
ВИТЯГ  

з протоколу засідання науково-методичної ради комунального закладу «Кіровоградський 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»  

№ 4 від 27 жовтня 2015 року 

 

Присутні: Голодюк Л.С., голова ради, заступник директора з науково-методичної 

діяльності, кандидат педагогічних наук, доцент; Половенко О.В., заступник голови ради, 

завідувач обласного навчально-методичного центру освітнього менеджменту та 

координації діяльності методичних служб; Міцай Ю.В., секретар ради, завідувач науково-

методичної лабораторії виховної роботи і формування культури здоров’я; Бик А.С., 

заступник директора з науково-дослідної діяльності та міжнародного співробітництва, 

кандидат педагогічних наук, доцент; Жосан О.Е., завідувач кафедри педагогіки, психології 

і корекційної освіти, кандидат педагогічних наук; Коробов М.Г., завідувач науково-

методичної лабораторії фізичної культури, спорту і захисту Вітчизни; Коса І.Т., завідувач 

науково-методичної лабораторії іноземних мов та міжнародних освітніх обмінів; 

Кравченко Ю.В., завідувач науково-методичної лабораторії суспільствознавчих 

дисциплін; Нудний В.М., заступник директора з навчально-організаційної діяльності; 

Ревнивцева О.В., завідувач науково-методичної лабораторії гуманітарно-естетичних 

дисциплін; Супрун Л.М., завідувач навчального відділу; Тарапака Н.В., завідувач кафедри 

дошкільної і початкової освіти, кандидат педагогічних наук, доцент; Шаповалова Т.А., 

завідувач навчально-методичного відділу інноваційної діяльності та інтелектуальної 

власності; Хлань Л.М., завідувач науково-методичної лабораторії природничо-

математичних дисциплін; Чала М.С., завідувач науково-методичної лабораторії 

інформатики та інформаційних технологій навчання; Литвиненко О.В., завідувач 

навчально-методичного центру дистанційного навчання. 

2. СЛУХАЛИ:  

Голодюк Л.С., заступник директора з науково-методичної діяльності, яка 

наголосила, що під методичними ініціативами розуміється здійснення науково-

методичного супроводу підвищення кваліфікації педагогічних працівників області у 

міжкурсовий період на базі КЗ «Кіровоградський ОІППО імені Василя Сухомлинського».  

Буртового С.В., завідувача кафедри теорії і методики середньої освіти, який 

представив дві ініціативи: 1. Освітній інтернет навігатор – науково-методичний інтернет-

журнал; 2. Регіональна віртуальна педагогічна спільнота учителів Кіровоградської області «Я 

- Вчитель». 
Жосана О.Е., завідувача кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти, 

висвітлив ідеї: 1. Педагогічна олімпіада як форма науково-методичної роботи з педагогічними 

працівниками; 2. Науково-педагогічний туризм у системі науково-методичної роботи. 

Тарапаку Н.В., завідувача кафедри дошкільної і початкової освіти, яка окреслила 

методичну ініціативу у рамках проведення творчих учительських формувань –обласні творчі 

групи, творчі лабораторії, творчі майстерні, які сприяють найбільш ефективній, продуктивній 

науково-методичній роботі з педагогічними працівниками області (удосконалення 

професійної майстерності педагогічних працівників, розвитку в них ініціативності, творчого 

потенціалу та як результат – досягнення позитивних наслідків навчально-виховного процесу з 

учнями та вміння презентувати результати своєї діяльності).  

Шаповалову Т.А., завідувача навчально-методичним відділом інноваційної 

діяльності та інтелектуальної власності, яка презентувала ініціативу - використання 

фреймових опор. 
Половенко О.В., завідувача обласним навчально-методичним центром освітнього 

менеджменту та координації діяльності методичних служб, яка представила для 

обговорення дві методичні ініціативи: упровадження системи мережевої взаємодії 

методичних служб; проектна діяльність в управлінні навчальним закладом. 
Міцай Ю.В., завідувач науково-методичною лабораторією виховної роботи і 

формування культури здоров’я, яка запропонувала до розгляду три ініціативи: тематичне 



вивчення діяльності методичних кабінетів (Міцай Ю.В.); електронні освітньо-виховні проекти 

з вивчення історико-культурної спадщини краю в системі методичної роботи (Гайда Л.А.); 

бібліотека як інформаційно-ресурсний центр навчального закладу (Дяченко Н.І.). 
Ревнивцеву О.В., завідувача науково-методичною лабораторією гуманітарно-

естетичних дисциплін, яка виділила ініціативу «Від творчого вчителя – до творчого учня». 

Сутність даної ініціативи полягає у структурному поєднанні: творчий методичний 

конкурс для педагогів  обласна методична конференція за результатами конкурсу  

популяризація досвіду роботи (друковані та електронні видання). 

Маранську І.А., методиста науково-методичною лабораторією гуманітарно-

естетичних дисциплін, яка запропонувала ініціативу «Соціальний сервіс Padlet як елемент 

педагогічної діяльності вчителя української мов та літератури» 

(http://ru.padlet.com/arina_m81/7urjvjv4gkla).  

Косу І.Т., завідувача науково-методичної лабораторії іноземних мов та 

міжнародних освітніх обмінів, яка висвітлила зміст ініціативи «Підготовка вчителів 

іноземних мов до впровадження новітніх освітніх та екзаменаційних технологій». 

Чалу М.С., завідувача науково-методичної лабораторії інформатики та 

інформаційних технологій навчання, яка презентувала методичну ініціативу «Віртуальна 

динамічна творча група». 

Хлань Л.М., завідувач науково-методичної лабораторії природничо-математичних 

дисциплін, яка розкрила питання інновації у роботі з педагогом. 

Кравченко Ю.В., завідувач науково-методичної лабораторії суспільствознавчих 

дисциплін, яка окреслила питання багатоаспектного підходу до роботи з історичними 

джерелами на уроках історії. 

Коробова М.Г., завідувач науково-методичної лабораторії фізичної культури, 

спорту і захисту Вітчизни, який запропонував на розгляд питання «Розвиток шкільного 

футболу на Кіровоградщині». 

Литвиненко О.В., завідувач навчально-методичним центром дистанційного 

навчання, висвітлила методичну ініціативу «Методичний коучинг». 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 Прийняти рекомендації науково-методичної ради «Педагогічний брифінг 

«Методичні ініціативи»: інновації у роботі з педагогом». 

А саме, заслухавши виступи науково-педагогічних та педагогічних працівників 

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» у рамках загального питання «Педагогічний 

брифінг «Методичні ініціативи»: інновації у роботі з педагогом», науково-методична рада 

 

рекомендує: 

 

1. Інформаційні повідомлення з питання «Педагогічний брифінг «Методичні 

ініціативи»:інновації у роботі з педагогом» взяти до відома. 

2. Визнати найкращими методичні ініціативи:  

 Голодюк Л.С. Організація та проведення он-лайн семінару (24,7 балів); 

 Буртовий С.В. Освітній інтернет навігатор –  науково-методичний інтернет-

журнал (24,6 балів); 

 Буртовий С.В. Регіональна віртуальна педагогічна спільнота учителів 

Кіровоградської області «Я - Вчитель» (24,4 балів); 

 Литвиненко О.В. Методичний коучинг (24,3 балів); 

 Чала М.С. Віртуальна динамічна творча група (24,3 балів) ; 

 Маранська І.А. Соціальний сервіс Padlet як елемент педагогічної діяльності 

вчителя української мов та літератури (24,3 балів).  

3. Заступнику директора з науково-методичної діяльності  КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського» (Голодюк Л.С.): 



3.1. Забезпечити проведення навчальних занять для науково-педагогічних та 

педагогічних працівників інституту з питань розробки інформаційних ресурсів. 

3.2. Запланувати розгляд питання «Педагогічний брифінг «Методичні ініціативи»: 

інновації у роботі з педагогом» у 2016 році. 

4. Кафедрам, науково-методичним лабораторіям, відділам, центрам 

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»: 

4.1. Презентувати у структурних підрозділах кращі методичні ініціативи. 

4.2. Запланувати на 2016 рік апробацію однієї із форм організації науково-

методичної роботи з педагогами області у міжкурсовий період. 

 

Голова науково-методичної ради    Підписано   Л.Голодюк 

 

Секретар науково-методичної ради   Підписано   Ю. Міцай 

 


