівників, вихованці яких стали переможцями ІІІ - ІV етапів Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів у 2012/2013 н.р. 

За підсумками проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад підготовлені 

аналітичні матеріали на: 

 нараду при директору (12.03.2013 р.); 

 нараду завідувачів методичних кабінетів відділів, управлінь освіти 

райдержадміністрацій, міських рад 30.05.2013 р.); 

 колегію департаменту освіти і науки, молоді та спорту Кіровоградської 

облдержадміністрації «Аналіз та результати проведення предметних олімпіад у 2013 році» 

(серпень 2013 року). 

З метою якісної підготовки до проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад 

підготовлені: посібник «Аналітичні матеріали за підсумками участі школярів області у 
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Всеукраїнських учнівських олімпіадах з навчальних предметів (2012/2013 н.р.)» (укладач 

А.Г. Вареха), проект наказу департаменту освіти і науки, молоді та спорту Кіровоградської 

ОДА «Про підготовку ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів у 2013/2014 

навчальному році» та наказ по інституту «Про організаційне та науково-методичне 

забезпечення проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2013/2014 навчальному 

році». 

Розпочато вивчення, узагальнення, впровадження педагогічного досвіду центру 

методичної та соціально-психологічної служби управління освіти Кіровоградської міської 

ради (далі ЦМСПС)з проблеми «Система роботи з організації і проведення Всеукраїнських 

учнівських олімпіад» (Термін вивчення: 2013 – 2016 рр.). 

Аналіз наказів про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами Р(М)МК, 

НМЦ свідчить про те, що у порівнянні з 2012 роком розширено мережу обласних постійно 

діючих форм методичної роботи: шкіл педагогічної майстерності, окружних заочних шкіл, 

творчих лабораторій, майстер-класів, які досліджують питання науково-методичного 

забезпечення підготовки вчителя до роботи з обдарованими дітьми (діаграма 4).  

Діаграма 4 

Динаміка розвитку мережі обласних методичних формувань 

 
Результатом роботи центру є: 

• активізація пошукових досліджень щодо моделювання оптимальних структур 

науково-методичної роботи, модернізації її змісту і форм організації, впровадження 

інноваційних технологій та інтерактивних методів навчання; 

• зростання професійної компетентності методичних кадрів і методичного активу, 

посилення їх впливу на підвищення методичної майстерності вчителів. 

• диференціація й індивідуалізація методичної роботи в районній (міській) і шкільній 

ланках: 

Діаграма 5 
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Однак слід відзначити, що у діяльності центру мали місце і невикористані резерви. 

Слід активізувати інноваційну діяльність центру, звернувши увагу на:  

 запровадження андрагогічних технологій навчання ; 

 забезпечення компетентісного підходу до змісту безперервного навчання 

методистів, керівників ЗНЗ; 

 запровадження очно-дистанційного навчання; 

 використання ІКТ у навчанні дорослих; 

 участь у міжнародних, всеукраїнських проектах та програмах. 

Найбільшої уваги потребує організація підвищення кваліфікації керівників 

навчальних закладів в умовах запровадження їх атестації. 

Слід активізувати організаційно-методичне забезпечення підготовки і проведення 

всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів. Аналіз результатів проведення 

ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів показує, що у 

порівнянні з 2012 роком зросла загальна кількість дипломів. Розподіл дипломів ІІІ етапу за 

ступенями подано на діаграмі 6. 

Діаграма 6 
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А як свідчить аналіз результатів проведення ІV етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів, у 2013 році зменшився кількісний показник дипломів. Так, 

у 2012 році одержали 28 переможців, у 2013 – 21. Їх розподіл за ступенями подано на 

діаграмі 7. 

Діаграма 7 

 
Особливу увагу слід звернути на необхідності забезпечення системного супроводу 

реалізації концептуальних засад оновлених державних стандартів, створення відповідних 

організаційно-педагогічних умов для їх впровадження. 

Водночас визначаємо, що якість науково-методичного супроводу реалізації нових 

завдань базової та повної загальної середньої освіти залежить від рівня професійної 

компетентності кадрового складу самих методичних служб. 

Успішному виконанню поставлених завдань сприятиме удосконалення діяльності 

методичних служб. При цьому у своїй діяльності будемо акцентувати увагу на: 

 Модернізації створених моделей діяльності методичних служб області в 

умовах упровадження нових завдань освітніх галузей в основній та старшій школі. 

 Розробці і впровадженні системи мотиваційного управління інноваційною 

діяльністю педагогів на основі їх об'єктивних можливостей, рівня професійної та методичної 

компетентності. 

 Інтеграції всіх ланок (дошкільної, середньої, позашкільної освіти) з метою 

створення єдиного освітнього простору. 

 Розробленні та упровадженні моделі неперервної інформаційної освіти для 

педагогічних працівників. 

 Здійснені інформаційної, організаційно-методичної, експертної та 

консалтингової підтримки реалізації нового Державного стандарту. 

 Підготовці педагогічних працівників з питань теорії і практики впровадження 

нових Державних стандартів працівників шляхом ефективної взаємодії «КОІППО – 

методична служба – навчальний заклад- учитель». 

 Оновлені бібліотечних і ресурсних фондів бібліотек методичних кабінетів 

(центрів). 
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Координація діяльності районних (міських) методичних кабінетів 

(центрів) і надання їм практичної допомоги 

 

Організація науково-методичної роботи обласного навчально-методичного центру 

освітнього менеджменту та координації діяльності методичних служб впродовж 2013 року 

щодо піднесення ефективності управлінської діяльності, науково-методичної роботи, 

посилення впливу на ріст професійної компетентності методистів, керівників навчальних 

закладів та творчої майстерності методичного активу,передбачала виконання актуальних 

завдань, зокрема: 

 Науково-методичне забезпечення реалізації державних, регіональних освітніх 

програм; 

 координація діяльності навчально-методичних підрозділів КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського», районних (міських) методичних кабінетів (центрів) з питань 

удосконалення структури, змісту і форм науково-методичної роботи з педагогічними 

кадрами у міжкурсовий період; 

 забезпечення організації науково-методичної роботи щодо трансформації 

педагогічних ідей, інноваційних технологій управління, навчання і виховання у практичну 

діяльність методичних служб, керівників навчальних закладів області;  

 науково-методичний супровід діяльності опорних закладів освіти, піднесення 

ефективності роботи творчих груп, лабораторій, майстер-класів та інших методичних 

формувань; 

 координація діяльності щодо моделювання, вивчення, узагальнення і 

поширення педагогічного досвіду з питань управлінської діяльності, організації науково-

методичної роботи з педагогічними кадрами; 

 організаційно-методичний супровід підготовки та відзначення 95-річчя від дня 

народження В.О. Сухомлинського; 

 науково-методичне забезпечення підготовки педагогічних кадрів до роботи з 

обдарованими дітьми; 

 інформаційно-організаційне забезпечення діяльності структурних підрозділів 

інституту; 

 створення інформаційно-ресурсних банків зовнішньої та внутрішньої 

інформації; 

 здійснення аналітичного дослідження структурно-організаційних умов 

функціонування системи підвищення кваліфікації методистів, керівних кадрів у міжкурсовий 

період; 

 забезпечення тематичної єдності підвищення кваліфікації на курсах із формами 

методичної роботи, що проводиться у міжкурсовий період та під час самоосвітньої 

діяльності; 

 внесення коректив до змісту і форм діяльності з урахуванням змін у суспільстві та 

освітній галузі. 

Робота центру була спрямована на дослідження таких колективних науково-

методичних проблем: «Науково-методичне забезпечення розвитку обдарованості 

особистості в умовах профілізації шкільної освіти»; «Теоретичні та організаційні аспекти 

забезпечення науково-методичної діяльності в умовах модернізації освіти: педагогічний 
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супровід процесу підвищення професійної компетентності у контексті забезпечення рівного 

доступу до якісної освіти в регіоні». 

Структура, зміст і форми науково-методичної роботи з завідувачами РМК (НМЦ), 

методистами, членами методичного активу регіональних методичних служб, керівниками 

навчальних закладів визначались на основі розробленої регіональної моделі підвищення 

кваліфікації. 

З метою підвищення професійної компетентності завідувачів РМК (НМЦ), 

методистів, проведено курси з проблеми «Науково-практичні засади інноваційної діяльності 

методичних служб в умовах модернізації освіти». 

Проведена центром організаційна робота в системі підвищення кваліфікації керівних 

кадрів області дала змогу забезпечити не лише адміністративно – управлінську підготовку 

директорів та заступників директорів шкіл з навчально-виховної роботи, але й врахувати 

фахову спеціалізацію керівників як вчителів – предметників. А саме, організувати і провести 

курси: 

- керівників закладів освіти, які викладають математику, фізику, інформатику з 

проблеми «Стратегія управління закладом освіти в умовах формування інформаційного 

суспільства. Запровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний 

процес та управління закладом освіти»; 

- заступників директорів шкіл з навчально-виховної роботи з проблеми «Формування 

системи науково-методичної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі»; 

- керівників закладів освіти з проблеми «Управління розвитком творчості учасників 

навчально-виховного процесу. Контрольно-аналітична функція керівника»; 

- новопризначених керівників шкіл та резерву на посаду з проблеми «Ефективне 

управління сучасною школою та прогнозування її розвитку». 

Відповідно до планів роботи КОІППО, центру та наказу обласного управління освіти і 

науки від 20.12.2012 р. № 520 «Про проведення обласних науково-методичних заходів, 

конференцій, семінарів, засідань творчих груп, занять шкіл творчого вчителя, педагогічної 

майстерності, майстер-класів тощо у 2013 році» для педагогічних працівників методичних 

служб підготовлені і на належному рівні проведені:  

 постійно діючий семінар завідувачів методичних кабінетів (центрів) відділів, 

управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад з проблеми «Науково-методичні аспекти 

створення інноваційного середовища в загальноосвітніх навчальних закладах регіону»; 

 заняття обласної школи молодого методиста з проблеми «Технології 

моделювання, вивчення, узагальнення і впровадження педагогічного досвіду» (на базі 

методичного кабінету відділу освіти Новгородківської райдержадміністрації); 

 засідання творчої групи з проблеми «Критеріальний підхід до оцінки 

діяльності методичних кабінетів, центрів»; 

 засідання проблемної лабораторії «Науково-методичний супровід 

упровадження профільного навчання», «Інноваційні форми роботи з педагогічними кадрами 

в межах освітнього округу»;  

 заняття авторської творчої майстерні О.Даценка з проблеми «Методичний 

супровід удосконалення професійної компетентності педагогів»; 

 обласний семінар-стажування новопризначених завідувачів та методистів РМК 

(НМЦ) з проблеми «Системний підхід до планування та організації науково-методичної 

роботи в регіоні»; 
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 наради-семінари завідувачів Р(М)МК (НМЦ) з актуальних питань науково-

методичного забезпечення підготовки вчителя до впровадження нових Державних 

стандартів, піднесення ефективності методичної роботи з педагогічними кадрами. 

Керівники навчальних закладів підвищували рівень управлінської компетентності у: 

 школі управлінської майстерності керівників навчальних закладів з проблеми 

«Традиції та інновації в діяльності загальноосвітнього навчального закладу» (на базі 

Новгородківського НВК); 

 творчій лабораторії керівників опорних шкіл з проблеми «Творча 

трансформація ідей В.О. Сухомлинського у практичну діяльність керівника навчального 

закладу» (на базі Созонівської ЗШ І-ІІІ ст. Кіровоградського району, Недогарського 

навчально-виховного комплексу (загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад) Олександрійської районної ради; 

 творчій лабораторії заступників директорів шкіл з проблеми «Сучасні підходи 

до організації методичної роботи» (КОІППО, Бобринецька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 5 ім. П.П.Шумилова Бобринецької районної ради). 

Працівники центру брали активну участь у проведенні обласних семінарів методистів 

РМК (НМЦ), директорів шкіл – інтернатів, керівників районних (міських) методичних 

об'єднань, методичних декад Новомиргородського району  (Трубіна В.Г.),  Устинівського  

району  (Ткаченко В.П.). 

23-25 квітня 2013 року спільно з Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти 

працівники центру підготували і провели Всеукраїнський науково-практичний семінар «Роль 

методичного кабінету (центру) у формуванні науково-методичного освітнього середовища в 

регіоні: критерії ефективності».  

У рамках науково-практичного семінару презентовано досвід роботи: 

- центру методичної та соціально-психологічної служби управління освіти 

Кіровоградської міської ради;  

- методичного кабінету відділу освіти Бобринецької райдержадміністрації з проблеми 

«Науково-методичний супровід професійного розвитку педагогів району в умовах 

модернізації освітнього простору»;  

- методичного кабінету відділу освіти Добровеличківської райдержадміністрації з 

проблеми «Діяльність методичного кабінету в умовах упровадження моделі науково-

методичного забезпечення якості освіти сільського регіону»;  

- методичного кабінету відділу освіти Долинської райдержадміністрації з проблеми 

«Реалізація особистісно орієнтованого підходу в системі методичної роботи з педагогічними 

кадрами»; 

- методичного кабінету відділу освіти Олександрійської райдержадміністрації з 

проблеми «Інформаційно-освітнє середовище Олександрійщини як складова система 

підвищення рівня фахової компетентності педагогів»; 

- методичного кабінету відділу освіти Новоукраїнської райдержадміністрації 

«Секрети успіху методичної роботи»; 

- методичного кабінету відділу освіти Петрівської райдержадміністрації з проблеми 

«Управління процесом становлення і професійного розвитку керівників навчальних 

закладів»; 

- науково-методичного центру управління освіти Олександрійської міської ради.  

У рамках Всеукраїнського семінару презентовані творчі надбання педагогічних 
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працівників методичних служб області на виставці «Методична служба на допомогу 

вчителю», у тематичних журналах «Методист» (видавництво «Шкільний світ») та 

«Педагогічна думка». 

Організовано і проведено регіональний науково-методичний семінар для керівників 

навчальних закладів Вінницької області «Традиції та інновації навчальних закладів 

Кіровоградщини» (травень). 

Традиційними стали скайп-наради, консультації в режимі двостороннього Інтернет-

зв`язку. Здійснюється обмін досвідом роботи за допомогою електронної пошти та онлайн-

спілкування. Модернізовано структуру сайту центру. 

Впровадження даних форм дозволяє забезпечити: 

- оперативний доступ до актуальної та термінової інформації; 

- динамічний зворотній зв’язок та можливість інтенсивного коригування роботи 

методичних служб області; 

- мотивацію до активної творчої діяльності. 

Належна увага приділялась вивченню, узагальненню і поширенню педагогічного 

досвіду. 

 Завершено вивчення досвіду роботи методичного кабінету відділу освіти 

Новоукраїнської райдержадміністрації з проблеми «Науково-методичний супровід 

професійного розвитку педагогів району в умовах модернізації освітнього простору» 

(Половенко О.В.).  

Розпочали вивчення досвіду роботи: 

- методичного кабінету відділу освіти Добровеличківської райдержадміністрації з 

проблеми «Районний методичний кабінет як ресурсний науково-методичний центр» 

(Кірішко Л.М.); 

- заступника директора з науково-методичної роботи навчально-виховного  комплексу 

«Долинська гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 3»Долинської райдержадміністрації 

Олійник Т.М. з проблеми «Керівні домінанти заступника: сучасні підходи до організації 

методичної роботи» (Трубіна В.Г.); 

- заступника директора з навчально-методичної роботи Компаніївської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Компаніївської райдержадміністрації Кондрашової 

О.І. з проблеми «Удосконалення форм і змісту методичної роботи як головного фактору 

розвитку та підвищення професійної майстерності, активізації творчого  потенціалу  кожного  

вчителя» (Трубіна В.Г.). 

Досвід роботи відділу освіти Петрівської райдержадміністрації висвітлено у статті 

«Секрет успіху – наполегливість у досягненні мети» (автор Ткаченко В.П.). 

З метою поширення педагогічного досвіду щодо стимулювання творчого, 

інтелектуального, духовного розвитку та задоволення потреб у професійній самореалізації 

педагогічних працівників освітньої галузі, вироблення стратегій інноваційного розвитку 

освіти Кіровоградщини підготовлено і проведено обласний ярмарок педагогічних ідей 

«Освітянські обрії Кіровоградщини-2013». Підготовлений до друку анотований каталог, який 

вміщує кращі матеріали ярмарку (20 серпня). 

Особлива увага зверталась на підготовку до 95-ї річниці від дня народження 

В.О.Сухомлинського: 

 на виконання Розпорядження голови Кіровоградської обласної державної 

адміністрації від 08 січня 2013 року № 5-р «Про підготовку до відзначення 95-ї річниці від 
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дня народження В.О.Сухомлинського» розроблені обласні заходи, заходи Кіровоградського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського щодо 

підготовки та відзначення 95-ї річниці від дня народження В.О.Сухомлинського; 

 працівники центру долучались до підготовки та проведення 42-го обласного 

зльоту молодих учителів «Місія вчителя у освітянському просторі Кіровоградщини»; 

 разом з кафедрою ТІМСО, науково-методичною лабораторією інформатики та 

інформаційних технологій навчання створений на сайті КОІППО блог «Серце віддане 

дітям», започатковано роботу віртуального Інтернет-клубу,  проведено презентацію і перше 

засідання  клубу з «Проблеми саморозвитку та самореалізації особистості на засадах 

педагогічної спадщини О.В. Сухомлинського»; 

  працівники центру брали участь у Міжнародній науково-практичній 

конференції та XV Всеукраїнських читаннях «Розвиток творчої особистості: діалог з 

В.О. Сухомлинським» (Половенко О.В., Трубіна В.Г.); у Всеукраїнській науково-практичній 

Інтернет-конференції «Формування управлінської компетентності керівних кадрів у системі 

післядипломної педагогічної освіти» з теми «Розвиток управлінської компетентності 

керівника навчального закладу шляхом творчого впровадження педагогічної спадщини В.О. 

Сухомлинського» (Трубіна В.Г.).  

 Підвищення ефективності керівництва та координації діяльності РМК 

(НМЦ), керівників навчальних закладів здійснювалось через аналіз: 

 планів роботи РМК, шкільної документації (концепцій діяльності, перспективного 

прогнозування розвитку матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення, річних планів 

роботи) навчальних закладів освіти Вільшанського, Онуфріївського, Світловодського, 

Устинівського районів, м. Олександрії; 

 кадрового складу методичних служб регіону та керівників загальноосвітніх 

навчальних закладів; 

 структури науково-методичної роботи в області; 

 інформаційно-методичного забезпечення організації методичної роботи з 

педагогічними кадрами в умовах упровадження нових Державних стандартів; 

 науково-методичного супроводу підготовки вчителя до роботи з обдарованими 

дітьми; 

 науково-методичного забезпечення діяльності освітніх округів; 

 регіональних планів удосконалення професійної компетентності, розвитку 

управлінського потенціалу керівників загальноосвітніх закладів у системі післядипломної 

освіти. 

За результатами досліджень підготовлені: інформаційно-аналітичний посібник 

«Показники діяльності та розвитку методичних служб області» (автори Вареха А.Г., 

Ткаченко В.П.), статті до Методичного вісника № 49 «Основні аспекти діяльності 

методичних служб: стан, проблеми, перспективи» (автор Вареха А.Г.), «Стан, проблеми і 

перспективи випереджувального удосконалення змісту післядипломної педагогічної освіти 

педагогічних та методичних працівників  регіону» (автор Половенко О.В.), «Аналітико-

прогностичне управління в діяльності керівника сучасного навчального закладу (автор 

Трубіна В.Г.). 

Працівники центру брали участь у комплексних вивченнях діяльності відділу освіти, 

молоді та спорту Олександрівської райдержадміністаціії (Половенко О.В.), управління 

освіти, молоді та спорту Олександрівської міської ради (Половенко О.В.), методичного 
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кабінету відділу освіти Світловодської райдержадміністрації з проблеми «Сучасні підходи до 

формування та розвитку професійної компетентності педагогічних працівників у системі 

неперервної освіти» (Половенко О.В., Трубіна В.Г.). 

Відповідно до річного плану працівниками центру здійснені тематичні вивчення 

діяльності: 

- методичного кабінету відділу освіти Петрівської райдержадміністрації з 

проблеми «Науково-методичне забезпечення впровадження профільного навчання в умовах 

освітніх округів» (Кірішко Л.М.);  

- методичного кабінету відділу освіти Устинівської райдержадміністрації з 

проблеми «Управління науково-методичним забезпеченням підготовки вчителя до роботи з 

обдарованими дітьми» (Вареха А.Г.); 

- методичного кабінету Бобринецької райдержадміністрацій з проблеми 

«Управління науково-методичним забезпеченням підготовки вчителя до роботи з 

обдарованими дітьми» (Вареха А.Г.); 

- методичного кабінету відділу освіти Устинівської райдержадміністрації з 

проблеми «Роль РМК, керівників навчальних закладів у впровадженні Державного стандарту 

базової і повної загальної освіти» (Трубіна В.Г.); 

- методичного кабінету відділу освіти Онуфріївської райдержадміністрації з 

проблеми «Стан науково-методичного забезпечення кваліфікації керівників шкіл, 

ефективності їх управлінської діяльності щодо запровадження і реалізації Державних 

стандартів початкової і базової загальної середньої освіти в Онуфріївському районі» 

(Ткаченко В.П.); 

- Бобринецької, Знам’янської шкіл-інтернатів з проблеми «Організаційно-

педагогічне та науково-методичне забезпечення впровадження державного стандарту 

спеціальної освіти» (Половенко О.В.). 

Упродовж 2013 року проведено атестаційні експертизи: 

 управлінської діяльності та системи контролю за організацією навчально-

виховного процесу (загальноосвітній цикл) у Кіровоградському професійному ліцеї 

побутового обслуговування, Коледжі приватного вищого навчального закладу 

«Кіровоградський інститут регіонального управління та економіки» (Трубіна В.Г.);  

 науково-методичної роботи у Кіровоградському обласному навчально-

виховному комплексі (гімназія-інтернат-школа мистецтв) (Трубіна В.Г.). 

За результатами вивчень підготовлені аналітичні довідки та рекомендації щодо 

вдосконалення діяльності методичних служб, керівників освітніх установ, проведені 

регіональні семінари для методистів, керівників загальноосвітніх навчальних закладів, членів 

методичного активу  Устинівського району   

(Вареха А.Г., Трубіна В.Г.),  Бобринецького  (Вареха А.Г.),  Петрівського  району (Кірішко 

Л.М.), Онуфріївського (Ткаченко В.П.), Світловодського (Трубіна В.Г.). 

Окремі питання щодо їх діяльності розглянуті на засіданнях Вченої, науково-

методичної рад КОІППО, ради центру («Готовність методичних служб регіону до 

впровадження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 23 листопада 2011 року», «Стан, 

проблеми і перспективи випереджувального удосконалення змісту післядипломної освіти 

педагогічних та методичних працівників регіону», «Про шляхи реалізації методичного 

проекту «Кіровоградщина: історія та перспективи розвитку методичних служб», «Про 
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підсумки комплексного вивчення діяльності методичного кабінету відділу освіти, молоді та 

спорту Олександрівської райдержадміністрації», «Про діяльність обласного навчально-

методичного центру освітнього менеджменту та координації діяльності методичних служб»). 

За замовленням методичних кабінетів працівниками ОНМЦ підготовлені і розміщені  

на  сайті  КОІППО  методичні рекомендації «Серпневі конференції – 2013» (укладачі 

Половенко О.В., Кірішко Л.М.), посібник «Календар методиста», буклет «Наша місія: 

координація, співпраця, партнерство, допомога» (укладач Кірішко Л.М.), методичні 

рекомендації щодо вивчення, поширення, впровадження педагогічного досвіду (автор 

Ткаченко В.П.). 

Важливим напрямом діяльності центру є науково-дослідницька робота. Працівники 

центру досліджували такі індивідуальні науково-методичні проблеми:  

«Критеріальний підхід до оцінки діяльності районних методичних кабінетів як 

науково-методичних установ» Половенко О.В.); 

«Управління науково-методичним забезпеченням підготовки педагогічних 

працівників до роботи з обдарованими дітьми» (Вареха А.Г.); 

«Становлення системи науково-методичної роботи освітніх округів» (Кірішко Л.М.); 

«Науково-методичний супровід підготовки керівників шкіл до запровадження 

системи рейтингового оцінювання діяльності загальноосвітнього навчального закладу 

(Трубіна В.Г.); 

«Виявлення і створення умов підвищення кваліфікації керівників закладів освіти за 

очно-дистанційною формою організації навчального процесу» (Ткаченко В.П.). 

Результати досліджень знайшли відображення у методичних посібниках, 

опублікованих у ж. «Завучу усе для роботи», «Управління школою» видавництва «Основа», 

«Завуч», «Школа», збірнику «Методична робота в школі», «Методист», «Сучасна школа 

України», «Педагогічний вісник»; збірнику науково-методичних матеріалів Всеукраїнської 

школи новаторства керівних, педагогічних і науково-педагогічних працівників 

післядипломної педагогічної освіти. 

Працівники центру долучались до розробки окремих нормативних, інформаційно-

методичних документів. Зокрема, підготовлені зауваження і пропозиції до проекту 

Положення про національну  систему  рейтингової  оцінки  ЗНЗ  (Ткаченко В.П.), до 

структури річних планів та звітів обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти 

(Половено О.В., Кірішко Л.М.).  

З метою удосконалення діяльності базових навчальних закладів, як центрів 

безперервного навчання педагогів у міжкурсовий період, Трубіна В.Г. розробила проект 

обласного «Положення про обласний базовий навчий заклад». 

Трубіна В.Г. була керівником творчої групи, яка підготувала проекти «Кваліфікаційні 

вимоги для встановлення кваліфікаційних категорій за результатами атестації методистів 

Кіровоградського інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя 

Сухомлинського» та «Критерії оцінювання діяльності методиста». 

Забезпечувався організаційно-методичний супровід підготовки і проведення ІІ 

(обласного) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2014»: 

 розроблені умови та порядок проведення ІІ (обласного) туру всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року – 2014», методичні рекомендації з організації та проведення ІІ 

(обласного) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2014»; 
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 проведені інформаційно-методичні скайп-наради з питань підготовки і 

проведення І та ІІ турів всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2014». 

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013р. № 686-

р «Про затвердження плану заходів з реалізації Національної стратегії розвитку освіти в 

Україні на період до 2021 року» розроблені  заходи КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського». 

З метою підвищення якості діяльності методичних кабінетів (центрів) відділів, 

управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад та подальшого їхнього інноваційного 

розвитку як науково-методичних установ розроблений і успішно реалізується науково-

пошуковий проект «Кіровоградщина: історія та перспективи розвитку методичних служб»  

(розробники Половенко О.В., Кірішко Л.М.). 

Результативною була участь працівників центру у всеукраїнських представницьких 

заходах: 

Відповідно до листа державної наукової установи «Інститут інноваційних технологій і 

змісту освіти» Міністерства освіти і науки України від 28.05.2013р. № 14.1./10-1591 «Про 

проведення семінару працівників інститутів ППО» з 16 по 20 червня 2013 року Вареха А.Г. 

брала участь у Всеукраїнському науково-практичному семінарі керівників структурних 

підрозділів інститутів ППО з питань координації діяльності районних (міських) методичних 

кабінетів та науково-методичної роботи із теми «Спільна діяльність Вінницького обласного 

інституту післядипломної освіти педагогічних працівників і методичної служби області щодо 

підготовки до нового 2013/2014 навчального року» (на базі Вінницького ОІППО). 

Відповідно до листа Університету менеджменту освіти Національної академії 

педагогічних наук України від 30.04.2013 р. № 01-02/229 «Про участь координаторів 

Всеукраїнської школи новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних 

працівників післядипломної освіти у Червневих методичних студіях», Кірішко Л.М. брала 

участь у: методичних студіях з проблеми «Оновлення змісту і форм діяльності науково-

методичних установ в умовах сучасних  перетворень і  перспектив  сталого розвитку  

України» (11-15.06, м. Рівне), Всеукраїнському «круглому столі» з проблеми «Проектування 

процесу навчання педагогічних працівників з андрагогічних позицій регіональної школи 

новаторства» (09-11.10, м. Полтава), ІІ Всеукраїнській Інтернет-конференції «Всеукраїнська 

школа новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників як форма 

дисемінації інноваційного досвіду ОІППО: калейдоскоп творчих здобутків, перспективи 

розвитку» (07.11). 

Досвід роботи центру, методичних кабінетів області презентувався на V Міжнародній 

виставці-презентації «Інноватика в сучасній освіті» (22-24 жовтня 2013 року). 

З метою випереджувального здійснення організаційного науково-методичного 

забезпечення впровадження профільного навчання та реалізації обласної цільової програми 

«Освітній округ 2011-2015» (затвердженої рішенням дев’ятої сесії шостого скликання 

Кіровоградської обласної ради від 19 серпня 2011 року № 167) на базі КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського» проведені: 

 засідання лабораторії з проблеми «Інноваційні форми роботи з педагогічними 

кадрами в межах освітнього округу»; 

 практичне заняття «Управління освітнім округом: теоретичний і практичний 

аспекти»; 
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 круглий стіл «Планування науково-методичної роботи освітнього округу: 

системний підхід»;  

 творчий звіт методичного кабінету відділу освіти Новомиргородської 

райдержадміністрації з проблеми «Інноваційні форми науково-методичної роботи в 

освітньому окрузі як важлива умова підвищення професійної майстерності учителя»;  

 мікродослідження «Створення освітніх округів та науково-методичне 

забезпечення їх діяльності».  

Створено банк даних про мережу освітніх округів в області (за даними методичних 

кабінетів він налічує 60 освітніх округів). 

Як показав аналіз мікродослідження «Становлення методичної роботи в умовах 

освітніх округів» в області маємо позитивний досвід щодо організації науково-методичної 

роботи з педагогічними кадрами в умовах функціонування освітніх округів в Долинському, 

Новоархангельському, Петрівському, Новоукраїнському, Олександрівському, 

Новомиргородському районах (діаграми 1,2). 

Діаграма 1  
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Порівнюючи дані за 2013-2014 рр. з 2012-2013рр. слід відмітити динаміку структури 

методичної роботи в освітніх округах (діаграма 3). 

Діаграма 3 
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Моніторинг освітньої діяльності 

 

Науково-організаційна робота 

Діяльність Центру сучасних технологій оцінювання якості освіти, направлена на 

реалізацію проблеми: «Впровадження сучасних технологій оцінювання якості освіти в 

систему науково-методичної роботи», здійснювалась відповідно до наказів Міністерства 

освіти і  науки України, планів роботи інституту та  Центру. 

Скоординовані планові заходи з кафедрами, науково-методичними лабораторіями з 

питань моніторингових досліджень та підготовки педагогічних працівників області до 

впровадження тестових технологій (кафедри педагогіки, психології і корекційної роботи, 

теорії і методики середньої освіти з питань аналізу результатів моніторингових досліджень 

регіонального рівня; дошкільної і початкової освіти щодо проведення моніторингових 

досліджень; обласний навчально-методичний центр освітнього менеджменту та координації 

діяльності методичних служб  з питань підготовки та проведення моніторингових 

досліджень в загальноосвітніх навчальних закладах області). 

- На сайті інституту розміщувалася інформація про заходи, проведені Центром  (35 

повідомлень). 

- Проводилися оперативні наради із завідувачами відділів щодо планування роботи на 

місяць, підготовки та проведення поточних заходів. 

 

Організація діяльності Центру щодо підготовки 

та проведення планових заходів 

З метою формування професійних компетенцій педагогів щодо ефективного 

застосування технологій вимірювання та управління якістю освіти відповідно плану роботи 

24 квітня 2013 року на базі КОІППО імені Василя Сухомлинського проведено обласний 

семінар методистів районних, міських МК(центрів), відповідальних за проведення 

моніторингових досліджень з проблеми: «Науково-методична підготовка з питань організації 

та проведення моніторингових досліджень якості освіти».  

З метою підготовки педагогічних працівників, залучених до процедури ЗНО спільно з 

Одеським регіональним центром оцінювання якості освіти проведено серію навчально-

методичних нарад. В них взяли участь: 

 відповідальні за проведення ЗНО відділів/управлінь освіти райдержадміністрацій, 

міських рад; 

 керівники закладів освіти області, відповідальні за пункти тестування; 

 науково-педагогічні працівники інституту, залучені до тестування в якості 

уповноважених осіб; 

 педагогічні працівники м. Кіровограда, залучені до тестування в якості 

інструкторів. 

Відповідно до нормативно-правового забезпечення ЗНО-2013: 

 сформовано базу даних відповідальних за пункти реєстрації (консультаційні 

пункти); 

 базу даних педагогічних працівників, залучених до проведення апробації тестових 

завдань, пробного тестування, основної сесії тестування, екзаменаторів для перевірки 

відкритої частини з української мови; 

 здійснено організаційно-методичне забезпечення пробного тестування, апробації 

тестових завдань; 

 підготовлено пропозиції щодо мережі пунктів тестування на основну сесію ЗНО; 

 створено пункт реєстрації громадських спостерігачів. 

Працівниками центру здійснено організаційно-методичне забезпечення інформаційно-

роз’яснювальної роботи про особливості проведення зовнішнього незалежного оцінювання.  

У ході зустрічей висвітлювалися питання щодо особливостей процедури ЗНО у 2014 році, 
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реєстрації на пробне тестування та його проведення. У зональних зустрічах взяли участь 

3247 осіб (учні – 2551, батьки – 298, вчителі – 237, керівники ЗНЗ – 110, працівники РМК 

(ММК) – 40, представники ЗМІ – 11). 

Відділом ЗНО розроблено методичні рекомендації щодо проведення «Уроків 

ЗНО» та посібник «Зовнішнє незалежне оцінювання-2013», що містить матеріали 

стосовно організації й проведення процедури зовнішнього незалежного оцінювання в 2013 

році та результати тестування по Кіровоградській області в розрізі районів і міст. 

Узагальнено результати учасників першого інтелектуального турніру серед 

команд з випускників ЗНЗ «Знай українське!» В особистому заліку фіналу перемогли 14 

учасників з Кіровоградської області. 

Турнір проводився шляхом комп'ютерного тестування он-лайн з історії України, 

української літератури та загальної навчальної компетентності (ТЗНК), сприяючи ефективній 

підготовці випускників до ЗНО-2013. Від Кіровоградської області для участі в турнірі 

було зареєстровано 30 команд (загальний склад – 245 учасників). 

У постійному режимі проводилося консультування педагогічних працівників, 

залучених до проведення ЗНО, а також абітурієнтів області (за потребою). 

З метою наповнення банку тестів в період з лютого по жовтень 2013 року (спільно з 

ОРЦОЯО) здійснено 4 апробації тестових завдань на базі 48 загальноосвітніх навчальних 

закладів області: 

 з української мови – 165 осіб; 

 з математики – 360 осіб; 

 з історії України – 90 осіб; 

 з всесвітньої історії – 90 осіб; 

 з хімії – 210 осіб; 

 з біології – 45 осіб; 

 з географії – 165 осіб; 

 з фізики – 210 осіб; 

 з російської мови – 45 осіб; 

 з французької мови – 120 осіб; 

 з німецької мови – 45 осіб; 

 зі світової літератури – 30 осіб. 

Загалом було охоплено 1575 випускників, з них: 840 учнів ЗНЗ м. Кіровограда, 105 

– м. Знам'янки, 90 –м. Олександрії, 60 – м. Світловодська та 480 учнів з Бобринецького, 

Добровеличківського, Голованівського, Знам'янського, Кіровоградського, Компаніївського, 

Новоархангельського, Новомиргородського, Олександрівського, Олександрійського, 

Петрівського районів. 

До роботи в аудиторіях у якості інструкторів було залучено 105 педагогічних 

працівників, у якості уповноважених осіб ОРЦОЯО – 7 правників Центру. 

Забезпечено підготовку та проведення пробного тестування в області. Для участі 

у двох сесіях пробного тестування зареєстровано 4465 учасників. Фактично взяли участь у 

тестуванні 4148 осіб, з них у 1 сесії – 2311 (90,3%), у 2 – 1837 осіб (90,5%). 

Усього в Кіровоградській області діяло 16 пунктів пробного тестування, на базі яких 

працювали 503 залучені педагогічні працівники. 

Працівниками центру здійснена організаційна та методична робота щодо підготовки 

та проведення основної сесії ЗНО-2013.  

Загальна кількість зареєстрованих учасників на ЗНО-2013 у Кіровоградській області – 

7224 осіб. З них: українська мова і література -7128; історія України – 4504; математика – 

4552; всесвітня історія – 251; фізика – 1410; хімія – 1130; біологія – 2873; географія – 1375; 

англійська мова – 2006; французька мова – 14; німецька мова – 52; російська мова – 81; 

світова література – 199.  

В області працювало 27 пунктів тестування на базі загальноосвітніх та вищих 
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навчальних закладів. Явка на основну сесію ЗНО-2013 в середньому становить 90%. До 

роботи на пунктах тестування залучено 3226 педагогічних працівників. Процедура ЗНО 

пройшла без порушень, про це свідчить відсутність апеляційних заяв абітурієнтів щодо 

порушення процедури. 

З 10 по 18 червня 2013 року у спеціалізованій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів 

№6 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області працював пункт перевірки 

відкритої частини тестових завдань з української мови. До перевірки було залучено 107 

екзаменаторів з числа вчителів української мови і літератури Кіровоградської області. 

Перевірено 8758 робіт відкритої частини тестових завдань з української мови (бланк Б). 

Працівники Центру залучені до проведення додаткової сесії ЗНО-2013 у пунктах 

тестування, створених на базі установ виконання покарань: 

 Кіровоградської вечірньої загальноосвітньої школи № 38 при Кіровоградській ВК 

(№ 6) управління державної пенітенціарної служби України в Кіровоградській області 

(географія – 04.07.2013; українська мова і література – 05.07.2013; біологія – 10.07.2013; 

11.07.2013 – історія України); 

 Кіровоградського слідчого ізолятора управління державної пенітенціарної служби 

України в Кіровоградській області (українська мова і література – 05.07.2013; біологія – 

10.07.2013; 11.07.2013 – історія України). 

 

Координація і спрямування діяльності РМК 

 Проведено засідання постійно-діючого семінару та інструктивно-методичні наради 

відповідальних за організацію та проведення зовнішнього незалежного оцінювання та 

проведення моніторингових досліджень. 

 Методичним кабінетам (центрам) надіслано перелік моніторингових досліджень на 

2013 рік, інструктивно-методичні матеріали до проведення моніторингових досліджень, 

інформаційні матеріали щодо проведення ЗНО. 

Створено бази даних до моніторингових досліджень: стану інклюзивної освіти (ІІІ 

етап), стану навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення предметів 

природничо-математичного циклу; стану впровадження інформаційно-комунікаційних 

технологій у загальноосвітніх навчальних закладах; дослідження якості підручників для 11-

го класу загальноосвітніх навчальних закладів; стану превентивної освіти дітей та учнівської 

молоді в навчальних закладах області; стану впровадження профільного навчання, рівня 

навчальних досягнень випускників 9-х класів з української мови, математики, історії. 

 

Моніторингові дослідження 

Протягом 2013 року в області проведено моніторингові дослідження всеукраїнського 

рівня:  

- І етап моніторингового дослідження стану навчально-методичного та матеріально-

технічного забезпечення предметів природничо-математичного циклу (наказ Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту України від 2 жовтня 2012 року № 1064 «Про проведення 

моніторингового дослідження стану навчально-методичного та матеріально-технічного 

забезпечення предметів природничо-математичного циклу»); 

- ІІ етап моніторингового дослідження стану впровадження інформаційно-

комунікаційних технологій у загальноосвітніх навчальних закладах (наказ Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту України від 14.02.11 р. № 1431); 

- моніторингове дослідження якості підручників для 11-го класу загальноосвітніх 

навчальних закладів (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15 

вересня 2011 року № 1068 «Про проведення апробації та моніторингових досліджень якості 

навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів у 2011/2012–2012/2013 

навчальних роках»); 

- І період (IІ етап збору даних) моніторингового дослідження стану превентивної 

освіти дітей та учнівської молоді в навчальних закладах області; 
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- стану позашкільної освіти та позакласної роботи в загальноосвітніх навчальних 

закладах (наказ Міністерства освіти і науки України від 28.05.2013 року № 620 "Про 

проведення моніторингового дослідження стану позашкільної освіти та позакласної роботи в 

загальноосвітніх навчальних закладах"); 

- моніторинг якості загальної середньої освіти за результатами навчання в початковій 

та основній школі ( наказ Міністерства освіти і науки України від 17.07.2013 р. № 995 "Про 

деякі питання моніторингу якості загальної середньої освіти"). 

У квітні поточного року проведено останні етапи обласних моніторингових 

досліджень: 

- стану впровадження профільного навчання; 

- рівня навчальних досягнень учнів 9-х класів. 

Для проведення досліджень розроблено анкети для учнів та вчителів, інструктивно-

методичні матеріали.  

Матеріали моніторингових досліджень оброблено та узагальнено, підготовлені 

довідки. 

Продовжено дослідження результативності та ефективності курсів підвищення 

кваліфікації. Результати анкетування слухачів курсів узагальнюються за підсумками півріччя 

та року, надаються адміністрації. 

 

Науково-пошукова діяльність працівників Центру 

 Методисти Центру постійно  удосконалюють професійні знання і вміння шляхом 

опрацювання науково-методичної літератури з проблем: впровадження тестових технологій 

оцінювання, здійснення моніторингових досліджень, сутності профільної освіти в Україні, 

дошкільної освіти, інклюзивної освіти тощо. 

 Методистами відділу моніторингових досліджень підготовлені інструктивно-

методичні матеріали щодо проведення моніторингових досліджень. 

 Методисти відділу моніторингових досліджень Гулка О.М та методист відділу 

зовнішнього незалежного оцінювання Зукурова Л.Р. пройшли атестацію з результатом: 

Гулка О.М. – підтверджена категорія "спеціаліст вищої категорії"; Зукурова Л.Р. – 

встановлена кваліфікаційна категорія "спеціаліст другої категорії". 

 

Підвищення теоретичного рівня та фахової майстерності працівників 

 Працівниками Центру надана методична допомога педагогам та методистам області 

з питань організації та проведення моніторингових досліджень ( методичні дні у 

Кіровоградському та Новомиргородському районах) 

Бутенко Л.М. та Кирилюк А.П. взяли участь у комплексному вивченні діяльності 

центру методичної та соціально-психологічної служби управління освіти Кіровоградської 

міської ради з проблеми «Розвиток професійної компетентності педагога в системі науково-

методичної роботи», за результатами підготовлено довідки. 

 

Вивчення і аналіз діяльності РМК (центрів) 

У лютому здійснено вивчення діяльності РМК відділу освіти Добровеличківської 

райдержадміністрації з питань організації та проведення моніторингових досліджень. 

Узагальнюється досвід Долинського РМК та спеціалізованого загальноосвітнього 

навчального закладу І-ІІІ ступенів № 3 м. Долинської з питань організації та проведення 

моніторингових досліджень. 

 

Видавнича діяльність 

Працівниками відділу зовнішнього незалежного оцінювання підготовлені до друку 

узагальнені матеріали за результатами ЗНО. 
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Апробація нових підручників в загальноосвітніх навчальних 

закладах Кіровоградської області протягом 2012/2013 н. р. 

 

Апробація навчальної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах 

Кіровоградщини в 2012/2013 та 2013/2014 спрямована на реалізацію організаційно-

методичного забезпечення перевірки якості шкільної навчальної літератури в закладах освіти 

районів і міст Кіровоградської області з метою сприяння створенню належних умов для 

рівного доступу до якісної освіти. 

До апробації 28 підручників у Кіровоградській області було залучено 4 міста та 19 

районів, 120 загальноосвітніх навчальних закладів, 681 вчитель-методист, 5888 учнів та 3825 

батьків. 

Під час практичної перевірки ефективності навчальної літератури, яка проходить 

апробацію в навчальному процесі у загальноосвітніх навчальних закладах області, залучені 

найкращі вчителі (як правило, вчителі-методисти). Вони проводять систематичну роботу з 

учасниками апробації. Система анкетувань, які педагог проводить з учнями на різних етапах 

роботи з підручником, показує різні ступені готовності школярів до роботи з новим навчальним 

матеріалом та рівень засвоєння теоретичного матеріалу, практичних умінь, підвищення 

результативності навчально-виховного процесу з предмета.  

В нашій області визначено 26 опорних закладів з апробації навчальної літератури. 

Кожен опорний заклад має відповідальну навчально-матеріальну базу, творчий педагогічний 

колектив, який в комплексі має високу результативність навчально-виховного процесу. На 

базі опорних загальноосвітніх навчальних закладів створені 20 творчих груп вчителів, які 

проводять апробацію та організовують роботу з педагогічними кадрами міста (району) за 

різними напрямками. 

Навчально-методичний відділ інноваційної діяльності та інтелектуальної власності 

протягом року надавав інформацію Інституту інноваційних технологій і змісту освіти 

Міністерства освіти і науки України:  

- про узагальнені результати апробації та моніторингових досліджень навчальної 

літератури для загальноосвітніх навчальних закладів у 2011/2012 – 2012/2013 навчальних 

роках (згідно Наказу Міністерства освіти і науки України № 1068 від 15.09.2011 р.); 

- про учасників апробації та моніторингових досліджень якості навчальної літератури 

для загальноосвітніх навчальних закладів у 2013/2014 – 2014/2015 навчальних роках (згідно 

Наказу Міністерства освіти і науки України № 645 від 30.05.2013 р.). 

Протягом року здійснювався постійний контроль за організацією і проведенням 

апробації навчальної літератури. Систематично обговорювалися її результати на засіданнях 

вчених та методичних рад комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», педагогічних рад 

навчальних закладів, де проходить апробація. 

Аналіз узагальнених результатів апробації навчальної літератури дає підстави 

стверджувати про значні успіхи у поліпшенні якості процесу експертизи навчальної 

літератури в Кіровоградській області.  
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Видавнича діяльність 

 

Відредаговано  та видано посібники: 

 

1. Бурлака Л.Г. Охорона праці, безпека життєдіяльності під час занять з фізичної 

культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах. Методичні рекомендації. 

2. Небеленчук І.О. Застосування діалогових технологій навчання в курсі вивчення 

світової літератури : Методичні рекомендації. 

3. Хлань Л.М., Мельник А.М. Фізична географія Кіровоградської області. 

Методичний посібник 

4. Хлань Л.М. Формування міжпредметних компетентностей в контексті роботи з 

розвитку обдарованості учнів: метод. посіб. 

5. Вареха А.Г., Ткаченко В.П. Показники діяльності та розвитку методичних служб 

області. Інформаційно-аналітичні матеріали. 

6. Гагаріна Н.П. Планування навчально-виховної роботи з музичного розвитку дітей 

дошкільного віку: розробка авторської моделі. Навчально-методичний посібник. 

7. Нудний В.М., Мінич Г.В., Маранська І.А. Завдання для підготовки учнів та 

студентів до участі в мовно-літературних  олімпіадах, конкурсах. 

8. Черненко С.В., Калашнікова О.В. Форми і методи роботи на уроках інтегрованого 

курсу «Мистецтво»: Навчально-методичний посібник. 

9. Буртовий С.В. Електронні засоби навчального призначення: каталог, методичні 

рекомендації. 

10. Вареха А.Г. Аналітичні матеріали за підсумками участі школярів області у 

Всеукраїнських учнівських олімпіадах з навчальних предметів (2012/2013 н.р.). 

11. Кірішко Л.М. Серпневі конференції-2013. Методичні рекомендації щодо змісту і 

форм проведення. 

12. Методичний вісник №49. 

13.Федірко Ж.В. і др. Скарбничка педагогічних інновацій Кіровоградської області. 

Інформаційні матеріали.  

14. Голодюк Л.С. Проектування сучасного уроку та його ІТ-контенту.  Випуск 2 : 

методичний посібник.  

15. Гайда Л.А. Навчальна програма гуртка «Кіровоградщина. Історія рідного краю». 

16. Телефонний довідник. 

17. Зовнішнє незалежне оцінювання – 2013 (загальна  редакція      Кендюхової А.А.). 

18. Педагогічні ідеї В.О. Сухомлинського: практичне впровадження викладання 

предметів природничо-математичного напряму. (Упоряд. Л.Хлань, С. Литвин, Л. Ткаченко, 

Т. Ціперко). 

Крім того, лабораторією підготовлено до друку: 

1. Калініченко Н.А. (упорядник) Виховання громадянина-патріота в педагогіці 

В.Сухомлинського та сучасній освітній практиці. Матеріалі Всеукраїнської конференції. 

2. Калініченко Н.А. Майстер-клас методистів-кореспондентів КОІППО 

3. Калініченко Н.А. (упорядник) Трансформація гуманістичних ідей Василя 

Сухомлинського в освітньому просторі. 

4. Кіровоградщині – 75. Розробки уроків і позакласних заходів для проведення 

першого уроку в 2013/2014 н.р. (упорядники Міцай Ю.В., Дяченко Н.І., Пляка С.М.). 

5. Збірник матеріалів за підсумками обласних конкурсів ігрових занять з формування 

навичок безпечної поведінки молодших школярів в Інтернеті (упорядники Литвиненко О.В., 

Чала М.С., Частаков А.В.). 

6. Творчий пошук сучасної школи (укладач Федірко Ж.В.). 

7. Школа В.Сухомлинського – живильне джерело духовності (упорядник Калініченко 

Н.А.). 
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8. Путівник по педагогічно-меморіальному музею В.О.Сухомлинського. 

9. Лауреати обласної педагогічної премії імені В.О.Сухомлинського (видання 2-ге 

доповнене, укладачі Постельняк А.І., Корецька Л.В.). 

 

Вийшли чергові номери науково-методичного щоквартального журналу 

«Педагогічний вісник» № 1,2,3 (25,26,27), 2013. Готується до друку №4. 

3-й номер журналу присвячений 95-річчю від дня народження В.О.Сухомлинського.  

Працівники лабораторії сприяли підготовці та друку буклетів й програм до 

конференцій, семінарів та інших заходів, бланків вітань, запрошень як колективам, так і 

приватним особам. 

Заплановано, але не подано до роботи та не видано посібники (станом на 08 листопада 

2013 р.): 

1. Балютіна К.М.   Організація діяльності районної творчої групи вчителів початкових 

класів, які працюють в умовах інклюзії. 

2. Ткаченко В.П. Секрет успіху – наполегливість у досягненні мети. З досвіду роботи 

Петрівського РМК. 

3. Дяченко Н.І., Міцай Ю.В.  Методика колективної творчої діяльності як основа 

моделювання виховної системи школи. 

4. Коса І.Т. Орієнтовні плани-конспекти уроків з англійської мови для     1-го класу. 

5. Марченко І.А. Система роботи з розвитку здібностей та обдарувань учнів ЗНЗ. 

6. Чебоненко В.Ф. З досвіду роботи регіональних психологічних служб області. 

7. Гайда Л.А., Черненко С.В.  Художня культура краю. 

8. Велика З.Ф., Тіхонова Н.Г. Особливості формування екологічної компетентності у 

молодших школярів. 

9. Ревнивцева О.В.  Запрошуємо в світ літератури. 

10. Кравченко Ю.В., Черткова Н.С. Перспективний педагогічний досвід учителів 

історії та правознавства Кіровоградщини. 

11. Павлюх В.В. Розвиток професійної ідентичності практичного психолога. 

12. Марченко І.А.  Розвиток здібностей та обдарувань учнів. 

13. Даценко О.В., Хлань Л.Н. Соціальна та економічна географія світу. Інформаційні 

паспорти. 

14. Кондратова В.В., Шлєєнкова Т.М. Шляхи реалізації Державного стандарту 

базової і повної загальної середньої освіти під час викладання предмета «Образотворче 

мистецтво» в 5-му класі. 

15. Скрипка Г.В. Використання хмарних технологій в практиці вчителя математики. 


