
ВИТЯГ  

з протоколу засідання науково-методичної ради комунального закладу 

«Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя 

Сухомлинського» № 5 від 20 грудня 2016 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, кандидат педагогічних наук; 

Бик А.С., заступник директора з науково-дослідної діяльності та міжнародного 

співробітництва, кандидат педагогічних наук, доцент; Буртовий С.В., завідувач кафедри теорії 

і методики середньої освіти, кандидат педагогічних наук; Жосан О.Е., завідувач кафедри 

педагогіки, психології і корекційної освіти, кандидат педагогічних наук; Корж Л.Ф., завідувач 

обласного навчально-методичного центру сучасних технологій оцінювання якості освіти; 

Коробов М.Г., завідувач науково-методичною лабораторією фізичної культури, спорту і 

захисту Вітчизни; Кравченко Ю.В., завідувач науково-методичної лабораторії 

суспільствознавчих дисциплін; Литвиненко О.В., завідувач навчально-методичним центром 

дистанційного навчання; 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; Татаренко О.В., 

завідувач науково-методичної лабораторії економіко-технологічних дисциплін; Шаповалова 

Т.А., завідувач відділу моніторингових досліджень; Хлань Л.М., завідувач науково-

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

методичної лабораторії інформатики та інформаційних технологій навчання.  
 

3. СЛУХАЛИ: 

Міцай Ю.В., завідувача науково-методичної лабораторії виховної роботи і формування 

культури здоров’я, яка представила для обговорення та схвалення досвід роботи педагогічного 

колективу Підлісненської філії комунального закладу «Олександрівське НВО № 2» 

Олександрівської районної державної адміністрації (узагальнення – Міцай Ю.В., Гайда Л.А.). 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Схвалити досвід роботи педагогічного колективу Підлісненської філії комунального 

закладу «Олександрівське НВО № 2» Олександрівської районної державної адміністрації 

(узагальнення – Міцай Ю.В., Гайда Л.А.). 

Міцай Ю.В., завідувача науково-методичної лабораторії виховної роботи і формування 

культури здоров’я, яка представила для обговорення та схвалення досвід роботи Ткаченко 

О.М., бібліотекаря Нечаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Ю.І. Яновського 

Компаніївського району (узагальнення – Дяченко Н.І.). 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Схвалити досвід роботи Ткаченко О.М., бібліотекаря Нечаївської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів імені Ю.І. Яновського Компаніївського району (узагальнення – 

Дяченко Н.І.). 

Половенко О.В., завідувача обласного навчально-методичного центру освітнього 

менеджменту та координації діяльності методичних служб, яка представила для  обговорення 

та схвалення досвід роботи творчої групи вчителів Знам’янської спеціальної загальноосвітньої 

школи-інтернату І-ІІІ ступенів з проблеми «ІК-компетентність як складова професійної 

педагогічної майстерності сучасного вчителя (керівник творчої групи – Аман І.С.)» 

(узагальнення – Половенко О.В., Литвиненко О.В.). 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Схвалити досвід роботи творчої групи вчителів Знам’янської спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів з проблеми «ІК-компетентність як складова 

професійної педагогічної майстерності сучасного вчителя (керівник творчої групи – Аман 



І.С.)» (узагальнення – Половенко О.В., Литвиненко О.В.) та узагальнені матеріали 

рекомендувати до друку науково-методичною радою комунального закладу «Кіровоградський 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» 

(протокол № 5 від 20.12.2016 року). 

Ревнивцеву О.В., завідувача науково-методичної лабораторії гуманітарно-естетичних 

дисциплін, яка представила для обговорення та схвалення до друку рукопис навчально-

методичного посібника «Компаративний аналіз в практичній діяльності вчителя української 

літератури (з досвіду роботи творчої групи)» (укладачі – Маранська І.А., Мінич Г.В.). 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Схвалити рукопис навчально-методичного посібника «Компаративний аналіз в 

практичній діяльності вчителя української літератури (з досвіду роботи творчої групи)» 

(укладачі – Маранська І.А., Мінич Г.В.) та рекомендувати до друку науково-методичною 

радою комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» (протокол № 5 від 20.12.2016 року). 

Ревнивцеву О.В., завідувача науково-методичної лабораторії гуманітарно-естетичних 

дисциплін, яка представила для обговорення та схвалення мультимедійний навчально-

методичний посібник «Мистецтво, 8 клас (з досвіду роботи обласної творчої групи)» (укладачі 

– Черненко С.В., Кондратова В.В.). 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Схвалити мультимедійний навчально-методичний посібник «Мистецтво, 8 клас (з 

досвіду роботи обласної творчої групи)» (укладачі – Черненко С.В., Кондратова В.В.). 

Жосана О.Е., завідувача кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти, який 

представив для обговорення та схвалення до друку рукопис збірника корекційних програм  

«Корекційна робота з учнями професійно-технічних навчальних закладів з профілактики 

девіантної поведінки» (укладач – Войтко В.В.). 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Схвалити рукопис рукопис збірника корекційних програм  «Корекційна робота з 

учнями професійно-технічних навчальних закладів з профілактики девіантної поведінки» 

(укладач – Войтко В.В.) та рекомендувати до друку науково-методичною радою комунального 

закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя 

Сухомлинського» (протокол № 5 від 20.12.2016 року). 

 

Голова науково-методичної ради    Підписано   Л.Голодюк 

Секретар науково-методичної ради   Підписано   Ю. Міцай 
 


