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ВСТУП 

У 2015 році діяльність комунального закладу «Кіровоградський 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя 

Сухомлинського» було спрямовано на:  

- реалізацію завдань Національної стратегії розвитку освіти на період до 

2021 року (розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 року              

№ 686-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Національної стратегії 

розвитку освіти в Україні на період до 2021 року»), галузевої Концепції 

розвитку неперервної педагогічної освіти (наказ Міністерства освіти і науки 

України від 14.08.2013 року №1176  «Про затвердження галузевої Концепції 

розвитку неперервної педагогічної освіти») та ряду державних цільових і 

регіональних освітніх програм; 

- впровадження нових освітніх технологій організації навчального 

процесу з підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів освіти та 

реалізацію сучасних моделей неперервної освіти, у тому числі з 

використанням дистанційних форм навчання;  

- вирішення питань, пов‟язаних з формуванням цілісної системи 

підвищення кваліфікації педагогів, формування у них готовності до 

самоосвіти, саморозвитку, продукування нових педагогічних ідей, 

технологій, узагальнення та поширення перспективного педагогічного 

досвіду; 

- науково-методичний та психолого-педагогічний супровід педагогічних 

експериментів всеукраїнського та обласного рівнів щодо запровадження 

інноваційних та інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-

виховний процес, робота над проблемними питаннями навчально-виховного 

процесу в опорних школах області, науково-методичне забезпечення 

навчально-виховної діяльності освітніх закладів області; 

- організацію та проведення всеукраїнських, обласних, регіональних, 

міжвузівських науково-методичних та науково-практичних конференцій, 

семінарів і нарад з актуальних питань освіти. 

Основний напрям діяльності інституту – випереджувальний науково-

методичний супровід підвищення кваліфікації керівних та педагогічних 

кадрів регіону. Такий супровід здійснюється шляхом оперативного внесення 

змін до змісту курсів підвищення кваліфікації у курсовий та зміни форм у 

міжкурсовий періоди. Так, цього року, організація роботи творчих груп 

педагогів, проведення тематичних «круглих столів», тренінгів, майстер-

класів, цільових методичних декад на базі районних та міських методичних 

кабінетів і центрів була доповнена вебінарами та онлайн-семінарами.  

Перспективний педагогічний досвід педагогів області презентувався як 

в очному форматі, так і в дистанційному, шляхом використання можливостей 

інтернет-простору. Зокрема, результативною виявилася дистанційна форма 

підготовки учителів до всеукраїнських фахових конкурсів, що дозволило 

успішно представити область на заключних етапах. Так, у Всеукраїнському 

конкурсі «Учитель року – 2015» двоє педагогів стали дипломантами, а 

Резніченко В.С., учитель образотворчого мистецтва комунального закладу 
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«Навчально-виховне об'єднання – «Загальноосвітня школа I-III ступенів №31 

з гімназійними класами, центр дитячої та юнацької творчості «Сузір'я» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області», стала лауреатом 

конкурсу (друге місце). У Всеукраїнському конкурсі «Класний керівник року 

– 2015» Петрукович Н.А., класний керівник 6-го класу загальноосвітнього 

навчального закладу І-ІІІ ступенів № 15 Олександрійської міської ради, стала 

лауреатом конкурсу (друге місце). У заключному турі Всеукраїнського 

конкурсу на кращий інноваційний урок та урок фізичної культури з 

елементами футболу Ковпак В.В,  учитель фізичної культури Користівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені А.П. Гайдара Олександрійської 

районної ради Кіровоградської області, посіла друге місце, ставши лауреатом 

конкурсу. 

Популяризація напрямів роботи інституту здійснювалася науково-

педагогічними та педагогічними працівниками інституту шляхом підготовки 

й опублікування наукових, науково-методичних, навчальних матеріалів для 

керівників закладів освіти, учителів, вихователів, бібліотекарів та ін. щодо 

організації та особливостей вивчення у наступному навчальному році 

предметів загальноосвітнього циклу, здійснення виховної роботи, 

психологічного супроводу освітнього процесу, реалізації міжнародних, 

всеукраїнських та регіональних проектів і програм.  

За минулий рік було підготовлено та опубліковано: 100 статей, 35 тез 

доповідей на міжнародних та всеукраїнських педагогічних зібраннях,                         

30 методичних рекомендацій, 26 посібників та ін. Також авторські здобутки 

знаходять своє відображення на сторінках друкованих видань інституту 

(«Науково-методичний вісник» і «Педагогічний вісник»). 

Кафедрами та науково-методичними лабораторіями інституту було 

організовано й  проведено ряд всеукраїнських заходів: Всеукраїнська 

науково-практична конференція з міжнародною участю «Формування 

освітнього середовища навчально-дослідницької діяльності дітей у контексті 

наступності та перспективності» (22-23 квітня); на виконання завдань 

інноваційного освітнього проекту «Розквіт» з теми «Створення науково-

методичних засад формування у дітей навчально-дослідницьких умінь» у 

вересні проведені Всеукраїнські науково-педагогічні діалоги (в очно-

дистанційній формі) для закладів міст  Києва, Черкас, Кіровограда; 

Всеукраїнська науково-методична інтернет-конференція «Андрагогічні 

засади післядипломної освіти» (у заочній формі); Всеукраїнська науково-

методична конференція «Ідеї гуманної педагогіки та сучасна система 

інклюзивного навчання» (29-30 вересня); Всеукраїнський семінар учителів 

історії з теми «Науково-методичний супровід формування предметної 

історичної компетентності на уроках та в позаурочний час» (23-24 березня); 

Всеукраїнський науково-практичний семінар методистів обласних інститутів 

післядипломної педагогічної освіти з проблеми «Формування української 

ідентичності учнів на уроках української мови і літератури» (24-25 вересня); 

IV етап Всеукраїнської олімпіади з історії (21-26 березня); фінальний етап 

Всеукраїнського учнівського турніру юних інформатиків (2-6 листопада). 
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Підрозділами інституту організовано і проведено більше 100 обласних 

науково-практичних конференцій, науково-методичних семінарів, 

інструктивно-методичних нарад, творчих груп, авторських педагогічних 

майстерень, методичних коучингів та ін.  

У 2015 році проведені  тематичні  курси підвищення кваліфікації (у 

кількості 101) для 120 груп педагогічних та керівних кадрів області. 

Провівши аналіз роботи інституту за 2015 рік, враховуючи зміни в 

освіті та запити освітян регіону, визначено, що основною метою діяльності 

інституту в 2016 році є вдосконалення моделі інформаційно-освітнього 

простору шляхом підвищення кваліфікації у курсовий та міжкурсовий 

періоди на основі оновлених методологічних орієнтирів, впровадження 

компетентнісно орієнтованої  освітньої парадигми, розв‟язання комплексних 

завдань у сфері наукового розвитку, впровадження та використання наукових 

і науково-практичних результатів, розбудова інформаційно-освітнього 

простору регіону.  

Ключовими напрямами роботи інституту в 2016 році визначено:  

1. Науково-методичне забезпечення реалізації державних та 

регіональних програм.  

2. Впровадження інноваційних технологій освіти дорослих, а також ІТ- 

технологій у підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у курсовий та 

міжкурсовий період.   

3. Забезпечення  наукової діяльності структурних підрозділів інституту. 

4. Розвиток міжнародного наукового співробітництва з метою спільного 

вирішення найважливіших освітніх та наукових завдань. 

5. Впровадження дистанційного навчання на курсах підвищення 

кваліфікації та дистанційного супроводу науково-методичних заходів у 

міжкурсовий період. 
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І. ОРГАНІЗАЦІЙНО-КЕРІВНА ДІЯЛЬНІСТЬ  

1.1. Структура закладу 
Структура комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» у 2016 році: 

1. Кафедри: 

1.1. Дошкільна та початкова освіта 

1.2. Теорія і методика середньої освіти  

1.3. Педагогіка, психологія і корекційна освіта 

2. Відділи: 

2.1. Навчальний відділ 

2.2. Навчально-методичний відділ ліцензування та атестації закладів освіти області 

2.3. Навчально-методичний відділ інноваційної діяльності та інтелектуальної 

власності 

2.4. Відділ кадрів 

3. Центри: 

3.1. Обласний навчально-методичний центр сучасних технологій оцінювання якості 

освіти 

3.1.1. Відділ моніторингових досліджень 

3.1.2. Відділ зовнішнього незалежного оцінювання 

3.2. Обласний навчально-методичний центр освітнього менеджменту та 

координації діяльності методичних служб 

3.3. Обласний навчально-методичний центр практичної психології і соціальної 

роботи 

3.4. Навчально-методичний центр дистанційного навчання 

4. Лабораторії: 

4.1. Науково-методична лабораторія виховної роботи і формування культури 

здоров‟я 

4.2. Науково-методична лабораторія гуманітарно-естетичних дисциплін 

4.3. Науково-методична лабораторія економіко-технологічних дисциплін 

4.4. Науково-методична лабораторія іноземних мов та міжнародних освітніх 

обмінів 

4.5. Науково-методична лабораторія інформатики та інформаційних технологій 

навчання  

4.6. Науково-методична лабораторія основ здоров‟я, безпеки життєдіяльності та 

охорони праці 

4.7. Науково-методична лабораторія природничо-математичних дисциплін 

4.8. Науково-методична лабораторія суспільствознавчих дисциплін   

4.9. Науково-методична лабораторія фізичної культури, спорту і захисту Вітчизни 

4.10. Лабораторія інформаційно-методичного забезпечення освітнього процесу 

Бібліотека 

Бухгалтерія 

Відділ кадрів 

Канцелярія 

Гуртожиток 
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1.2. Засідання вченої ради 

№ 

з/п 

Перелік питань, які виносяться 

на засідання 

Дата 

проведення  

Прізвище, 

ініціали 

Відмітка 

про 

виконання 
1
 з

а
сі

д
а
н

н
я

 

1. Про інноваційні підходи до 

формування та розвитку 

професійної компетентності 

педагогічних кадрів у системі 

неперервної освіти та завдання 

післядипломної освіти у 2016 році 

Січень 

 

Корецька Л.В. 

 

 

2. Про основні напрями науково-

методичної та інноваційної 

діяльності інституту 

Бик А.С. 
 

3. Затвердження загального 

навантаження кафедр 

Бик А.С.  

4. Обговорення матеріалів 

педагогічного досвіду, 

затвердження до друку навчальних 

посібників 

Бик А.С. 

 

 

II
 з

а
сі

д
а
н

н
я

 

1. Про заходи науково-методичного 

забезпечення реалізації Закону 

України «Про освіту» щодо 

професійного розвитку та 

підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників 

Березень Голодюк Л.С. 

 

 

2. Міжнародна діяльність закладу 

щодо підвищення якості освіти в 

області 

Бик А.С. 

 

3. Про ухвалення фінансового плану 

на 2016 рік і річного фінансового 

звіту за 2015 рік 

Короп Л.М. 

  

4. Обговорення матеріалів 

педагогічного досвіду, 

затвердження до друку навчальних 

посібників 

Бик А.С. 

 

 

II
I 

за
сі

д
а
н

н
я

 

1. Про моделювання навчального 

процесу в умовах реалізації Закону 

України «Про освіту»  

Червень Нудний В.М. 

  

2. Про стан науково-педагогічної 

діяльності кафедри дошкільної і 

початкової освіти 

Тарапака Н.В. 

  

3. Обговорення матеріалів 

педагогічного досвіду, 

затвердження до друку навчальних 

посібників 

Бик А.С. 
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IV
 з

а
сі

д
а
н

-н
я

 

1. Про виконання рішень вченої 

ради за 2016 рік 

Грудень Бик А.С. 

 
 

2. Про науково-методичне 

забезпечення підготовки 

педагогічних працівників до їх 

сертифікації 

Корецька Л.В. 

  

3. Про систему координації в 

освітньому просторі регіону 

науково-методичних та методичних 

формувань 

Половенко О.В. 

 

4. Обговорення матеріалів 

педагогічного досвіду, 

затвердження до друку навчальних 

посібників 

Бик А.С. 

  

 

1.3. Засідання науково-методичної ради 

№ 

з/п 

Перелік питань, які 

виносяться на засідання 

Дата 

проведення 

Прізвище, 

ініціали 

Відмітка про 

виконання 

I 
за

сі
д

а
н

н
я

 

1. Про підсумки роботи та 

виконання рекомендацій 

науково-методичної ради за 

2015 рік 

19.01 Інформація: 

Міцай Ю.В.  

2. Про стан виконання плану 

вивчення, узагальнення і 

впровадження перспективного 

педагогічного досвіду у 2011-

2015 роках 

 Доповідь: 

Половенко О.В. 

Інформація: 

Тарапака Н.В. 

Шаповалова Т.А. 

Міцай Ю.В. 

Кравченко Ю.В. 

Хлань Л.М. 

Татаренко О.В. 

Чала М.С. 

Коса І.Т. 

Коробов М.Г. 

 

3. Про затвердження витягів з 

протоколів засідань рад 

науково-методичних 

лабораторій щодо схвалення 

методичних розробок 

педагогічних працівників 

області, які атестуються на 

присвоєння педагогічного 

звання «викладач-методист», 

«учитель-методист», 

«вихователь-методист», 

«практичний психолог-

методист», «педагог-

організатор-методист», 

«керівник гуртка-методист» 

 Інформація: 

Керівники 

структурних 

підрозділів 
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4. Обговорення та схвалення 

науково-методичної та 

навчальної продукції освітян 

регіону 

 Інформація: 

Керівники 

структурних 

підрозділів 

 
 5. Різне  Члени науково-

методичної ради 
 

ІI
 з

а
сі

д
а
н

н
я

 

1. Про хід та підсумки 

проведення конкурсів та 

фестивалів фахової 

майстерності педагогічних 

працівників області: 

- Всеукраїнський конкурс 

«Учитель року – 2016»; 

- Всеукраїнський конкурс 

на кращий інноваційний урок 

та урок фізичної культури з 

елементами футболу; 

- Всеукраїнський конкурс 

веб-сайтів позашкільних 

навчальних закладів; 

- Всеукраїнський конкурс 

педагогічної майстерності 

працівників позашкільних 

навчальних закладів «Джерело 

творчості»; 

- обласний конкурс 

освітніх блогів 

19.04 Доповідь: 

Голодюк Л.С. 

Інформація: 

Кравченко Ю.В. 

Ткаченко Л.А. 

Коса І.Т. 

Коробов М.Г. 

Литвиненко О.В. 

Міцай Ю.В. 

 

2. Обговорення та схвалення 

науково-методичної та 

навчальної продукції освітян 

регіону 

 Інформація: 

Керівники 

структурних 

підрозділів 

 

3. Різне  Члени науково-

методичної ради 
 

ІІ
I 

за
сі

д
а
н

н
я

 

1. Про науково-методичний 

супровід викладання 

навчальних предметів у 2016-

2017 навчальному році          

(1-4 класи, 5, 8 класи): 

регіональні напрацювання 

      14.06 Доповідь: 

Половенко О.В. 

Інформація: 

Тарапака Н.В. 

Ревнивцева О.В. 

Хлань Л.М. 

Коса І.Т. 

Кравченко Ю.В. 

Чала М.С. 

Татаренко О.В. 

Коробов М.Г. 

 

2. Обговорення та схвалення 

науково-методичної та 

навчальної продукції освітян 

регіону 

 Інформація: 

Керівники 

структурних 

підрозділів 

 

3. Різне  Члени науково-

методичної ради 
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ІV
 з

а
сі

д
а
н

н
я

 

1. Про результати ЗНО у 2016 

році та особливості 

проведення ЗНО у 2017 році 

18.10 Доповідь: 

Корж Л.Ф. 

Інформація: 

Бутенко Л.М. 

 

2. Педагогічний брифінг 

«Методичні ініціативи»: 

інновації у роботі з педагогом 

у міжкурсовий період 

 Інформація: 

Керівники 

структурних 

підрозділів 

 

3. Обговорення та схвалення 

науково-методичної та 

навчальної продукції освітян 

регіону 

 Інформація: 

Керівники 

структурних 

підрозділів 

 

4. Різне  Члени науково-

методичної ради 
 

V
 з

а
сі

д
а
н

н
я

 

1. Про виконання 

рекомендацій, наданих у 

рамках проведення 

тематичних вивчень у 2015 та 

2016 роках 

20.12 Доповідь: 

Половенко О.В. 

Інформація: 

Керівники 

структурних 

підрозділів 

 

2. Про організацію і 

проведення КПК за очно-

дистанційною формою 

навчання та дистанційний 

супровід обласних заходів 

 Доповідь: 

Литвиненко О.В. 

Інформація: 

Керівники 

структурних 

підрозділів 

 

3. Обговорення та схвалення 

науково-методичної та 

навчальної продукції освітян 

регіону 

 Інформація: 

Керівники 

структурних 

підрозділів 

 

4. Різне  Члени науково-

методичної ради 
 

 

1.4. Засідання експертно-аналітичної ради 

№ 

з/п 

Перелік питань, які виносяться 

на засідання 

Дата 

проведення 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

І 
за

сі
д

а
н

н
я

 

Розгляд експертних висновків на 

види навчальної літератури для 

системи післядипломної 

педагогічної освіти, які потребують 

розгляду вченою радою 

комунального закладу 

«Кіровоградський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти імені Василя 

Сухомлинського» з метою їхньої 

рекомендації для надання грифу 

Міністерства освіти і науки України 

Щоквартально Голова ради  
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ІІ
 з

а
сі

д
а
н

н
я

 

Розгляд експертних висновків на 

види навчальної літератури для 

дошкільної, загальної середньої та 

позашкільної освіти, які потребують 

розгляду вченою радою 

комунального закладу 

«Кіровоградський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти імені Василя 

Сухомлинського» з метою їхньої 

рекомендації для надання грифу 

Міністерства освіти і науки України 

Щоквартально Голова ради  

ІІ
І 

за
сі

д
а
н

н
я

 

Розгляд експертних висновків на 

наукову та науково-методичну 

літературу, яка потребує розгляду 

вченою радою комунального 

закладу «Кіровоградський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти імені Василя 

Сухомлинського» з метою їхньої 

рекомендації до друку 

Щоквартально Голова ради  

ІV
 з

а
сі

д
а
н

н
я

 

Розгляд експертних висновків на 

види навчальної літератури, які 

потребують розгляду вченою радою 

комунального закладу 

«Кіровоградський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти імені Василя 

Сухомлинського» 

Щоквартально Голова ради  

 

1.5. Засідання методичної комісії 

№ 

з/п 

Перелік питань, які виносяться 

на засідання 

Дата 

проведення 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

1 Розгляд висновків на дистанційні 

курси для системи післядипломної 

педагогічної освіти, які потребують 

розгляду вченою радою 

комунального закладу 

«Кіровоградський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти імені Василя 

Сухомлинського» з метою їхньої 

рекомендації для впровадження 

дистанційних курсів навчання у 

курсовий  та міжкурсовий періоди  

Січень Голова комісії  

2 Травень 

3 Жовтень 

  



14 

 

1.6. План підвищення рівня професійної кваліфікації науково-педагогічних та 

педагогічних працівників інституту в 2016 році (відповідно до 

перспективного плану) 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові, посада 

Форма 

підвищення 

кваліфікації 

Відмітка про 

виконання 

1 Войтко Валентина Володимирівна, старший 

викладач, кандидат педагогічних наук 

Стажування   

2 Голодюк Лариса Степанівна, заступник 

директора, кандидат педагогічних наук, 

доцент 

Стажування  

3 Митрофаненко Юрій Станіславович, старший 

викладач, кандидат історичних наук 

Стажування  

4 Небеленчук Ірина Олександрівна, старший 

викладач, кандидат педагогічних наук 

Стажування  

5 Тарапака Наталя Володимирівна, завідувач 

кафедри, кандидат педагогічних наук, 

доцент 

Стажування  

6 Бутенко Ліна Миколаївна, завідувач відділу 

зовнішнього незалежного оцінювання 

Курси  

7 Волошина Ольга Сергіївна, методист 

відділу моніторингових досліджень 

Курси  

8 Злепко Дмитро Борисович, завідувач відділу 

моніторингових досліджень 

Курси  

9 Корж Любов Федорівна, завідувач 

обласного навчально-методичного центру 

сучасних технологій оцінювання якості 

освіти 

Курси  

10 Коса Ірина Тайлерівна, завідувач науково-

методичної лабораторії  іноземних мов та 

міжнародних освітніх обмінів 

Курси  

11 Кравченко Юлія Вікторівна, завідувач 

науково-методичної лабораторії  

суспільствознавчих дисциплін 

Курси  

12 Литвиненко Ольга Валентинівна, завідувач 

навчально-методичного центру 

дистанційного навчання 

Курси  

13 Міцай Юлія Віталіївна, завідувач науково-

методичної лабораторії виховної роботи і 

формування культури здоровۥя 

Курси  

14 Марченко Ірина Анатоліївна, методист 

навчально-методичного відділу 

інноваційної діяльності та інтелектуальної 

власності 

Курси  

15 Редькін Володимир Миколайович, методист 

науково-методичної  лабораторії  спорту і 

захисту Вітчизни 

Курси  

16 Шаповалова Тетяна Анатоліївна, завідувач 

навчально-методичного відділу 

інноваційної діяльності та інтелектуальної 

власності 

Курси  
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1.7. Співпраця з вищими навчальними закладами, освітніми установами та 

громадськими організаціями в межах України 
Заклад Форма Підстава 

Інститут педагогіки НАПН 

України 

Спільні науково-методичні 

заходи  

Згідно з планом співпраці 

ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» 

Національної академії 

педагогічних наук України 

Спільні науково-методичні 

заходи 

За окремим планом 

Центральний інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти Університету 

менеджменту освіти НАПН 

України 

Спільні науково-методичні 

заходи 

За окремим планом 

ДНУ «Інститут модернізації 

змісту освіти» 

Спільні науково-методичні 

заходи 

За окремими листами 

Українська асоціація імені 

Василя Сухомлинського 

Дослідження й 

впровадження творчої 

спадщини Василя 

Сухомлинського 

Угода про співпрацю з  

Українською асоціацією 

імені Василя 

Сухомлинського 

Вінницька академія 

неперервної освіти, кафедра 

методології та управління 

освітою 

Спільні науково-методичні 

заходи  

Згідно з планом співпраці 

Житомирський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти 

Спільні науково-методичні 

заходи  

Згідно з планом співпраці 

Львівський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти  

Реалізація проекту «Уроки з 

підприємницьким тлом» 

Договір про партнерство у 

реалізації Проекту 

№ 520/2015 «Шкільна 

академія підприємництва 3», 

співфінансованого в рамках 

Програми розвитку 

польської співпраці 

Міністерства закордонних 

справ Республіки Польща 

Національний центр «Мала 

академія наук України»  

Дослідно-експериментальна 

робота 

Наказ Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту 

України від 18.04.2012 року            

№ 476 «Про проведення 

всеукраїнського 

експерименту з 

впровадження 

інноваційного освітнього 

проекту в навчальних 

закладах України за темою 

«Створення науково-

методичних засад 

формування у дітей 

навчально-дослідницьких 

умінь» 
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Кіровоградський державний 

педагогічний університет 

імені Володимира 

Винниченка, кафедра 

практичної психології 

Спільні науково-методичні 

заходи 

Згідно з планом співпраці 

Корпорація Intel Освітні програми Intel в 

Україні 

За окремою угодою та 

планом 

Навчально-методичний 

центр професійно-технічної 

освіти у Кіровоградській 

області 

Спільні науково-методичні 

заходи 

Згідно з планом співпраці 

Педагогічний музей України Спільний проект із 

формування інформаційного 

ресурсу «Музейна 

педагогіка» 

За окремою угодою та 

планом 

Комунальний позашкільний 

навчальний заклад 

"Кіровоградський обласний 

центр дитячої та юнацької 

творчості (КПНЗ 

«ОЦДЮТ») 

Спільні науково-методичні 

заходи 

Згідно з планом співпраці 

Кременчуцьке педагогічне 

училище ім. А.С. Макаренка 

Організація олімпіадних 

змагань з інформатики 

Згідно з планом співпраці 

Приватна школа 

програмування Ш++ 

Програмування у шкільному 

курсі інформатики 

За окремою угодою та 

планом 
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ІІ. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ 
ТА РЕГІОНАЛЬНИХ  ПРОГРАМ 
2.1. Державні програми 

Назва програми Коли і яким 

документом 

затверджена 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

за виконання 

Національна стратегія 

розвитку освіти в Україні 

на період до 2021 року 

Розпорядження 

Кабінету Міністрів 

України від 

04.09.2013 року               

№686-р «Про 

затвердження плану 

заходів з реалізації 

Національної стратегії 

розвитку освіти в 

Україні на період до 

2021 року» 

Протягом року (за 

окремим планом) 

Корецька Л.В. 

Бик А.С. 

Керівники 

структурних 

підрозділів 

Галузева Концепція 

розвитку неперервної 

педагогічної освіти 

 

Наказ Міністерства 

освіти і науки України 

від 14.08.2013 року 

№ 1176 «Про 

затвердження галузевої 

Концепції розвитку 

неперервної 

педагогічної освіти» 

Протягом року (за 

окремим планом) 

Корецька Л.В. 

Бик А.С. 

Керівники 

структурних 

підрозділів 

Концепція національно-

патріотичного виховання 

дітей і молоді 

Наказ Міністерства 

освіти і науки України 

від 16.06.2015 року 

№ 641 

Протягом року (за 

окремим планом) 

Міцай Ю.В. 

Загальнодержавна 

програма забезпечення 

профілактики ВІЛ-

інфекції, лікування, 

догляду та підтримки 

ВІЛ-інфікованих і хворих 

на СНІД на 2014-

2018 роки  

Закон України від 

20.10.2014 року 

№1708-VІІ 

Протягом року (за 

окремим планом) 

Желєзнова Т.П. 

Всеукраїнська Програма 

«7 кроків назустріч: 

дружні зустрічі з 

батьками з питань 

збереження здоров‟я та 

статевого виховання дітей 

та підлітків» 

За співпраці 

Міністерства освіти і 

науки України та 

Благодійного фонду 

«Здоров‟я жінки і 

планування сім‟ї» в 

рамках проекту USAID 

«Репродуктивне 

здоров‟я в Україні 

2015-2020 роки» 

Протягом року (за 

окремим планом) 

Желєзнова Т.П. 

Загальнодержавна 

соціальна програма 

поліпшення стану 

безпеки, гігієни праці та 

Закон України від 

04.04.2013 року №178-

VІІ 

Протягом року (за 

окремим планом) 

Желєзнова Т.П. 
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виробничого середовища 

на 2014-2018 роки  

Про затвердження 

Положення про єдину 

систему цивільного 

захисту 

Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

09.01.2014 року №11 

Протягом року (за 

окремим планом) 

Желєзнова Т.П. 

Державні програми, що 

здійснюються за 

підтримки Глобального 

фонду для боротьби зі 

СНІДом, туберкульозом і 

малярією та 

Європейського Союзу 

Наказ Міністерства 

освіти і науки України 

від 21.11.2012 року 

№ 1114 «Про 

затвердження плану 

заходів з реалізації 

проектних заходів 

щодо виконання 

загальнодержавної 

програми забезпечення 

профілактики ВІЛ-

інфекції, лікування, 

догляду та підтримки 

ВІЛ-інфікуваних і 

хворих на СНІД»» 

Протягом року (за 

окремим планом) 

Желєзнова Т.П. 

Державна цільова 

програма підвищення 

рівня безпеки дорожнього 

руху в Україні на період 

до 2016 року 

Наказ Міністерства 

освіти і науки від 

04.10.2013 року № 1363 

«Про затвердження 

плану заходів щодо 

реалізації Державної 

цільової програми 

підвищення рівня 

безпеки дорожнього 

руху в Україні на 

період до 2016 року» 

Протягом року (за 

окремим планом) 

Желєзнова Т.П. 

Національна стратегія у 

сфері прав людини 

Указ Президента 

України від 

25.09.2015 року 

№501/2015 

Протягом року (за 

окремим планом) 

Червонець І.В. 

 

2.2. Регіональні програми 
Назва програми Коли і яким 

документом 

затверджена 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 

Обласна програма 

«Вчитель» на 2014-2020 

роки 

Рішення 

Кіровоградської 

обласної ради від 

20.09.2013 року № 506 

Протягом року 

(за окремим 

планом) 

Голодюк Л.С. 

Нудний В.М. 

Керівники 

структурних 

підрозділів 

Обласна цільова 

програма розвитку 

дошкільної освіти на 

2013-2017 роки 

Рішення 

Кіровоградської 

обласної ради від 

20.09.2013 року № 508 

Протягом року 

(за окремим 

планом) 

Жосан О.Е. 

Тарапака Н.В. 

Обласна програма 

патріотичного виховання 

Рішення 

Кіровоградської  

Протягом року 

(за окремим 

Міцай Ю.В. 
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населення на період до 

2017 року 

обласної ради від 

18 травня 2013 року 

№ 256-р 

планом) 

Програма розвитку 

психологічної служби 

системи освіти 

Кіровоградської області 

на період до 2017 року 

 

Наказ директора 

департаменту освіти і 

науки, молоді та 

спорту 

Кіровоградської 

обласної державної 

адміністрації від 

14.10.2013 року №563 

«Про затвердження 

Програми розвитку 

психологічної служби 

системи освіти 

Кіровоградської 

області на період до 

2017 року» 

Протягом року 

(за окремим 

планом) 

Чебоненко В.Ф. 

Обласна програма 

правової освіти 

населення на 2016-2020 

роки 

Програма 

розглядатиметься на 

засіданні обласної 

ради у січні 2016 року 

Протягом року 

(за окремим 

планом) 

Кравченко Ю.В. 

Обласна цільова 

соціальна програма 

протидії ВІЛ-

інфекції/СНІДу на 2015-

2018 роки  

Розпорядження голови 

Кіровоградської 

обласної державної 

адміністрації від 06 

травня 2015 року 

№173-р 

Протягом року 

(за окремим 

планом) 

Желєзнова Т.П. 

Комплексні заходи 

департаменту освіти і 

науки 

облдержадміністрації, 

управління державної 

служби надзвичайних 

ситуацій, Головного 

управління 

Держсанепідслужби, 

управління ДАІ УМВС з 

безпеки життєдіяльності 

в Кіровоградській області    

Протокольне рішення 

Державної комісії з 

питань техногенно-

екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій 

техногенного та 

природного характеру 

від 11.09.2014 року 

Протягом року 

(за окремим 

планом) 

Желєзнова Т.П. 
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ІІІ. МАСОВІ ПЕДАГОГІЧНІ ЗАХОДИ МІЖНАРОДНОГО І ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РІВНЯ  
3.1. Масові педагогічні заходи міжнародного і всеукраїнського рівня організовані закладом 

№ 

з/п 
Проблема (тема) заходу 

Відпові-

дальні 
Форма заходу Дата проведення 

Очікуваний продукт та 

соціально-економічний 

ефект 

Відмітка 

про 

виконання 

1 

Наукова спадщина 

Григорія Костюка і сучасні 

проблеми особистісно 

орієнтованої освіти 

Жосан О.Е. Всеукраїнська науково-

методична інтернет-конференція 

18.04-29.04 Збірник матеріалів 

конференції, 

рекомендації 

конференції 

 

2 

Наукова спадщина Василя  

Сухомлинського у 

контексті розвитку освіти 

особистості впродовж 

життя 

Жосан О.Е. Всеукраїнська науково-

методична конференція 

 

28.09-29.09 Збірник матеріалів 

конференції, 

рекомендації 

конференції 

 

3.2. Масові педагогічні заходи міжнародного і всеукраїнського рівня, у яких заклад виступає як співорганізатор та 
учасник 

№ 

з/п 
Проблема (тема) заходу 

Відпові-

дальні 
Форма заходу Дата проведення 

Очікуваний продукт та 

соціально-економічний 

ефект 

Відмітка 

про 

виконання 

1 
INTEL для України та країн 

СНД «Нові горизонти ІКТ для 

сталого розвитку та освіти» 

Чала М.С. 

 

Міжнародна освітня онлайн- 

конференція  

Жовтень-

Листопад 

Спікер конференції, 

сертифікати  

2 

Сучасні заклади освіти – 2016 Половенко О.В. VІІ Міжнародна виставка «Сучасні 

навчальні заклади – 2016» та Третя 

Міжнародна виставка закордонних 

навчальних закладів «World Edu-

2016» 

17.03-19.03 Презентація досвіду, 

диплом  

 

3 

Інноваційні підходи до 

формування та розвитку 

професійної компетентності 

педагогічних працівників у 

системі неперервної освіти  

Половенко О.В. 

 

Всеукраїнська школа новаторства 

керівних, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників 

післядипломної освіти 

Червень  Тези до інтернет-

конференції, 

висвітлення на сайтах 

РІППО та КЗ 

«КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 
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ІV. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
4.1. Науково-дослідна тема, над якою працює заклад 

Колектив комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» у 

2016 році здійснюватиме науково-методичні та організаційні заходи щодо 

дослідження науково-дослідної теми «Науково-методичне забезпечення 

удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників у 

інформаційно-освітньому просторі регіону»  

 

4.2. Науково-дослідні теми кафедр та інших наукових підрозділів закладу 

№ 

з/п 

Проблема (тема) науково-

дослідної роботи 

Назва кафедри, 

наукового підрозділу 

закладу 

Прізвище, 

ініціали 

завідувача 

кафедри / 

наукового 

підрозділу 

закладу 

Відмітка 

про 

вико-

нання 

1 Науково-методичне забезпечення 

удосконалення професійної 

компетентності педагогічних 

працівників у інформаційно-

освітньому просторі регіону 

Кафедра дошкільної та 

початкової освіти 

Тарапака Н.В., 

кандидат 

педагогічних 

наук, доцент 

 

2 Науково-методичний супровід 

розвитку професійної 

компетентності педагогічних 

працівників регіону в умовах 

функціонування багатоваріантного 

інформаційно-освітнього простору 

системи неперервної освіти 

Кафедра теорії і 

методики середньої 

освіти 

Буртовий С.В., 

кандидат 

педагогічних 

наук 

 

3 Андрагогічні засади навчання 

педагогічних працівників у системі 

післядипломної освіти в умовах 

функціонування багатоваріантного 

інформаційно-освітнього простору 

Кафедра педагогіки, 

психології і 

корекційної освіти 

Жосан О.Е., 

кандидат 

педагогічних 

наук 

 

4 Впровадження сучасних технологій 

оцінювання якості освіти в систему 

науково-методичної роботи з 

педагогічними працівниками 

Обласний навчально-

методичний центр 

сучасних технологій 

оцінювання якості 

освіти 

Корж Л.Ф.  

5 Оновлення змісту і форм 

підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників в умовах 

функціонування інформаційно-

освітнього простору регіону 

Обласний навчально-

методичний центр 

освітнього 

менеджменту та 

координації діяльності 

методичних служб 

Половенко 

О.В. 

 

6 Методичний супровід організаційно-

правових аспектів діяльності 

психологічної служби системи 

освіти 

Обласний навчально-

методичний центр 

психологічної служби 

системи освіти 

Чебоненко 

В.Ф. 
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7 Удосконалення професійної 

компетентності організаторів 

виховного процесу та розвиток 

виховної системи навчального 

закладу в умовах функціонування 

інформаційно-освітнього простору 

Науково-методична 

лабораторія виховної 

роботи і формування 

культури здоров‟я 

Міцай Ю.В.  

8 Створення  сучасного освітнього 

середовища для вдосконалення 

професійної компетентності 

вчителів предметів гуманітарно-

естетичного циклу 

Науково-методична 

лабораторія 

гуманітарно-

естетичних дисциплін 

Ревнивцева 

О.В. 

 

9 Науково-методичне забезпечення 

удосконалення професійної 

компетентності педагогічних 

працівників в інформаційно-

освітньому просторі системи 

неперервної освіти 

Науково-методична 

лабораторія економіко-

технологічних 

дисциплін 

Татаренко О.В.  

10 Удосконалення професійної 

компетентності вчителів 

природничо-математичного циклу 

області в умовах функціонування 

багатоваріантного інформаційно-

освітнього простору в системі 

неперервної освіти 

Науково-методична 

лабораторія 

природничо-

математичних 

дисциплін  

Хлань Л.М.  

11 Побудова оптимального освітнього 

середовища для організації 

випереджувального навчання 

педагогів області з інформатики та 

методики інформатизації освіти 

Науково-методична 

лабораторія 

інформатики та 

інформаційних 

технологій навчання  

Чала М.С.  

12 Науково-методичний супровід 

упровадження 

здоров‟язбережувальних технологій 

навчання, європейських стандартів 

превентивної освіти та безпечної 

життєдіяльності в навчально-

виховний процес закладів освіти 

області 

Науково-методична 

лабораторія основ 

здоров‟я, безпеки 

життєдіяльності та 

охорони праці 

Желєзнова 

Т.П. 

 

13 Удосконалення професійної 

компетентності вчителя іноземної 

мови в умовах функціонування 

багатоваріантного інформаційно-

освітнього простору системи 

неперервної освіти 

Науково-методична 

лабораторія іноземних 

мов та міжнародних 

освітніх обмінів 

Коса І.Т.  

14 Шляхи підвищення професійної 

компетентності учителів історії та 

суспільствознавчих дисциплін в 

умовах функціонування 

інформаційного простору регіону 

Науково-методична 

лабораторія 

суспільствознавчих 

дисциплін  

Кравченко 

Ю.В. 
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15 Удосконалення професійної 

компетентності вчителів фізичної 

культури та захисту Вітчизни в 

умовах функціонування різних форм 

підвищення кваліфікації 

Науково-методична 

лабораторія фізичної 

культури, спорту і 

захисту Вітчизни 

Коробов М.Г.  

16 Удосконалення інноваційної 

компетентності як складової 

професійної компетентності 

педагогічних працівників регіону та 

рівня науково-методичного 

забезпечення інноваційної діяльності 

в закладах освіти 

Навчально-

методичний відділ 

інноваційної 

діяльності та 

інтелектуальної 

власності  

Шаповалова Т.А.  

17 Організація та функціонування 

діяльності центру дистанційного 

навчання в умовах розвитку 

інформаційно-освітнього простору 

регіону 

Навчально-

методичний центр 

дистанційного 

навчання 

Литвиненко О.В.  

18 Науково-методичне забезпечення 

розвитку і соціалізації особистості 

учня з особливими освітніми 

потребами в умовах інформаційно-

освітнього простору системи 

неперервної освіти 

Науково-методична 

лабораторія з 

інклюзивного та 

інтегрованого 

навчання 

Червонець І.В.  
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4.3. Напрямки наукових досліджень викладачів, аспірантів, здобувачів, методистів 

№ 

з/п 

Проблема (тема) науково-дослідної 

роботи 
Завдання дослідження на рік 

Прізвище, 

ініціали, 

ступінь, 

звання 

викладача, 

аспіранта, 

здобувача 

Термін 

виконання 

Оформлення 

результатів 

дослідження  

(дисертація, 

монографія, 

стаття, тези, 

посібник, 

методичні 

рекомендації 

тощо) 

Відмітка 

про 

виконання 

1 Науково-методичне забезпечення 

удосконалення професійної 

компетентності педагогічних 

працівників у інформаційно-освітньому 

просторі регіону (протокол засідання 

кафедри дошкільної та початкової 

освіти  від 26.11.2015 року №9) 

Науковий аналіз проблеми Тарапака Н.В., 

кандидат 

педагогічних 

наук, доцент 

 

Протягом 

року 

Стаття, 

інформація на 

засіданні 

кафедри 

 

2 Організаційно-педагогічні умови 

моніторингу якості підготовки 

вихователів ДНЗ (протокол засідання 

кафедри дошкільної та початкової 

освіти  від 26.11.2015 року №9) 

Виявити організаційно-

педагогічні умови моніторингу 

якості підготовки  вихователів 

ДНЗ 

 

Гагаріна Н.П., 

кандидат 

педагогічних 

наук 

Протягом 

року 

Стаття, 

інформація на 

засіданні 

кафедри 

 

3 Інтелектуально мовленнєвий розвиток 

дітей дошкільного віку засобами 

коректурних таблиць (протокол 

засідання кафедри дошкільної та 

початкової освіти від 26.11.2015 року 

№9) 

Розробити спецкурс з даної 

проблеми 

Скуренко С.Л. 

методист 

Протягом 

року 

Стаття  

4 Вектор наступності державних 

стандартів дошкільної та початкової 

освіти (протокол засідання кафедри 

дошкільної та початкової освіти від 

26.11.2015 року №9) 

Аналіз та теоретичне 

обгрунтування проблеми 

наступності в діяльності 

дошкільної та початкової освіти 

Тарапака Н.В. 

канд.пед.наук, 

доцент; 

Корецька Л.В., 

ст.викладач 

Протягом 

року 

Науково-

методичні 

публікації 
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5 Формування та розвиток ключових і 

предметних компетентностей учнів у 

ході реалізації освітньої галузі 

«Мистецтво» Державного стандарту 

початкової загальної освіти та 

Державного стандарту базової і повної 

загальної середньої освіти (протокол 

засідання кафедри дошкільної та 

початкової освіти від 26.11.2015 року 

№9) 

Розкрити особливості формування 

та розвитку ключових та 

предметних компетентностей 

учнів на уроках образотворчого 

мистецтва 

Кондратова 

В.В., кандидат 

педагогічних 

наук 

Протягом 

року 

Науково-

методичні 

публікації 

 

6 Підвищення педагогічної культури 

батьків як пріоритетний напрям роботи 

школи (протокол засідання кафедри 

дошкільної та початкової освіти від 

26.11.2015 року №9) 

Аналіз та теоретичне 

обґрунтування взяємозв‟язку 

школи і сім‟ї у вихованні учнів. 

Завдання: розкрити зміст, форми і 

методи взаємозв‟язку школи і сім‟ї 

в сучасних умовах 

Тіхонова Н.Г., 

кандидат 

педагогічних 

наук 

І півріччя Стаття у 
науковому 
фаховому 

виданні 

 

7 Аналіз результатів діагностики стану 

вихованості і ціннісного ставлення до 

людини у молодших школярів 

(протокол засідання кафедри 

дошкільної та початкової освіти від 

26.11.2015 року №9) 

Створити, обґрунтувати та 

експериментально перевірити 

педагогічні умови виховання 

ціннісного ставлення до людини у 

молодших школярів у навчально-

виховному процесі 

Третяк О.П., 

кандидат 

педагогічних 

наук 

Протягом 

року 

Звіт на кафедрі  

8 Теоретико-методичні засади 

формування навчально-дослідницьких 

умінь учнів з математики (протокол 

засідання кафедри теорії і методики 

середньої освіти від 04.12.2015 року                

№ 10) 

Визначити засоби формування 

навчально-дослідницьких умінь 

учнів з математики. Розробити 

навчальні посібники для учнів 

Голодюк Л.С., 

кандидат 

педагогічних 

наук, доцент 

2014-2017  Стаття у 

науковому 

фаховому 

виданні, тези на 

конференції, 

навчальний 

посібник 

 

9 Категоріальні засади післядипломної 

освіти педагогічних працівників 

(протокол засідання кафедри теорії і 

методики середньої освіти від 

04.12.2015 року № 10) 

Окреслити категоріальні засади 

післядипломної освіти 

педагогічних працівників 

Бик А.С., 

кандидат 

педагогічних 

наук, доцент 

Протягом 

року 

Посібник 
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10 Можливості розробки й побудови 

віртуальної системи неперервної 

підтримки вчителя у контексті 

мережевих педагогічних спільнот 

(протокол засідання кафедри теорії і 

методики середньої освіти від 

04.12.2015 року № 10) 

Визначення рівнів готовності 

вчителя до роботи у віртуальних 

педагогічних спільнотах 

Буртовий С.В., 

кандидат 

педагогічних 

наук 

 

Протягом 

року 

Стаття у 
науковому 
фаховому 

виданні, тези на 

конференції 

 

11 Лексична база степових і суміжних 

говірок Середнього Дніпро-Бузького 

межиріччя (протокол засідання кафедри 

теорії і методики середньої освіти від 

04.12.2015 року № 10) 

Зібрати і лексикографічно 

зберегти діалектизми степових і 

суміжних говірок Середнього 

Дніпро-Бузького межиріччя 

Вікторіна О.М., 

кандидат 

філологічних 

наук 

Протягом 

року 

Статті у 

науковому 

фаховому та 

науково-

методичному 

виданнях 

 

12 Суспільно-політичні процеси в Україні 

в першій половині ХХ сторіччя 

(протокол засідання кафедри теорії і 

методики середньої освіти від 

04.12.2015 року № 10) 

Розкрити особливості впливу 

історичних та політичних надбань 

Української революції на процеси 

відновлення української 

державності під час ІІ світової 

війни 

Митрофаненко 

Ю.С., кандидат 

історичних 

наук 

Протягом 

року 

Стаття у 

науковому 

фаховому 

виданні 

 

 

13 Діалогові технології навчання світової 

літератури (протокол засідання кафедри 

теорії і методики середньої освіти від 

04.12.2015 року № 10) 

Показати сутність навчального 

діалогу та його особливості; 

з‟ясувати значущість застосуваня 

діалогових видів навчання на 

етапах передрозуміння та 

розуміння художнього твору; 

розкрити особливості 

застосування різних видів діалогу  

Небеленчук 

І.О., кандидат 

педагогічних 

наук 

Протягом 

року 

Статті у 

науковому 

фаховому та 

науково-

методичному 

виданнях 

 

14 Теоретико-методичні засади організації 

підвищення кваліфікації вчителів за 

очно-дистанційною формою навчання 

(протокол засідання кафедри теорії і 

методики середньої освіти від 

04.12.2015 року № 10) 

Розкрити особливості підготовки 

педагогів до підвищення 

кваліфікації за очно-дистанційною 

формою навчання 

Скрипка Г.В., 

кандидат 

педагогічних 

наук 

Протягом 

року 

Стаття у 

науковому 

фаховому 

виданні 
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15 Теоретичні та методичні засади 

шкільного підручникознавства 

(протокол засідання Міжвідомчої ради 

НАПН з координації наукових досліджень з 

пед. і психол. наук в Україні від 

31.01.2012 року № 1) 

Відредагувати ІV розділ дисертації 
на здобуття наук. ступ. доктора пед. 
наук (13.00.01) «Тенденції розвитку 
шкільної навчальної літератури в 
Україні (1921-1991 роки)».  
Опублікувати статтю в науковому 
фаховому виданні. 
Взяти участь у науково-

методичних конференціях 

Жосан О.Е., 

кандидат 

педагогічних 

наук 

Протягом 

року 

Дисертація на 

здобуття 

наукового 

ступеня доктора 

педагогічних 

наук (13.00.01),  

стаття у 

науковому 

фаховому 

виданні 

 

16 Підготовка педагога до використання 

сучасних технологій оцінювання у 

практичній діяльності (протокол 

засідання кафедри педагогіки, 

психології і корекційної освіти від 

03.12.2014 № 12) 

Дослідити сутність понять: 
оцінювання, вимірювання, 
експертиза, контроль та ін. 
Розробити і впровадити  тестові 
завдання та їх програмне 
забезпечення у навчально-
виховний процес закладів освіти 
м. Кіровограда та області. 
Дослідити проблему безбального 
оцінювання в теорії та історії 
педагогіки 

Кендюхова А.А., 

кандидат 

педагогічних 

наук, доцент 

Протягом 

року 

Стаття в 

науковому 

фаховому 

виданні, 

навчально-

методичний 

посібник 

 

17 Проблематика дослідження структури 

особистості підлітка в умовах 

трансформаційного періоду (протокол 

засідання кафедри педагогіки, 

психології і корекційної освіти від 

03.12.2014 № 12) 

Здійснення емпіричного 

дослідження 

Гельбак А.М., 

кандидат 

педагогічних 

наук 

Протягом 

року 

Навчально-
методичний 
посібник  

 

18 Андрагогіка як метод  педагогічного 

супроводу вчителів, які працюють  в 

умовах інклюзивної освіти (протокол 

засідання кафедри педагогіки, 

психології і корекційної освіти від 

03.12.2014 року № 12) 

Здійснення емпіричного 

дослідження 

Войтко В.В., 

кандидат 

педагогічних 

наук 

 

Протягом 

року 

Стаття в 

науковому 

фаховому 

виданні 
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19 Розвиток професійної ідентичності 

практичного психолога спеціального 

закладу освіти (протокол засідання 

Міжвідомчої ради НАПН з координації 

наукових досліджень з педагогічних і 

психологічних наук в Україні від 

25.11.2008 року № 9) 

Закінчити роботу над 

дисертаційним дослідженням, 

оформити роботу та упорядкувати  

рукопис  автореферата 

Павлюх В.В. Протягом 

року 

Дисертація   

20 Розвиток професійної компетентності 

вчителя щодо подолання проявів 

девіантної поведінки учнів  (протокол 

засідання кафедри педагогіки, 

психології і корекційної освіти від 

19.06.2015 року № 6) 

Вивчення джерельної бази з 

проблеми, підбір 

психодіагностичних методик для 

дослідження, апробація методик 

для дослідження професійної 

компетентності 

Молчанова 

О.М., кандидат 

психологічнх 

наук 

Протягом 

року 

Стаття в 

науковому 

фаховому 

виданні, 

методичний 

посібник 

 

21 Розвиток інтелектуальних і творчих 

здібностей педагога в умовах 

післядипломної освіти (протокол 

засідання кафедри педагогіки, 

психології і корекційної освіти 

09.12.2015 року  № 10) 

Здійснення емпіричного 

дослідження, вивчити джерельну 

базу дослідження, визначити та 

уточнити поняття дослідження 

Єфіменко С.М., 

кандидат 

педагогічних 

наук 

Протягом 

року 

Стаття в 

науковому 

фаховому 

виданні, тези 

виступу в 

збірнику 

матеріалів 

конференції 

 

22  Формування готовності вчителів 

початкових класів до творчої 

самореалізації в системі 

післядипломної педагогічної освіти 

(протокол засідання Міжвідомчої ради 

НАПН з координації наукових 

досліджень з педагогічних і 

психологічних наук в Україні від 

26.05.2009  року №4)  

Діагностика стану готовності 

вчителів початкових класів до 

творчої самореалізації в освітній 

діяльності 

Червонець І.В. Протягом 

року 

Дисертація на 
здобуття 
наукового 
ступеня 
кандидат 
педагогічних 
наук - 13.00.04 
(завершення 
дисертаційного 
дослідження) 

 

23 Розвиток ключових компетентностей 

учителів початкових класів у системі 

післядипломної освіти 

Підготовка матеріалів до 

попереднього захисту 

дисертаційного дослідження 

Марченко І.А. Протягом 

року 

Статті у наукових 

фахових виданнях 
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24 Формування готовності організаторів 

виховного процесу до здоров‟язбере-

жувальної діяльності з учнями в системі 

післядипломної освіти 

Розробка та впровадження 

спецкурсу для організаторів 

виховного процесу щодо реалізаії 

здоров‟язбережувальних 

технологій у навчальний процес 

Міцай Ю.В. 

 

Протягом 

року 

Рукопис 

дисертаційної 

роботи 

 

25 А.Б.Рєзнік – учитель-новатор другої 

половини ХХ століття 

Завершення роботи над 

дисертаційним дослідженням 

Кравченко Ю.В.   Протягом 

року 

Рукопис 

дисертаційної 

роботи 
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4.4. Підготовка та участь у наукових конференціях, круглих столах, семінарах, 

форумах тощо регіонального рівня  

(наказ директора департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної державної 

адміністрації від 15.12.2015 року № 449 «Про проведення обласних науково-

методичних заходів, конференцій, семінарів, засідань творчих груп, занять шкіл 

педагогічної майстерності, майстер-класів, тренінгів тощо у 2016 році» 

 

№ 

з/п 

Категорія педагогічних 

працівників 

та організаційна форма 

заходу 

Проблема Дата 
Місце 

проведення 

Науковий 

керівник, 

керівник 

1  Педагогічні працівники 

закладів освіти. 

Обласна конференція 

Безпека дітей в Інтернеті: 

попередження, освіта, 

взаємодія 

03.02 КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

Буртовий С.В. 

Чала М.С. 

2  Переможці ІІ (обласного) 

туру Всеукраїнського  

конкурсу  

«Учитель року – 2016». 

Семінар  

Інноваційні технології у 

діяльності педагога 

 

08.02-

12.02 

КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

Голодюк Л.С. 

3  Учителі зарубіжної 

літератури та російської 

мови. 

Постійно діючий семінар 

(перше заняття)  

Науковий та шкільний 

аналіз в аналітико-

інтерпретаційній 

діяльності вчителя  

17.02 КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

Ревнивцева О.В. 

Скрипка Г.В. 

Буртовий С.В. 

4  Педагогічні працівники 

закладів освіти області. 

Семінар-практикум 

(перше засідання) 

Особливості організації 

та проведення 

дистанційного 

навчального процесу 

23.02 КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

Голодюк Л.С. 

Скрипка Г.В. 

Литвиненко О.В. 

5  Фасилітатори програми 

Intel® Шлях до успіху. 

Вебінар 

Розвиток критичного 

мислення як актуальна 

проблема сучасної 

школи 

15.03 КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

Чала М.С. 

6  Заступники директорів 

опорних загальноосвітніх 

навчальних закладів з 

інноваційної діяльності. 

Інтернет-семінар 

Форми управління 

інноваційною діяльністю 

у загальноосвітніх 

навчальних закладах 

16.03-

18.03 

КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

Жосан О.Е. 

Шаповалова Т.А. 

Марченко І.А. 

7  Учителі математики. 

Постійно діючий 

семінар-практикум  

Методичні особливості 

роботи вчителя 

математики зі здібними 

та обдарованими дітьми 

17.03 КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського»; 

КДПУ імені 

Володимира 

Винниченка 

Ткаченко Л.А. 

8  Директори позашкільних 

навчальних закладів. 

Постійно діючий семінар 

Упровадження 

перспективних 

педагогічних технологій 

у систему виховного 

середовища 

позашкільного 

навчального закладу 

05.04 КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

Кендюхова А.А. 

Міцай Ю.В. 

9  Завідувачі (директори) 

методичних кабінетів 

Медіа-освіта в системі 

мережевої взаємодії 

12.04-

13.04 

КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Половенко О.В. 

Кірішко Л.М. 
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(центрів) відділів, 

управлінь освіти 

райдержадміністрацій, 

міських рад. 

Постійно діючий семінар 

методичних служб Сухомлинського» Вареха А.Г. 

10  Учителі основ здоров‟я, 

педагоги-тренери 

загальноосвітніх 

навчальних закладів, які 

впроваджують 

превентивні 

здоров‟язбережувальні 

проекти. 

Постійно діючий семінар 

(звіт) (І група) 

Реалізація концепцій, 

інноваційних підходів до 

формування життєвих 

компетентностей 

школярів  у навчально-

виховному процесі за 

умов  упровадження 

превентивних 

здоров‟язбережувальних 

проектів   

14.04-

15.04 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського»; 

відділ освіти 

Новомиргородської 

районної державної 

адміністрації; 

Канізька загально-

освітня школа І-ІІІ 

ступенів 

Новомиргородської 

районної ради 

Кіровоградської 

області; 

Новомиргородська 

загальноосвітня шко-

ла  І-ІІІ ступенів №1 

Новомиргородської 

районної ради 

Кіровоградської 

області 

Желєзнова Т.П. 

Барсукова С.Л. 

11  Директори гімназій, 

ліцеїв, колегіумів, 

спеціалізованих шкіл, 

навчально-виховних 

комплексів (об‟єднань) та 

експериментальних 

закладів. 

Науково-практичний 

семінар 

Підвищення 

конкурентоспроможності 

освітньої діяльності 

навчального закладу 

19.04 КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

 

Жосан О.Е. 

Шаповалова Т.А. 

Марченко І.А. 

Яковова Г.Я. 

12  Методисти методичних 

кабінетів (центрів) 

відділів, управлінь освіти 

райдержадміністрацій, 

міських рад, 

відповідальні за 

проведення 

моніторингових 

досліджень. 

Семінар 

Моніторинг якості 

освіти: основні поняття 

та технологія реалізації. 

 

Індикатори та критерії 

оцінювання якості освіти 

в моніторингових 

дослідженнях 

20.04 КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

Корж Л.Ф. 

Злепко Д.Б. 

13  Керівники районних 

(міських) методичних 

об‟єднань учителів хімії. 

Міжвузівська науково-

практична конференція 

Шкільна хімічна освіта: 

проблеми і перспективи 

20.04-

22.04 

КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського»; 

КДПУ імені 

Володимира 

Винниченка 

Ціперко Т.В. 
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14  Керівники районних 

(міських) методичних 

об‟єднань учителів 

географії. 

Міжвузівська науково-

практична конференція 

Актуальні питання 

географічної освіти: 

досвід, потенціал, 

перспективи 

20.04-

22.04 

КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського»; 

КДПУ імені 

Володимира 

Винниченка 

Хлань Л.М. 

15  Вихователі шкіл-

інтернатів, спеціальних 

шкіл, центрів соціально-

психологічної 

реабілітації. 

Науково-практичний 

інтернет-семінар 

Сучасні технології 

організації виховного 

супроводу учнів з 

особливими потребами 

11.05-

18.05 

КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

Войтко В.В. 

Павлюх В.В. 

16  Учителі географії, 

біології, хімії 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Маловисківського, 

Новоукраїнського, 

Новомиргородського 

районів. 

Регіональний науково-

практичний семінар 

Використання сучасних 

технологій навчання в 

процесі викладання 

природничих дисциплін 

11.05 Заклади освіти 

Новоукраїнського 

району 

Хлань Л.М. 

Ціперко Т.В. 

Литвин С.М. 

17  Методисти методичних 

кабінетів (центрів) 

відділів, управлінь освіти 

райдержадміністрацій, 

міських рад, які 

відповідають за 

дошкільну освіту. 

Обласний семінар 

Творче запровадження 

парціальних програм в 

умовах реалізації 

варіативної складової 

Базового компонента 

дошкільної освіти 

12.05-

13.05 

Заклади освіти 

Маловисківського 

району 

Тарапака Н.В. 

18  Учителі української та 

зарубіжної літератури, 

української та російської 

мови, музичного 

мистецтва та художньої 

культури. 

Обласна науково-

методична конференція 

Модернізація та 

технологізація сучасного 

уроку: інноваційний 

потенціал 

17.05 КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

Ревнивцева О.В. 

Мінич Г.В. 

Маранська І.А. 

Черненко С.В. 

19  Керівники районних, 

міських методичних 

об‟єднань учителів 

іноземних мов, 

спеціалісти відділів, 

управлінь освіти, 

методисти методичних 

кабінетів (центрів) 

відділів, управлінь освіти 

райдержадміністрацій, 

міських рад. 

Обласний семінар 

Навчально-методичне 

забезпечення діяльності 

літніх таборів з іноземної 

мови 

18.05 КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

Коса І.Т. 

Задубняк Ю.А. 
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20  Учителі основ здоров‟я, 

педагоги-тренери 

загальноосвітніх 

навчальних закладів, які 

впроваджують 

превентивні 

здоров‟язбережувальні 

проекти. 

Постійно діючий семінар 

(звіт) (ІІ група) 

Реалізація концепцій, 

інноваційних підходів до 

формування життєвих 

компетентностей 

школярів  у навчально-

виховному процесі за 

умов упровадження 

превентивних 

здоров‟язбережувальних 

проектів   

24.05 КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського»; 

відділ освіти 

Новоархангель-

ської районної 

державної 

адміністрації; 

Мар'янівська 

загальноосвітня 

школа 

І-ІІІ ступенів 

Новоархангель-

ської районної 

ради 

Кіровоградської 

області 

Желєзнова Т.П. 

Барсукова С.Л. 

21  Практичні психологи 

загальноосвітніх 

навчальних закладів, 

професійно-технічних 

навчальних закладів. 

Навчальний семінар-

тренінг 

Навички кризового 

консультування та 

розвитку 

психосоціальної 

стійкості до стресу у 

школярів (на виконання 

рішення колегії МОН від 

26.03.2015 р. № 3/3-3) 

24.05-

25.05 

КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

Чебоненко В.Ф. 

Мирська А.А. 

22  Педагогічні працівники 

закладів освіти. 

Інтернет-конференція 

Шляхи ефективного 

впровадження новітніх 

освітніх технологій у 

навчальних закладах 

06.06-

08.06 

КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

Скрипка Г.В. 

Чала М.С. 

Литвиненко О.В. 

23  Методисти методичних 

кабінетів (центрів) 

відділів, управлінь освіти 

райдержадміністрацій, 

міських рад, керівники 

методичних об‟єднань, 

відповідальні за 

викладання предмета 

«Основи здоров‟я» та 

впровадження 

превентивних 

здоров‟язбережувальних 

проектів. 

Постійно діючий семінар 

Модернізація методичної 

роботи в контексті 

суспільних 

трансформацій та 

забезпечення рівного 

доступу до реалізації 

якісної 

здоров‟язбережувальної 

освіти 

 

08.06-

09.06 

КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського»; 

Головківська 

загальноосвітня 

школа  

I-IІI ступенів 

Олександрійської 

районної ради 

Кіровоградської 

області; 

Цукрозаводський 

навчально-

виховний 

комплекс 

Олександрійської 

районної ради 

Кіровоградської 

області 

Гельбак А.М. 

Желєзнова Т.П. 

Барсукова С.Л. 

24  Спеціалісти відділів, 

управлінь освіти, 

методисти методичних 

кабінетів (центрів) 

відділів, управлінь освіти 

Створення  сучасного 

освітнього середовища 

для вдосконалення 

професійної 

компетентності вчителів 

сер-

пень  

КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

Ревнивцева О.В. 

Мінич Г.В. 

Маранська І.А. 
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райдержадміністрацій, 

міських рад, які 

відповідають за 

викладання української та 

зарубіжної літератури, 

української та російської 

мови. 

Обласний онлайн-семінар 

предметів гуманітарно-

естетичного циклу 

25  Керівники районних, 

міських методичних 

об‟єднань учителів історії 

та методисти методичних 

кабінетів (центрів) 

відділів, управлінь освіти 

райдержадміністрацій, 

міських рад. 

Обласний онлайн-семінар 

Науково-методичне 

забезпечення викладання 

історії та 

суспільствознавчих 

дисциплін: досвід, 

проблеми, перспективи 

сер-

пень  

КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

Кравченко Ю.В. 

 

26  Керівники районних, 

міських методичних 

об‟єднань учителів 

іноземних мов, 

спеціалісти відділів, 

управлінь освіти, 

методисти методичних 

кабінетів (центрів) 

відділів, управлінь освіти 

райдержадміністрацій, 

міських рад. 

Обласний онлайн-семінар 

Навчально-методичне та 

нормативне забезпечення 

предмета «Іноземні 

мови» у загальноосвітніх 

навчальних закладах 

сер-

пень  

КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

Коса І.Т. 

27  Спеціалісти відділів 

(управлінь) освіти, які 

здійснюють контроль за 

викладанням математики 

та фізики. 

Обласний онлайн-семінар 

Науково-методичне 

забезпечення та освітні 

технології навчання у 

процесі викладання 

математики і фізики 

сер-

пень  

КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

Ткаченко Л.А. 

Побережний 

П.В. 

28  Спеціалісти відділів 

(управлінь) освіти, які 

здійснюють контроль за 

викладанням предметів 

природничого циклу 

(географія, біологія, 

хімія). 

Обласний онлайн-семінар 

Шляхи оптимізації 

навчально-виховного 

процесу  викладання 

предметів освітньої 

галузі 

«Природознавство» як 

форма реалізації вимог 

Державного стандарту  

базової і повної загальної 

середньої освіти 

сер-

пень  

КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

Хлань Л.М. 

Ціперко Т.В. 

Литвин С.М. 

29  Районні (міські) 

координатори 

Всеукраїнського 

фізичного конкурсу 

«Левеня», Міжнародної 

природознавчої гри 

«Геліантус» та 

Міжнародного 

Особливості проведення 

та аналіз  результатів 

участі учнів закладів 

освіти області у 

Всеукраїнському 

фізичному конкурсі 

«Левеня», Міжнародній 

природознавчій грі 

сер-

пень  

КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

Ткаченко Л.А. 

Побережний 

П.В. 
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математичного конкурсу 

«Кенгуру». 

Обласний онлайн-семінар 

«Геліантус», 

Міжнародному 

математичному конкурсі 

«Кенгуру» 

30  Спеціалісти відділів, 

управлінь освіти, 

методисти методичних 

кабінетів (центрів) 

відділів, управлінь освіти 

райдержадміністрацій, 

міських рад, які 

відповідають за 

викладання предметів 

«Захист Вітчизни» та 

«Фізична культура». 

Обласний онлайн-семінар 

Підготовка учителів до 

реалізації  Державного 

стандарту базової і 

повної загальної 

середньої освіти 

освітньої галузі 

«Здоров‟я і фізична 

культура» 

сер-

пень  

КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

Коробов М.Г. 

31  Методисти методичних 

кабінетів (центрів) 

відділів, управлінь освіти 

райдержадміністрацій, 

міських рад, керівники 

районних, міських 

методичних об‟єднань 

учителів трудового 

навчання, економіки. 

Обласний онлайн-семінар 

Нормативно-правове, 

програмне та методичне 

забезпечення викладання 

трудового навчання та 

економіки 

сер-

пень  

КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

Буртовий С.В. 

Татаренко О.В. 

Богданова О.П. 

32  Спеціалісти відділів, 

управлінь освіти, 

методисти методичних 

кабінетів (центрів) 

відділів, управлінь освіти 

райдержадміністрацій, 

міських рад, керівники 

районних (міських) 

методичних об‟єднань 

учителів початкових 

класів. 

Обласний онлайн-семінар 

Організаційно-

методичний супровід 

викладання навчальних 

предметів початкової 

школи в контексті 

реалізації Державного 

стандарту початкової 

загальної освіти 

сер-

пень  

КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

Кондратова В.В. 

Тіхонова Н.Г. 

33  Спеціалісти відділів, 

управлінь освіти, 

методисти методичних 

кабінетів (центрів) 

відділів, управлінь освіти 

райдержадміністрацій, 

міських рад, керівники 

районних (міських) 

методичних об‟єднань 

учителів образотворчого, 

музичного мистецтва та 

художньої культури. 

Обласний онлайн-семінар 

Компетентнісний підхід 

до викладання предметів 

освітньої галузі 

«Мистецтво» 

сер-

пень  

КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

Кондратова В.В. 

Черненко С.В. 
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34  Спеціалісти відділів, 

управлінь освіти, 

методисти методичних 

кабінетів (центрів) 

відділів, управлінь освіти 

райдержадміністрацій, 

міських рад з питань 

упровадження 

інклюзивного та 

інтегрованого навчання. 

Обласний онлайн-семінар 

Особливості роботи 

вчителя-предметника і 

вчителя-дефектолога в 

умовах інклюзивного та 

інтегрованого навчання в 

контексті реалізації 

Державних стандартів 

освіти для дітей з 

особливими потребами 

сер-

пень  

КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

Молчанова О.М. 

Червонець І.В.  

35  Районні (міські) 

координатори конкурсу  

«Бобер». 

Семінар-практикум 

Особливості організації 

та проведення 

Міжнародного конкурсу 

з інформатики та 

комп‟ютерної вправності 

«Бобер-2016» 

08.09 КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

Чала М.С. 

36  Педагогічні працівники 

закладів освіти області. 

Обласна науково-

практична конференція 

Вектор наступності у 

реалізації завдань 

Державного стандарту 

початкової загальної 

середньої освіти 

14.09 КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

Тарапака Н.В. 

Буртовий С.В. 

37  Спеціалісти відділів, 

управлінь освіти, 

методисти методичних 

кабінетів (центрів) 

відділів, управлінь освіти 

райдержадміністрацій, 

міських рад, які 

відповідають за 

апробацію навчальної 

літератури. 

Науково-практичний 

онлайн-семінар 

Науково-методичне 

забезпечення апробації 

нової навчальної 

літератури 

16.09 КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

Шаповалова Т.А. 

Яковова Г.Я. 

38  Учителі історії, які мають 

стаж роботи за фахом до 

7 років. 

Постійно діючий семінар 

Сучасний урок історії: 

компетентнісний аспект 

21.09 КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

Митрофаненко 

Ю.С. 

Черткова Н.С. 

39  Директори опорних шкіл, 

які працюють над 

створенням сучасної 

моделі навчального 

закладу - Школи 

сприяння здоров‟ю. 

Постійно діючий семінар 

Ціннісні аспекти 

здоров‟язбережувальної 

педагогіки 

22.09 Веселівський 

навчально-виховний 

комплекс 

«Загальноосвітня 

школа I-III ступенів - 

дошкільний 

навчальний заклад» 

Кіровоградської 

районної державної 

адміністрації 

Кіровоградської 

області 

Міцай Ю.В. 

Пляка С.М. 
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40  Учителі, які навчають 

учнів у класах з 

інклюзивним навчанням, 

спеціальних класах; 

асистенти вчителів. 

Навчально-методичний 

інтернет-семінар 

Розробка індивідуальної 

програми розвитку 

дитини з особливими 

освітніми потребами 

04.10-

06.10 

КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

Войтко В.В. 

Червонець І.В. 

41  Учителі предметів 

духовно-морального 

спрямування. 

Обласний семінар-

тренінг 

Особистісно 

орієнтований підхід до 

вивчення предметів 

духовно-морального 

спрямування 

06.10-

07.10 

КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

Жосан О.Е. 

Місюня Л.В. 

42  Керівники міжшкільних 

навчально-виробничих 

комбінатів, учителі 

профільного навчання 

(технологічний профіль). 

Семінар 

Інноваційні підходи до 

формування ключових 

компетентностей 

школярів у процесі 

профільного навчання в 

умовах міжшкільного 

навчально-виробничого 

комбінату та 

загальноосвітньої школи 

10.10 Новоукраїнський 

міжшкільний 

навчально-

виробничий 

комбінат 

Буртовий С.В. 

Татаренко О.В. 

43  Педагогічні працівники 

закладів освіти області. 

Семінар-практикум 

(друге засідання) 

Особливості організації 

та проведення 

дистанційного 

навчального процесу 

12.10 КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

Голодюк Л.С. 

Скрипка Г.В. 

Литвиненко О.В. 

44  Спеціалісти відділів, 

управлінь освіти, 

методисти методичних 

кабінетів (центрів) 

відділів, управлінь освіти 

райдержадміністрацій, 

міських рад, 

відповідальні за 

проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання. 

Семінар-нарада 

Зовнішнє незалежне 

оцінювання: підсумки, 

проблеми, перспективи 

13.10 КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

Корж Л.Ф. 

Бутенко Л.М. 

45  Педагогічні працівники 

загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

Обласна інтернет-

конференція 

Технологія фахової 

майстерності: сучасний 

інструментарій вчителя 

(ХІІ Хмурівські 

методичні читання) 

17.10-

21.10 

КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

Буртовий С.В. 

46  Педпрацівники 

дошкільних навчальних 

закладів та вчителі 

початкових класів. 

Онлайн-конференція 

Підготовка дітей до 

школи як педагогічна 

проблема 

24.10 КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

Кондратова В.В. 

Тарапака Н.В. 

47  Завідувачі (директори) 

методичних кабінетів 

(центрів) відділів, 

управлінь освіти 

райдержадміністрацій, 

міських рад. 

Постійно діючий семінар 

Управління якістю 

професійного розвитку 

педагога: теоретичний і 

практичний аспект 

25.10-

26.10 

КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинсь-

кого»; методичний 

кабінет відділу осві-

ти Голованівської 

райдержадміністрації 

Половенко О.В. 

Вареха А.Г. 

Кірішко Л.М. 



38 

 

48  Учителі зарубіжної 

літератури та російської 

мови. 

Постійно діючий семінар 

(друге заняття) 

(дистанційна форма 

проведення) 

Науковий та шкільний 

аналіз в аналітико-

інтерпретаційній 

діяльності вчителя  

27.10 КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

Ревнивцева О.В.  

49  Спеціалісти відділів, 

управлінь освіти, 

методисти методичних 

кабінетів (центрів) 

відділів, управлінь освіти 

райдержадміністрацій, 

міських рад, які 

відповідають за виховну 

роботу та позашкільну 

освіту. 

Постійно діючий семінар 

Формування 

національно-

патріотичних почуттів 

учнів: виховні традиції 

та сучасні підходи 

31.10 КЗ «Навчально-

виховне об'єднання 

«Школа козацько-

лицарського 

виховання 

 I-II ступенів №21 - 

суспільно-

гуманітарний ліцей - 

дошкільний 

навчальний заклад 

Кіровоградської 

міської ради 

Кіровоградської 

області» 

Кендюхова А.А. 

Міцай Ю.В. 

50  Практичні психологи 

шкіл-інтернатів та 

спеціальних шкіл, 

дитячих будинків, 

центрів соціально-

психологічної 

реабілітації. 

Обласний семінар-

тренінг 

Розвиток професійної 

компетентності 

психологів в умовах 

освітніх змін 

02.11 КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

Молчанова О.М. 

Павлюх В.В.  

51  Методисти методичних 

кабінетів (центрів) 

відділів, управлінь освіти 

райдержадміністрацій, 

міських рад, відповідальні 

за проведення 

моніторингових 

досліджень. 

Вебінар 

Вироблення 

управлінського рішення 

за результатами 

моніторингу якості 

освіти 

16.11 КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

Корж Л.Ф. 

Злепко Д.Б. 

52  Методисти позашкільних 

навчальних закладів. 

Постійно діючий семінар 

Система методичної 

роботи позашкільного 

навчального закладу в 

контексті формування 

ціннісних орієнтацій 

особистості 

17.11 КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

Кендюхова А.А. 

Міцай Ю.В. 
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53  Завідувачі (директори), 

методисти методичних 

кабінетів (центрів) 

відділів, управлінь освіти 

райдержадміністрацій, 

міських рад, керівники 

загальноосвітніх 

навчальних закладів, 

методичний актив. 

Обласна науково-

практична інтернет-

конференція 

Інформаційно-освітній 

простір регіону як 

відкрита педагогічна 

система розвитку 

вчителя: проблеми, 

перспективи 

21.11-

23.11 

КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

Половенко О.В. 

Вареха А.Г. 

Кірішко Л.М. 

Трубіна В.Г. 

54  Педагоги-тренери 

навчальних закладів із 

впровадження 

європейських стандартів 

превентивної освіти 

(«Школа, дружня до 

дитини»). 

Науково-практичний 

семінар 

Партнерство громади, 

школи та батьківської 

громадськості – запорука 

успішного становлення і 

розвитку 

здоров‟язбережувального 

освітнього середовища 

23.11 КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського»; 

Великоче-          

челіївська 

загальноосвітня 

школа 

I-III ступенів 

Новгородківської 

районної ради 

Кіровоградської 

області 

Желєзнова Т.П. 

Барсукова С.Л. 

55  За списками реєстрації на 

сайті 

Семінар-практикум 

Особливості викладання 

курсу «Скретч: 

програмування для всіх» У
 м

ір
у 

 

ф
о
р
м

ув
а
нн

я 
 

 г
р
уп

 

КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

Буртовий С.В. 

Чала М.С. 

Литвиненко О.В. 

56  За списками реєстрації на 

сайті 

Семінар-практикум 

Курс «Intel ® Навчання 

для майбутнього. Версія 

10.1» У
 м

ір
у 

 ф
о
р
м

ув
а
нн

я 
 

гр
уп

 

КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

Литвиненко О.В. 

 

4.5. Експертно-аналітична діяльність: 

а) апробація підручників та навчальних посібників, авторських програм, електронних 

та технічних засобів навчання тощо 

№ 

з/п 
Зміст роботи Відповідальні 

Термін 

виконання 

Відмітка про 

виконання 

1 Збір та опрацювання інформації про 

педагогічних працівників області, які 

відібрані для здійснення експертизи 

проектів підручників для учнів 8 класу 

загальноосвітніх навчальних закладів  

(відповідно до листа Міністерства 

освіти і науки України від 

16.11.2015 року № 1/9-548) 

Яковова Г.Я. До 15.01.  

2 Організаційно-методичне 

забезпечення здійснення відбору 

електронних версій підручників у 

Репозитарії для загальноосвітніх 

Шаповалова Т.А. 

Яковова Г.Я. 

 

Березень-

квітень 
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навчальних закладів області 

3 Збір пропозицій щодо кандидатур 

науково-педагогічних працівників 

вищих навчальних закладів, інститутів 

післядипломної педагогічної освіти, 

методистів, учителів, кандидатури 

яких пропонуються для участі у 

здійсненні наукової експертизи 

електронних версій проектів 

підручників для учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів: 

- збір, обробка і узагальнення 

інформації з районних (міських) 

методичних кабінетів (центрів) 

відділів освіти райдержадміністрацій, 

міських рад щодо пропозицій 

кандидатур учителів, методистів 

РМК(ММЦ), методистів та науково-

педагогічних працівників КЗ 

«КОІППО імені Василя 

Сухомлинського», а також працівників 

вищих навчальних закладів області, 

які пропонуються для участі у 

здійсненні експертизи підручників; 

- узагальнення інформації з 

районів; узгодження її з методистами 

науково-методичних лабораторій і 

центрів КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» та адміністрацією 

інституту; 

- підготовка листа 

департаменту освіти і науки 

Кіровоградської облдержадміністрації 

з інформацією щодо кандидатур 

педагогічних працівників, які 

пропонуються для участі у здійсненні 

наукової експертизи електронних 

версій проектів підручників для учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів. 

Шаповалова Т.А. 

Яковова Г.Я. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яковова Г.Я. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаповалова Т.А. 

Яковова Г.Я. 

 

 

 

 

Яковова Г.Я. 

Жовтень-

листопад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Організаційно-методичне 

забезпечення апробації навчальної 

літератури (яка проходить апробацію 

другий рік) у загальноосвітніх 

навчальних закладах (наказ 

департаменту освіти і науки 

Кіровоградської облдержадміністрації 

від 19.11.2014 р. №451 «Про 

проведення апробації та 

моніторингових досліджень якості 

навчальної літератури для 

загальноосвітніх навчальних закладів 

у 2014/2015 – 2015/2016 роках»): 

- здійснення науково-

Шаповалова Т.А. 

Яковова Г.Я. 
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методичного керівництва процесом 

апробації навчальної літератури: 

- визначення і погодження 

переліку загальноосвітніх навчальних 

закладів,  учасників та відповідальних 

осіб, які будуть брати участь в 

апробації шкільної навчальної 

літератури; 

- підготовка та розробка наказу 

Департаменту освіти і науки 

Кіровоградської обласної державної 

адміністрації «Про проведення 

апробації та моніторингових 

досліджень якості навчальної 

літератури для загальноосвітніх 

навчальних закладів»; 

- збір та опрацювання інформації 

про учасників апробації, кількісний 

склад учасників апробації навчальної 

літератури; 

- підготовка інформації про 

учасників апробації до державної 

наукової установи «Інститут 

модернізації змісту освіти» 

Міністерства освіти і науки України 

Шаповалова Т.А. 

Яковова Г.Я. 

 

Яковова Г.Я. 

 

 

 

 

 

Шаповалова Т.А. 

Яковова Г.Я. 

 

 

 

 

 

 

Яковова Г.Я. 

 

 

 

Шаповалова Т.А. 

Яковова Г.Я. 

 

 

Постійно 

 

 

Жовтень  

 

 

 

 

 

Жовтень-

листопад 

 

 

 

 

 

 

Листопад 

 

 

 

Листопад-

грудень 

 

 

5 Збір, систематизація та узагальнення 

попередніх (підсумкових) матеріалів 

апробації навчальної літератури, яка 

проходить апробацію другий рік: 

- 10 підручників для учнів 3 класу 

загальноосвітніх навчальних закладів, які 

видані за державним замовленням у 2013 

році (апробація навчальної літератури в 

2014/2016 н. р.); 

- 3 підручники для учнів 6 класу 

загальноосвітніх навчальних закладів, 

які видані за державним замовленням 

у 2014 році (апробація навчальної 

літератури в 2014/2016 н. р.). 

Шаповалова Т.А. 

Яковова Г.Я. 

 

Травень   

6 Опрацювання матеріалів апробації 

навчальної літератури з методистами  

науково-методичних лабораторій і 

центрів КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського». 

Шаповалова Т.А. 

Яковова Г.Я. 

 

Травень  

7 Підготовка інформації державній 

науковій установі «Інститут 

модернізації змісту освіти» 

Міністерства освіти і науки України 

про результати апробації підручників 

3-х та 6-х класів (на виконання наказу 

Міністерства освіти і науки України 

від 17.10.2014 р. № 1181 «Про 

Шаповалова Т.А. 

Яковова Г.Я. 

До 01.06.  
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проведення апробації та 

моніторингових досліджень якості 

навчальної літератури для 

загальноосвітніх навчальних закладів 

у 2014/2015 – 2015/2016 навчальних 

роках») 

8 Висвітлення на сайті відділу 

інформації: 

- про результати апробації 

підручників для 3 та 6 класів; 

- про нормативно-правове 

забезпечення апробації навчальної 

літератури; 

- про проведення обласного 

науково-практичного семінару з 

апробації шкільної навчальної 

літератури;  

- про бази даних опорних 

закладів з апробації навчальної 

літератури; 

- про респондентів апробації 

навчальної літератури у 2015/2016 

навчальному році 

Яковова Г.Я.  

 

Постійно 

 

 

Листопад 

 

 

Жовтень-

листопад 

 

 

Листопад-

грудень 

 

9 Вивчення рівня готовності 

педагогічних кадрів до проведення 

апробації навчальної літератури: 

- тестування вчителів вищої та 

першої кваліфікаційних категорій; 

- анкетування заступників 

директорів з навчально-виховної 

роботи на курсах підвищення 

кваліфікації вчителів 

Шаповалова Т.А. 

Яковова Г.Я. 

Під час 

науково-

практичного 

семінару  

 

10 Підготовка матеріалів до семінарів, 

конференцій, круглих столів з питань 

апробації підручників та навчальних 

посібників, авторських програм, 

електронних та технічних засобів 

навчання. 

Шаповалова Т.А. 

Марченко І.А. 

Яковова Г.Я. 

 

Постійно  

11 Участь в апробації дистанційних 

курсів 

Литвиненко О.В. Протягом 

року 

 

12 Надавати методично-консультативну 

допомогу вчителям, які здійснюють 

апробацію підручників  

Керівники 

структурних 

підрозділів 

Протягом 

року 

 

13 Участь в апробації електронних засобів 

навчального призначення для підтримки 

шкільних предметів, програм 

факультативних занять і спецкурсів 

Керівники 

структурних 

підрозділів 

Протягом 

року 

 

14 Організація внутрішньої експертизи  

портфоліо учасників тренінгів за 

програмою Intel® Навчання для 

майбутнього 

Чала М.С. Постійно  
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б) рецензування програм освітньої діяльності курсів підвищення кваліфікації, 

збірників, відгуки на автореферати тощо 

№ 

з/п 
Зміст роботи Відповідальні 

Термін 

виконання 

Відмітка 

про 

виконання 

1 Рецензування авторських навчальних 

програм, факультативів, спецкурсів, 

курсів за вибором відповідно до 

порядку створення та їх затвердження 

Завідувачі кафедр, 

завідувачі науково-

методичних 

лабораторій, 

завідувачі обласних 

навчально-

методичних 

центрів, відділів 

Протягом року 

(за потребою) 
 

2 Підготовка відгуків на автореферати 

дисертаційних досліджень відповідно 

до вимог оформлення дисертацій та 

авторефератів 

Завідувачі кафедр Протягом року 

(за потребою) 
 

3 Висвітлення на сайті закладу 

інформації про рецензування програм 

освітньої діяльності курсів підвищення 

кваліфікації, збірників та ін.  

Завідувач 

навчально-

методичного 

відділу 

інноваційної 

діяльності та 

інтелектуальної 

власності  

Протягом року 

 
 

4 Апробація та схвалення методичних 

розробок педагогічних працівників 

щодо присвоєння звань «керівник 

гуртка-методист», «педагог-

організатор-методист» 

Структурні 

підрозділи 

інституту 

До 01.02  

 

4.6. Розробка програм, посібників, рекомендацій, інструктивно-методичних 

листів, концепцій, положень тощо 

№ 

з/п 
Зміст роботи Відповідальні 

Термін 

виконання 

Відмітка про 

виконання 

1 Розробка посібника «Мистецтво 

(інтегрований курс. 3 клас)» 

Кондратова В.В. Серпень  

2 Розробка методичних рекомендацій з 

проблеми «Формування творчих 

здібностей у старших дошкільників у 

процесі їх художньо-естетичної 

діяльності» 

Гагаріна Н.П. Листопад   

3 Розробка методичних рекомендацій 

щодо особливостей викладання 

образотворчого мистецтва в 2016-2017 

навчальному році 

Кондратова В.В. Травень  

4 Розробка методичних рекомендацій  

з розвитку мовлення дітей дошкільного 

віку засобами коректурних таблиць 

Скуренко С.Л. Листопад  

5 Розробка методичних рекомендацій 

щодо особливостей організації 

навчально-виховного процесу в ДНЗ у 

Тарапака Н.В. Червень  
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2016-2017 н.р. 

6 Розробка методичних рекомендацій 

щодо компетентнісного підходу у 

викладанні навчальних предметів 

початкової школи 

Тіхонова Н.Г. Жовтень  

7 Підготовка методичних рекомендацій 

«Підвищення 

конкурентоспроможності освітньої 

діяльності навчального закладу» 

Шаповалова Т.А. Січень- 

вересень 

 

8 Підготовка буклету «Інноваційний 

аспект методичної роботи з розвитку 

здібностей і обдарувань учнів                        

(з досвіду роботи  педагогічного 

колективу комунального закладу 

«Навчально-виховне об'єднання 

«Спеціалізований загальноосвітній 

навчальний заклад I ступеня 

«Гармонія» - гімназія імені Тараса 

Шевченка - центр позашкільного 

виховання «Контакт» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської 

області»)» 

Марченко І.А. Січень- 

жовтень  

 

9 Єфіменко С.М. Виставка дитячої 

творчості: організація, підготовка, 

презентація: навч.-метод. посіб. 

Єфіменко С.М. Березень  

10 Навчально-методичний посібник 

«Вчителю про використання 

безбального оцінювання» 

Кендюхова А.А. грудень  

11 Войтко В.В. Методи навчання дітей з 

психофізичними порушеннями: навч.-

метод. посіб. 

Войтко В.В. Травень 

 

 

12 Войтко В.В. Затримка психічного 

розвитку: діагностика та корекція: 

навч.-метод. посіб. 

Войтко В.В. Вересень  

13 Інклюзивна освіта в професійно-

технічному навчальному закладі: 

методичні рекомендації 

Молчанова О.М. Червень  

14 Психолого-педагогічний супровід 

учнів з девіантною поведінкою в 

умовах професійно-технічної освіти: 

методичний посібник 

Молчанова О.М. Листопад  

15 Підготовка до друку статистичного 

довідника «Показники розвитку 

психологічної служби системи освіти 

Кіровоградської області у 2015-2016 

навчальному році» 

Чебоненко В.Ф. 

Мирська А.А. 

Жовтень  

16 Розробити та підготувати до друку 

методичний посібник «Корекційна 

робота практичного психолога»  

Чебоненко В.Ф. 

Мирська А.А. 

Грудень  

17 Розробити заходи щодо психологічної 

просвіти педагогічних працівників та 

батьків, з питань «стрес», «криза», 

Чебоненко В.Ф. 

Мирська А.А. 

Червень  
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«травма та її прояви у психіці, 

поведінці дитини», «ресурс» 

18 Розробка рекомендацій, інструктивно-

методичних листів щодо: 

- відзначення 20-ї річниці 

Конституції України; 

- 25-річчя Незалежності України;  

- Відзначення державних свят (День 

Соборності Україні, День державного 

Прапора України, День Гідності та Свободи, 

День захисника України, День Пам’яті, День 

Перемоги тощо); 
- організації та проведення 

конкурсів фахової майстерності 

Міцай Ю.В. Протягом 

року 

 

19 Розробка рекомендацій для 

проведення Першого уроку в 

2016/2017 навчальному році 

Міцай Ю.В. Травень-

червень 

 

20 Розробити інструктивно-методичне 

забезпечення щодо викладання 

навчальних предметів за програмами  

5 та 8 класів 

Керівники 

структурних 

підрозділів 

Квітень-

червень 

 

21 Розробка та затвердження в 

установленому порядку освітньо-

професійної програми підвищення 

кваліфікації керівників та 

педагогічних кадрів за дистанційною 

формою навчання 

Голодюк Л.С. 

Литвиненко О.В. 

Січень-

березень 

 

22 Методичні рекомендації за наслідками 

тематичних вивчень 

Керівники 

структурних 

підрозділів 

Протягом 

року 

 

 

V. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
5.1. Школи фахової майстерності, школи молодого педагога, обласні школи 

методиста, школи методистів-кореспондентів, школи молодого керівника, творчі 

майстерні, лабораторії тощо 

№ 

з/п 

Категорія 

педпрацівників 

та організаційна 

форма заходу 

Проблема Дата Місце проведення 

Науковий 

керівник, 

керівник 

   1   Соціальні педагоги 

загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

Тренінг 

Формування 

громадянської 

свідомості у дітей та 

підлітків 

20.01 КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

Павлюх В.В. 

Чебоненко В.Ф. 

Мирська А.А. 
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  2 Учителі музичного та 

образотворчого 

мистецтва, художньої 

культури. 

Творча група (перше 

засідання) 

Формування та 

розвиток ключових і 

предметних 

компетентностей 

учнів у ході 

реалізації освітньої 

галузі «Мистецтво» 

Державного 

стандарту 

початкової загальної 

освіти та 

Державного 

стандарту базової і 

повної загальної 

середньої освіти 

16.02 КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

Кондратова В.В. 

Черненко С.В. 

  3  Учителі зарубіжної 

літератури та 

російської мови. 

Авторська творча 

майстерня О.О.Гузь, 

учителя зарубіжної 

літератури та 

російської мови КЗ 

«НВК «Спеціалізований 

загальноосвітній 

навчальний заклад  

І-ІІІ ступенів №26 – 

дошкільний навчальний 

заклад – дитячий 

юнацький центр 

«Зорецвіт» 

Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської 

області» (перше 

заняття) 

Організація ІКТ-

супроводу сучасного 

уроку зарубіжної 

літератури та 

російської мови 

24.02 КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

Ревнивцева О.В. 

Скрипка Г.В. 

Буртовий С.В. 

  4 Учителі математики. 

Творча група (перше 

засідання) 

Науково-методичні 

засади організації 

навчально-

пізнавальної 

діяльності учнів у 

процесі навчання 

математики  

25.02 КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

Голодюк Л.С. 

  5   Учителі початкових 

класів. 

Творча лабораторія 

Виховання 

ціннісного 

ставлення до 

людини у молодших 

школярів 

16.03 КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

Третяк О.П. 

  6 Учителі української 

мови і літератури. 

Творча група (перше 

засідання) 

Компаративний 

аналіз художнього 

твору 

17.03 КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського 

Маранська І.А. 

Скрипка Г.В. 

Буртовий С.В. 
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  7 Учителі зарубіжної 

літератури. 

Творча група (перше 

засідання) 

Аналітико-

інтерпретаційна 

діяльність суб‟єктів 

навчання у процесі 

роботи над художнім 

твором 

04.04 КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

Небеленчук І.О. 

  8 Педагогічні працівники 

закладів освіти області. 

Методичний коучинг 

(перше заняття) 

Підвищення 

ефективності уроку 

в умовах 

модернізації 

навчально-

виховного процесу 

06.04 КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

Скрипка Г.В. 

Литвиненко О.В. 

  9 Учителі української 

мови і літератури. 

Творча група (перше 

заняття) 

Шляхи аналізу 

літературного твору 

в шкільній практиці. 

Сучасні технології 

роботи з текстом 

художнього твору 

07.04 КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

Мінич Г.В. 

Скрипка Г.В. 

Буртовий С.В. 

 10 Учителі української 

мови і літератури. 

Творча група (перше 

засідання) 

Використання 

фразеологізмів у 

творах письменників 

Кіровоградщини 

11.04 КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

Вікторіна О.М. 

 11 Завідувачі (директори), 

методисти методичних 

кабінетів (центрів) 

відділів, управлінь 

освіти 

райдержадміністрацій, 

міських рад, керівники 

загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

Творча група (перше 

засідання) 

Використання 

інтернет-простору 

для підвищення 

якості неперервного 

навчання педагогів 

04.05 КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

Половенко О.В. 

Трубіна В.Г. 

Кірішко Л.М. 

Вареха А.Г. 

 12 Учителі музичного та 

образотворчого 

мистецтва, художньої 

культури. 

Творча група (друге 

засідання)  

Формування та 

розвиток ключових і 

предметних 

компетентностей 

учнів у ході 

реалізації освітньої 

галузі «Мистецтво» 

Державного 

стандарту 

початкової загальної 

освіти та 

Державного 

стандарту базової і 

повної загальної 

середньої освіти 

04.05 КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

Кондратова В.В. 

Черненко С.В. 
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 13 Спеціалісти, відділів, 

управлінь освіти, 

методисти методичних 

кабінетів (центрів) 

відділів, управлінь 

освіти 

райдержадміністрацій, 

міських рад, які 

відповідають за 

організацію 

дистанційного 

навчання у районі 

(місті). 

Тренінг 

Технології 

дистанційного 

навчання: 

використання 

платформи Moodle 

05.05 КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

Голодюк Л.С. 

Литвиненко О.В. 

 14 Завідувачі (директори), 

методисти методичних 

кабінетів (центрів) 

відділів, управлінь 

освіти 

райдержадміністрацій, 

міських рад. 

Школа молодого 

методиста 

(віртуальний 

майстер-клас) 

Віртуальна 

методична служба – 

мобільний засіб 

забезпечення 

методичного 

супроводу 

впровадження 

Державних 

стандартів 

16.05 КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

Вареха А.Г. 

 15 Учителі-краєзнавці, 

керівники краєзнавчих 

гуртків та музеїв. 

Тренінг 

Музей відчинено: 

тренінг ефективності 

діяльності музейних 

педагогів 

12.09 КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

Гайда Л.А. 

 16 Практичні психологи. 

Інтервізійна група 

Методи та 

технології 

психодинамічної 

корекції в роботі 

практичного 

психолога 

13.09 КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

Чебоненко В.Ф. 

Мирська А.А. 

 17 Учителі-дефектологи 

спеціальних 

навчальних закладів, 

шкіл-інтернатів та ті, 

які працюють в умовах 

інклюзивного та 

інтегрованого 

навчання. 

Тренінг 

Науково-методичне 

забезпечення 

корекційної 

складової 

навчально-

виховного процесу 

та формування 

готовності батьків 

до виховання дітей з 

особливими 

потребами 

19.09 КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

Павлюх В.В. 

Місюня Л.В. 

 18 Учителі економіки. 

Творча група 

Науково-методичне 

забезпечення 

викладання 

шкільного курсу 

«Економіка» 

20.09 КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

Бик А.С. 

Богданова О.П. 

 19 Керівники 

загальноосвітніх 

Діяльність 

директора школи: 

27.09 КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Трубіна В.Г. 
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навчальних закладів. 

Віртуальний 

педагогічний 

інтернет-клуб 
«Проблеми 

саморозвитку та 

самореалізації 

особистості на 

засадах педагогічної 

спадщини Василя 

Сухомлинського» 

погляди В. Сухом-

линського і 

сучасного керівника 

Сухомлинського» 

 20 Педагогічні працівники 

закладів освіти області. 

Методичний коучинг 

(друге заняття) 

Підвищення 

ефективності уроку 

в умовах 

модернізації 

навчально-

виховного процесу 

03.10 КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

Скрипка Г.В. 

Литвиненко О.В. 

 21 Учителі української 

мови і літератури. 

Творча група (друге 

засідання) 

Використання 

фразеологізмів у 

творах письменників 

Кіровоградщини 

11.10 КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

Вікторіна О.М. 

 22 Учителі початкових 

класів шкіл-інтернатів. 

Творча група 

Застосування 

інноваційних 

технологій у 

вихованні 

ціннісного 

ставлення до 

людини у молодших 

школярів 

18.10 КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

Павлюх В.В. 

Третяк О.П. 

 23 Керівники 

загальноосвітніх 

навчальних закладів з 

досвідом роботи до 

5 років. 

Школа молодого 

керівника 

Інноваційні підходи 

в управлінні 

навчальним 

закладом 

19.10-

20.10 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського»; 

НВК «Долинська 

гімназія – 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 3» 

Трубіна В.Г. 

 24 Учителі  основ 

здоров‟я та педагоги-

тренери, які 

впроваджують 

превентивні 

здоров‟язбережувальні 

проекти. 

Майстер-клас 

Удосконалення 

професійної 

майстерності 

педагогічних кадрів, 

підвищення 

результативності і 

якості навчального 

процесу шляхом 

упровадження 

навчання на засадах 

розвитку життєвих 

навичок 

26.10 КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського»; 

Петрівський 

навчально-виховний 

комплекс 

«Дошкільний 

навчальний заклад - 

загальноосвітня школа 

I-IІI ступенів» 

Знам'янської районної 

ради Кіровоградської 

області 

Желєзнова Т.П. 

Барсукова С.Л. 
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25 Практичні психологи 

та соціальні педагоги 

професійно-технічних 

закладів. 

Тренінг 

Психокорекція 

суїцидальних 

намірів у 

студентської молоді 

01.11 КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

Чебоненко В.Ф. 

Мирська А.А. 

26 Керівники методичних 

об'єднань педагогічних 

працівників 

дошкільних 

навчальних закладів. 

Творча група 

Патріотичне 

виховання 

дошкільників 

засобами 

краєзнавчої роботи 

та музейної 

педагогіки 

08.11 КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

Гагаріна Н.П. 

27 Бібліотекарі 

навчальних закладів. 

Майстер-клас 

Бібліотека – 

територія ідей та 

інновацій 

10.11 КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

Дяченко Н.І. 

28 Учителі початкових 

класів. 

Творча лабораторія 

Розвиток 

предметних та 

ключових 

компетентностей 

молодших школярів 

у засвоєнні змісту 

початкової загальної 

освіти 

14.11 КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

Тіхонова Н.Г. 

 29 Учителі математики. 

Творча група (друге 

засідання) 

Науково-методичні 

засади організації 

навчально-

пізнавальної 

діяльності учнів у 

процесі навчання 

математики  

15.11 КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

Голодюк Л.С. 

 30 Учителі зарубіжної 

літератури та 

російської мови. 

Авторська творча 

майстерня О.О.Гузь, 

учителя зарубіжної 

літератури та 

російської мови КЗ 

«НВК «Спеціалізований 

загальноосвітній 

навчальний заклад  

І-ІІІ ступенів №26 – 

дошкільний навчальний 

заклад – дитячий 

юнацький центр 

«Зорецвіт» 

Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської 

області» (друге 

заняття) дистанційна 

форма проведення) 

Організація ІКТ-

супроводу сучасного 

уроку зарубіжної 

літератури та 

російської мови 

18.11 КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

Ревнивцева О.В.  
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  31 Завідувачі (директори), 

методисти методичних 

кабінетів (центрів) 

відділів, управлінь 

освіти 

райдержадміністрацій, 

міських рад, керівники 

загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

Регіональна школа 

новаторства  

(онлайн-семінар) 

Інноваційний пошук 

освітянського 

простору 

Кіровоградщини 

22.11 КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

Кірішко Л.М. 

Трубіна В.Г. 

 32 Директори опорних 

загальноосвітніх 

навчальних закладів з 

інноваційної 

діяльності. 

Творча група (ІV 

онлайн-засідання) 

Інноваційна 

спрямованість 

методичного аспекту 

роботи з 

обдарованими 

учнями в 

загальноосвітніх 

навчальних закладах 

05.12 КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

Марченко І.А. 

 33 Завідувачі (директори), 

методисти методичних 

кабінетів (центрів) 

відділів, управлінь 

освіти 

райдержадміністрацій, 

міських рад, керівники 

загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

Творча група (друге 

засідання) 

(дистанційна форма 

проведення) 

Використання 

інтернет-простору 

для підвищення 

якості неперервного 

навчання педагогів 

06.12 КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

Половенко О.В. 

Трубіна В.Г. 

Кірішко Л.М. 

Вареха А.Г. 

 34 Учителі української 

мови і літератури. 

Творча група (друге 

засідання) 

(дистанційна форма 

проведення) 

Компаративний 

аналіз художнього 

твору 

07.12 КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

Маранська І.А.  

 35 Учителі фізичної 

культури. 

Школа педагогічної 

майстерності 

Підвищення 

ефективності уроку 

фізичної культури в 

у мовах модернізації 

навчально-

виховного процесу 

08.12 КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського»; 

Мар'янівська 

загальноосвітня школа  

I-IІI ступенів 

Маловисківської 

районної ради 

Кіровоградської 

області 

Коробов М.Г. 
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5.1.1. Керування роботою методистів кореспондентів 
Методичне питання та прізвище, імя, 

по батькові методиста-кореспондента, 

назва закладу 

Прізвище та ініціали 

методичного 

керівника 

Термін 

виконання 

Примітка 

Використання сучасних методів 

навчання у процесі викладання 

математики та інформатики 

(Попова Людмила Миколаївна, вчитель 

математики та інформатики 

спеціалізованої загальноосвітньої школи 

I-III ступенів №7 Світловодської міської 

ради Кіровоградської області) 

Буртовий С.В. Протягом 

року 

 

Вплив краєзнавчого матеріалу на 

формування національної свідомості 

школярів (Бугайова Наталя Анатоліївна, 

вчитель української мови і літератури 

першої категорії Новопразької 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів 

№ 2) 

Вікторіна О.М. Протягом 

року 

 

Організація пізнавальної діяльності учнів 

як засіб формування математичної 

компетентності (Курлова Оксана 

Михайлівна, вчитель математики 

Первозванівської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів Кіровоградської 

районної державної адміністрації) 

Голодюк Л.С. Протягом 

року 

 

Розвиток громадянської компетентності 

учнів на уроках історії та правознавства 

засобами проблемного навчання 

(Шишкевич Оксана Миколаївна, вчитель 

історії комунального закладу «НВО 

природничо-економіко-правовий ліцей  

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 8  

позашкільний центр Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області») 

Митрофаненко Ю.С. Протягом 

року 

 

Розвиток пізнавальних інтересів учнів 

під час вивчення світової літератури 

засобами навчального діалогу 

(Роскос Тетяна Миколаївна, вчитель 

російської мови та світової літератури 

Павлиської загальноосвітньої школи I-III 

ступенів №1 імені В.О.Сухомлинського 

Онуфріївської районної ради) 

Небеленчук І.О. Протягом 

року 

 

Формування інформаційно-

комунікаційної компетентності як один із 

напрямів реалізації нового Державного 

стандарту базової і повної загальної 

середньої освіти 

(Кирилюк Оксана Юріївна, вчитель 

інформатики спеціалізованої 

загальноосвітньої школи I-III ступенів 

№7 Світловодської міської ради 

Кіровоградської області) 

Скрипка Г.В. Протягом 

року 
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5.2. Науково-методичний супровід роботи з керівними кадрами 
№ 

з/п 

Форма та тема 

заходу 

Термін 

виконання 

Місце  

проведення 

Категорія 

учасників 

Відпові-

дальні 

1 Школа молодого 

керівника  

Проблема: «Інноваційні 

підходи  в управлінні 

навчальним закладом»  

19-20.10 КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського,  

НВК «Долинська 

гімназія-загальноосвітня 

школа  І-ІІІ супенів № 3 

Керівники  

загальноосвітніх 

навчальних 

закладів з досвідом 

роботи до 5 років 

Трубіна В.Г. 

 

 

 

2 Віртуальний 

педагогічний інтернет-

клуб: «Проблеми 

саморозвитку та 

самореалізації 

особистості на засадах 

педагогічної спадщини 

В.Сухомлинського» 

27.09 КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

Керівники 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладів 

 

Трубіна В.Г. 

Половенко 

О.В. 

 

3 Школа молодого 

методиста (віртуальний 

майстер-клас)  

Проблема: «Віртуальна 

методична служба – 

мобільний засіб 

забезпечення 

методичного супроводу 

системи упровадження 

Державних стандартів» 

16.05 КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

 

 

Методисти РМК 

(НМЦ) 

Вареха А.Г. 

 

4 Регіональна школа 

новаторства (онлайн- 

семінар)  

Проблема: 
«Інноваційний пошук 

освітянського 

простору 

Кіровоградщини» 

22.11 КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

Методисти РМК 

(НМЦ), 

керівники ЗНЗ 

Кірішко Л.М. 

Трубіна В.Г. 

5 Творча група  

Проблема: 

«Використання 

Інтернет-простору для 

підвищення якості 

неперервного 

навчання педагогів» 

04.05 

(очне 

засідання) 

06.12. 

(дистан-

ційне 

засідання) 

КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського» 

Завідувачі, 

методисти 

Р(М)МК, НМЦ, 

керівники ЗНЗ 

Половенко О.В. 

Трубіна В.Г. 

6 Школа молодого 

керівника  

Проблема: 

«Інноваційні підходи  

в управлінні 

навчальним закладом»  

19-20.10 КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського, 

НВК «Долинська гімназія 

– загальноосвітня школа  

І-ІІІ супенів № 3 

Керівники 

навчальних 

закладів з 

досвідом роботи 

до 5 років 

 

 

Трубіна В.Г. 

 

 

 

7 Впровадження 

спецкурсу «Онлайнові 

технології у роботі 

керівника 

загальноосвітнього 

навчального закладу» 

Протягом 

року 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

Методисти РМК, 

керівники 

закладів, 

заступники 

Литви- 

ненко О.В.  

Частаков 

А.В. 
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8 Впровадження 

спецкурсу 

«Застосування 

хмарних технологій 

для системи 

управління закладом» 

Протягом 

року 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

Методисти РМК, 

керівники 

закладів, 

заступники 

Литви-

ненко О.В. 

9 Постійно діючий 
семінар 
 Проблема: 
«Упровадження 
перспективних 
педагогічних 
технологій у систему 
виховного 
середовища 
позашкільного 
навчального закладу» 

05.04 КЗ «КОІППО імені 
Василя 
Сухомлинського» 

Директори 
позашкільних 
навчальних 
закладів 

Міцай Ю.В. 

10 Постійно діючий 
семінар  
Проблема: «Ціннісні 
аспекти 
здоров‟язбережуваль-
ної педагогіки»  

22.09 Веселівський НВК 
«Загальноосвітня 
школа I-III ступенів - 
дошкільний 
навчальний заклад» 
Кіровоградської 
районної державної 
адміністрації 

Директори 
опорних шкіл, 
які працюють 
над створенням 
сучасної моделі 
навчального 
закладу - Школи 
сприяння 
здоров‟ю 

Міцай Ю.В. 

Пляка С.М. 

11 Скайп-нарада  

Проблема: 

«Інноваційні підходи 

до здійснення 

організаційно-

методичного 

керівництва 

психологічною 

службою» 

Остання 

п‟ятниця 

кварталу 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

Методисти, які 

відповідають за 

психологічну 

службу 

Чебоненко 

В.Ф. 

Мирська 

А.A. 
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5.3. Науково-методичний супровід проведення конкурсів фахової майстерності педагогічних працівників 
№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Місце проведення 

Категорія 

учасників 
Відповідальні 

Відмітка про 

виконання 

ОБЛАСНИЙ ТУР ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ «УЧИТЕЛЬ РОКУ – 2016» 

1 

ІІ етап обласного туру 

Всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2016» 

20.01-21.01. КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлин-

ського» 

ЗНЗ м. Кіровограда 

Переможці І етапу 

ІІ обласного туру 

Всеукраїнського 

конкурсу 

Корецька Л.В. 

Голодюк Л.С. 

Нудний В.М. 

 

2 

Семінар «Підготовка до 

участі в заключному турі 

Всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2016» 

08.02-12.02. КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлин-

ського» 

Переможці обласного 

туру Всеукраїнського 

конкурсу  «Учитель 

року – 2015». 

Корецька Л.В. 

Голодюк Л.С. 

Нудний В.М. 
 

ОБЛАСНИЙ ТУР ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ «УЧИТЕЛЬ РОКУ - 2017» 

Організаційно-методичні заходи 

1 

Онлайн-семінар «Умови та 

порядок проведення 

обласного туру 

Всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2017»» 

 Листопад КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлин-

ського» 

Методисти РМК 

(ММЦ), учасники 

першого (районного, 

міського) туру 

конкурсу 

Голодюк Л.С.  

2 

Серія онлайн-семінарів щодо 

конкурсних випробувань 
 Листопад, 

грудень 

КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлин- 

ського» 

Учасники першого 

(районного, міського) 

туру конкурсу 

Голодюк Л.С.  

4 

І етап обласного туру 

Всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2016» 

Грудень КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлин-

ського» 

 

Переможці 

І (районного, 

міського) туру 

всеукраїнського 

конкурсу 

Корецька Л.В. 

Голодюк Л.С. 
 

Інформаційно-методичні заходи 

1 

Інформаційно-методичний 

супровід підготовки і 

проведення І етапу 

Всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2017» 

 

Протягом 

року 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського 

Завідувачі,  

директори, методисти 

РМК (НМЦ) 

 

Половенко О.В.  
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2 

Методичні рекомендації 

щодо організації та 

проведення обласного туру 

Всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2017» 

 Жовтень–                                         

Листопад 

КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлин-

ського» 

 

Члени районного, 

міського, обласного 

журі, конкурсанти 

Голодюк Л.С.  

3 

Підготовка інформаційно-

аналітичних матеріалів щодо 

організації, проведення та 

підсумків Всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року – 

2016», висвітлення матеріалів 

на офіційному сайті КЗ 

«КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 

Квітень Науково-методичний 

вісник  

Методисти, учителі Голодюк Л.С.  

4 

Консультації з питань участі 

педагогічних працівників у 

конкурсах «Учитель року – 

2016», «Учитель року – 2017» 

Січень –  

березень 

Жовтень–  

грудень  

КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлин-

ського» 

 

Методисти, учителі Голодюк Л.С. 

 

 

ОБЛАСНИЙ ТУР ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ «ШКІЛЬНИЙ БІБЛІОТЕКАР» 

Організаційно-методичні заходи 

1 

Розробка проекту наказу, 

інформаційних листів, критеріїв 

оцінювання, проведення онлайн- 

консультацій для учасників 

Всеукраїнського конкурсу 

«Шкільний бібліотекар»  

Протягом року КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

Бібліотекарі загально-

освітніх навчальних 

закладів 

Дяченко Н.І.  

Інформаційно-методичні заходи 

2 

Методичні рекомендації 

щодо організації та 

проведення обласного туру 

всеукраїнського конкурсу 

Протягом року КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

Члени районного, 

міського, обласного 

журі, конкурсанти 

закладів 

Дяченко Н.І.  

ОБЛАСНИЙ КОНКУРС МЕТОДИЧНИХ РОЗРОБОК УРОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ,  УКРАЇНСЬКОЇ  ЛІТЕРАТУРИ, ЗАРУБІЖНОЇ 

ЛІТЕРАТУРИ, РОСІЙСЬКОЇ МОВИ, ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «МИСТЕЦТВО». «ІДЕМО НА УРОК: 8 КЛАС» 

Організаційно-методичні заходи 

1 Проведення обласного Березень- КЗ «КОІППО імені Учителі української та Ревнивцева О.В.  
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конкурсу методичних 

розробок уроків української 

мови, української  літератури, 

зарубіжної літератури, 

російської мови, інтегро-

ваного курсу «Мистецтво». 

«Ідемо на урок: 8 клас» 

квітень  Василя Сухомлин-

ського» 

 

зарубіжної літератури, 

української та 

російської мови, 

інтегрованого курсу 

«Мистецтво» 

2 

Обласна науково-методична 

конференція  

Проблема: «Модернізація та 

технологізація сучасного 

уроку: інноваційний 

потенціал» 

Травень КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлин-

ського» 

 

Учителі української та 

зарубіжної літератури, 

української та 

російської мови, 

музичного мистецтва 

та художньої культури 

Ревнивцева О.В.  

Інформаційно-методичні заходи 

1 

Методичні рекомендації 

щодо організації та 

проведення обласного 

конкурсу методичних 

розробок уроків української 

мови, української  літератури, 

зарубіжної літератури, 

російської мови, інтегро-

ваного курсу «Мистецтво». 

«Ідемо на урок: 8 клас» 

Лютий КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлин-

ського» 

 

Учителі української та 

зарубіжної літератури, 

української та 

російської мови, 

музичного мистецтва 

та художньої культури 

Ревнивцева О.В.  

2 

Консультації з питань участі 

педагогічних працівників у 

обласному конкурсі методичних 

розробок уроків української 

мови,  української  літератури, 

зарубіжної літератури, російської 

мови, інтегрованого курсу 

«Мистецтво». «Ідемо на урок:     

8 клас» 

 

Березень КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлин-

ського» 

 

Учителі української та 

зарубіжної літератури, 

української та 

російської мови, 

музичного мистецтва 

та художньої культури 

Ревнивцева О.В.  
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ОБЛАСНИЙ КОНКУРС ОСВІТНІХ БЛОГІВ  

Організаційно-методичні заходи 

1 

Проведення вебінару щодо 

організації і проведення 

обласного конкурсу освітніх 

блогів 

І півріччя КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлин-

ського» 

Для всіх категорій 

педагогічних 

працівників 

Литвиненко О.В. 

Частаков А.В. 

 

 

2 

Проведення обласного 

конкурсу освітніх блогів 

І півріччя КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлин-

ського» 

Для всіх категорій 

педагогічних 

працівників 

Литвиненко О.В. 

Частаков А.В. 
 

Інформаційно-методичні заходи 

1 

Підготовка методичних 

рекомендацій щодо проведення 

обласного конкурсу освітніх 

блогів 

І півріччя КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлин-

ського» 

Для всіх категорій 

педагогічних 

працівників 

Литвиненко О.В. 

Частаков А.В. 

 

 

2 

Підготовка матеріалів на сайт 

КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» та НМЛ 

інформатики та інформаційних 

технологій навчання 

І півріччя КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлин-

ського» 

Для всіх категорій 

педагогічних 

працівників 

Литвиненко О.В. 

Частаков А.В. 

 

 

ОБЛАСНИЙ ФЕСТИВАЛЬ НАВЧАЛЬНИХ, СОЦІАЛЬНИХ, ВИХОВНИХ ВЕБ-КВЕСТІВ 

Організаційно-методичні заходи 

1 

Проведення обласного фестивалю 

навчальних, соціальних, виховних 

веб-квестів 

ІІ півріччя КЗ «КОІППО імені 

Василя   Сухомлин-

ського» 

Для всіх категорій 

педагогічних 

працівників 

Литвиненко О.В. 

Частаков А.В. 

Буртовий С.В. 

 

Інформаційно-методичні заходи 

1 

Підготовка методичних 

рекомендацій щодо проведення 

обласного фестивалю 

навчальних, соціальних, 

виховних веб-квестів 

ІІ півріччя КЗ «КОІППО імені 

Василя   Сухомлин-

ського» 

Для всіх категорій 

педагогічних 

працівників 

Литвиненко О.В. 

Частаков А.В. 

 

 

2 

Підготовка матеріалів на сайт 

КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» та науково-

методичної лабораторії 

інформатики та інформаційних 

технологій навчання 

ІІ півріччя КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлин-

ського» 

Для всіх категорій 

педагогічних 

працівників 

Литвиненко О.В. 

Частаков А.В. 
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ОБЛАСНИЙ КОНКУРС «ВІД ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА ДО НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ ДІТЕЙ» 

Організаційно-методичні заходи 

1 

Проведення обласного 

конкурсу «Від дослідницької 

компетентності педагога до 

навчально-дослідницьких 

умінь дітей» 

Січень, 

лютий 

КЗ «КОІППО імені 

Василя    Сухомлин-

ського» 

Для всіх категорій 

педагогічних 

працівників 

Голодюк Л.С.  

Буртовий С.В. 

 

2 

Робота конкурсної комісії 

обласного конкурсу «Від 

дослідницької компетент-

ності педагога до навчально-

дослідницьких умінь дітей» 

Березень, 

квітень 

КЗ «КОІППО імені 

Василя   Сухомлин-

ського», 

Національний центр 

«Мала академія наук 

України» 

Для всіх категорій 

педагогічних 

працівників 

Голодюк Л.С.  

Буртовий С.В. 

ЧернецькаТ.І.                     

(за згодою) 

 

Інформаційно-методичні заходи 

1 

Підготовка методичних 

рекомендацій щодо організації 

та проведення обласного  
конкурсу «Від дослідницької 

компетентності педагога до 

навчально-дослідницьких 

умінь дітей» 

Січень КЗ «КОІППО імені 

Василя   Сухомлин-

ського» 

Для всіх категорій 

педагогічних 

працівників 

Голодюк Л.С.  

Буртовий С.В. 

 

2 

Підготовка матеріалів на сайт КЗ 

«КОІППО імені Василя 

Сухомлинського», блог кафедри 

теорії і методики середньої 

освіти, сайт НЦ «Мала академія 

наук України» 

Травень, 

червень 

КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлин-

ського», Національ-

ний центр «Мала 

академія наук 

України» 

Для всіх категорій 

педагогічних 

працівників 

Голодюк Л.С.  

Буртовий С.В. 

ЧернецькаТ.І.                

(за згодою) 

 

ОБЛАСНИЙ ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ НА КРАЩИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ УРОК ТА УРОК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ З 

ЕЛЕМЕНТАМИ ФУТБОЛУ 

Організаційно-методичні заходи 

1 

Проведення обласного етапу 

Всеукраїнського конкурсу на 

кращий інноваційний урок та 

урок фізичної культури з 

елементами футболу  

Травень КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлин-

ського» 

Учителі фізичної 

культури 

Коробов М.Г.  
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2 

Науково-методичний супровід  

участі вчителів у ІV етапі 

Всеукраїнського конкурсу на 

кращий інноваційний урок та 

урок фізичної культури з 

елементами футболу 

Вересень КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлин-

ського» 

Учитель фізичної 

культури, переможець 

обласного етапу 

Коробов М.Г.  

Інформаційно-методичні заходи 

1 

Підготовка методичних 

рекомендацій, листів, наказів 

щодо проведення обласного 

етапу Всеукраїнського конкурсу 

на кращий інноваційний урок та 

урок фізичної культури з 

елементами футболу 

Квітень-

травень 

КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлин-

ського» 

Учителі фізичної 

культури 

Коробов М.Г.  

2 

Підготовка матеріалів на сайт 

КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського», сайт науково-

методичної лабораторії фізичної 

культури, спорту і захисту 

Вітчизни 

Травень КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлин-

ського» 

Учителі фізичної 

культури 

Коробов М.Г.  

45 ОБЛАСНИЙ ЗЛІТ МОЛОДИХ УЧИТЕЛІВ 

1 

Організаційно-методичний 

супровід підготовки та 

проведення тижня 45-го 

обласного зльоту молодих 

вчителів 

Протягом 

року 

КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлин-

ського» 

Завідувачі,  

методисти РМК 

(ММЦ), директори 

навчальних закладів, 

Половенко О.В.  

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДІВ «ДЖЕРЕЛО ТВОРЧОСТІ» 

Організаційно-методичні заходи 

1 

Організація та проведення 

обласного етапу 

Всеукраїнського конкурсу 

педагогічної майстерності 

працівників позашкільних 

навчальних закладів 

«Джерело творчості» 

ІІ півріччя КЗ «КОІППО імені 

Василя    Сухомлин-

ського», 
КПНЗ «КОЦДЮТ» 

Працівники 

позашкільних 

навчальних закладів 

Міцай Ю.В. 

Пляка С.М. 

Гайда Л.М. 
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2 

Розробка критеріїв 

оцінювання, консультативна 

допомога учасникам 

обласного етапу 

Всеукраїнського конкурсу 

педагогічної майстерності 

працівників позашкільних 

навчальних закладів 

«Джерело творчості» 

ІІ півріччя КЗ «КОІППО імені 

Василя   Сухомлин-

ського», 

КПНЗ «КОЦДЮТ» 

Працівники 

позашкільних 

навчальних закладів 

Міцай Ю.В. 

Пляка С.М. 

Гайда Л.М. 

 

Інформаційно-методичні заходи 

1 

Підготовка інформаційно-

інструктивних листів, 

узагальнення матеріалів 

обласного етапу 

Всеукраїнського конкурсу 

педагогічної майстерності 

працівників позашкільних 

навчальних закладів 

«Джерело творчості» 

ІІ півріччя КЗ «КОІППО імені 

Василя    Сухомлин-

ського», 
КПНЗ «КОЦДЮТ» 

Працівники 

позашкільних 

навчальних закладів 

Міцай Ю.В. 

Пляка С.М. 

Гайда Л.М. 

 

2 

Підготовка матеріалів на сайт КЗ 

«КОІППО імені Василя 

Сухомлинського», сайт науково-

методичної лабораторії виховної 

роботи і формування культури 

здоров‟я  

ІІ півріччя КЗ «КОІППО імені 

Василя   Сухомлин-

ського», 
КПНЗ «КОЦДЮТ» 

Працівники 

позашкільних 

навчальних закладів 

Міцай Ю.В. 

Пляка С.М. 

Гайда Л.М. 

 

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС-ЗАХИСТУ СУЧАСНОЇ МОДЕЛІ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ШКОЛА СПРИЯННЯ ЗДОРОВ’Ю» 

Організаційно-методичні заходи 

1 

Організація та проведення 

обласного етапу 

Всеукраїнського конкурсу-

захисту сучасної моделі 

навчального закладу «Школа 

сприяння здоров‟ю» 

За наказом 

МОН 

України 

КЗ «КОІППО імені 

Василя   Сухомлин-

ського» 

 

Працівники 

позашкільних, 

загальноосвітніх та 

дошкільних 

навчальних закладів 
 

Міцай Ю.В. 

Тарапака Н.В. 
 

2 
Розробка критеріїв 

оцінювання, консультативна 

Протягом 

року 

КЗ «КОІППО імені 

Василя     Сухомлин-

Працівники 

позашкільних, 

Міцай Ю.В. 

Тарапака Н.В. 
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допомога учасникам 

обласного етапу 

Всеукраїнського конкурсу-

захисту сучасної моделі 

навчального закладу «Школа 

сприяння здоров‟ю» 

ського» 

 

загальноосвітніх та 

дошкільних 

навчальних закладів 
 

Інформаційно-методичні заходи 

1 

Підготовка інформаційно-

інструктивних листів, 

узагальнення матеріалів 

обласного етапу 

Всеукраїнського конкурсу-

захисту сучасної моделі 

навчального закладу «Школа 

сприяння здоров‟ю» 

Протягом 

року 

КЗ «КОІППО імені 

Василя   Сухомлин-

ського» 

 

Працівники 

позашкільних, 

загальноосвітніх та 

дошкільних 

навчальних закладів 
 

Міцай Ю.В. 

Тарапака Н.В. 
 

2 

Підготовка матеріалів на сайт КЗ 

«КОІППО імені Василя 

Сухомлинського», сайт науково-

методичної лабораторії виховної 

роботи і формування культури 

здоров‟я, сайт кафедри 

дошкільної і початкової освіти  

Протягом 

року 

КЗ «КОІППО імені 

Василя    Сухомлин-

ського» 

 

Працівники 

позашкільних, 

загальноосвітніх та 

дошкільних 

навчальних закладів 
 

Міцай Ю.В. 

Тарапака Н.В. 
 

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС ВЕБ-САЙТІВ ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

Організаційно-методичні заходи 

1. 

Організація та проведення 

обласного етапу Всеукраїнського 

конкурсу веб-сайтів позашкільних 

навчальних закладів 

За наказом 

МОН 

України 

КЗ «КОІППО імені 

Василя    Сухомлин-

ського» 

 

Працівники 

позашкільних 

навчальних закладів 

Пляка С.М. 

Буртовий С.В. 

Скрипка Г.В.  

Чала М.С. 

 

2. 

Розробка критеріїв 

оцінювання, консультативна 

допомога учасникам 

обласного етапу 

Всеукраїнського конкурсу 

веб-сайтів позашкільних 

навчальних закладів 

Протягом 

року 

КЗ «КОІППО імені 

Василя     Сухомлин-

ського» 

 

Працівники 

позашкільних 

навчальних закладів 

Пляка С.М. 

Буртовий С.В. 

Скрипка Г.В.  

Чала М.С. 
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Інформаційно-методичні заходи 

1 

Підготовка інформаційно-

інструктивних листів, 

узагальнення матеріалів 

обласного етапу 

Всеукраїнського конкурсу 

веб-сайтів позашкільних 

навчальних закладів 

Протягом 

року 

КЗ «КОІППО імені 

Василя    Сухомлин-

ського» 

 

Працівники 

позашкільних 

навчальних закладів 

Пляка С.М.  

2 

Створення банку даних 

учасників обласного етапу 

Всеукраїнського конкурсу 

веб-сайтів позашкільних 

навчальних закладів 

Протягом 

року 

КЗ «КОІППО імені 

Василя     Сухомлин-

ського» 

 

Працівники 

позашкільних 

навчальних закладів 

Пляка С.М.  

3 

Підготовка матеріалів на сайт КЗ 

«КОІППО імені Василя 

Сухомлинського», сайт науково-

методичної лабораторії виховної 

роботи і формування культури 

здоров‟я, сайт кафедри 

дошкільної і початкової освіти  

Протягом 

року 

КЗ «КОІППО імені 

Василя     Сухомлин-

ського» 

 

Працівники 

позашкільних 

навчальних закладів 

Пляка С.М.  
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5.4. Науково-методичний супровід роботи з обдарованими дітьми 

5.4.1. Науково-методичний супровід роботи з обдарованими дітьми в МАН 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконан- 

ня 

Місце проведення 

Катего-

рія 

учасни-

ків 

Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконан-

ня 

Організаційні та інформаційно-методичні заходи 

1 Науково-

методичний 

супровід та 

консультування 

керівників гуртків 

дослідницько-

експериментального 

напряму з метою 

вибору теми 

дослідження та 

підготовки учнів-

членів МАН 

Протягом 

року 

КЗ «КОІППО імені 

Василя  Сухомлин-

ського» 

Керівники 

гуртків, 

учителі 

історії 

Гайда Л.А.  

 

5.4.2. Всеукраїнські учнівські олімпіади з навчальних предметів 
 

№ 

з/п 

 

Назва предмета 

Проведення олімпіад 

Дата 

проведення 

Місце проведення Дні роботи 

членів журі 

Відповідальні 

  1 Історія 10.01 НВО № 25  

Кіровоградської міської ради 

10 –  11.01 Кравченко Ю.В. 

  2 Українська мова 

та література 

16.01 НВО № 6  

Кіровоградської міської ради 

16 –  17.01 Мінич Г.В. 

Маранська І.А. 

  3 Математика 17.01 ЗШ № 16  

Кіровоградської міської ради 

17 – 18.01 Ткаченко Л.А. 

  4 Географія 23.01 НВО № 18 Кіровоградської 

міської ради 

23 – 24.01 Хлань Л.М. 

  5 Фізика 24.01 НВО № 6  

Кіровоградської міської ради 

24 –25.01 Побережний 

П.В. 

  6 Біологія 30.01 НВК № 26 Кіровоградської 

міської ради 

30 – 31.01 Литвин С.М. 

   7 Інформатика 31.01 НВО № 6, ЗШ № 4  

Кіровоградської міської ради 

31.01 – 01.02 Чала М.С. 

   8 Хімія 06.02 НВО № 25 Кіровоградської 

міської ради 

06 – 07.02 Ціперко Т.В. 

   9 Німецька мова 07.02 НВК № 34  

Кіровоградської міської ради 

07 – 08.02  Коса І.Т. 

  10 Французька мова 

 

07.02 НВК № 34  

Кіровоградської міської ради 

07 – 08.02 Коса І.Т. 

  11 Астрономія 13.02 НВО № 8 Кіровоградської 

міської ради 

13 – 14.02 Побережний 

П.В. 

  12  Трудове навчання  13.02 НВО № 18 Кіровоградської 

міської ради 

13 – 14.02 Татаренко О.В. 

  13   Правознавство 14.02 НВО № 20  

Кіровоградської міської ради 

14 – 15.02 Кравченко Ю.В. 

  14 Екологія 14.02 НВО № 24 Кіровоградської 

міської ради 

14 – 15.02 Литвин С.М. 
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  15 Англійська мова 20.02 НВК Кіровоградський 

колегіум  

20 – 21.02 Коса І.Т. 

  16 Іспанська мова 20.02 НВК Кіровоградський 

колегіум  

20 – 21.02 Коса І.Т. 

  17 Інформаційні 

технології 

21.02 НВО № 6, ЗШ № 4 

Кіровоградської міської ради 

21 – 22.02 Чала М.С. 

  18 Російська мова та 

література 

21.02 НВО № 19  

Кіровоградської міської ради 

21 – 22.02 Ревнивцева О.В. 

  19 Економіка 27.02 НВО № 24 Кіровоградської 

міської ради 

27 – 28.02 Богданова О.П. 

  20 Інформаційні 

технології 

28.02 НВО № 6, ЗШ № 4 

Кіровоградської міської ради 

28 – 29.02 Чала М.С 

 

5.4.3. Масові заходи для учнівської молоді 
№ 

з/

п 

Зміст роботи 
Термін 

виконання 

Місце 

проведення 

Категорія 

учасників 

Відпові- 

дальні 

Відмітка 

про вико-

нання 

Організаційно-методичні заходи 

1 Обласний етап 

Всеукраїнського 

конкурсу-захисту 

учнівських 

дослідницьких 

робіт МАН (секція 

історичне 

краєзнавство) 

Лютий МАН Вихованці 

гуртків 

дослідницько-

експеримен-

тального 

напряму 

Гайда Л.А.  

2 Участь у складі журі 

обласного чемпіонату 

з інтелектуальних 

ігор 

Лютий-

квітень 

КПНЗ 

«КОЦДЮТ» 

Вихованці 

гуртків 

«Інтелек-

туальні ігри» 

Пляка С.М.  

3 Участь у проведенні 

ІV етапу 

Всеукраїнської 

олімпіади з біології 

(підготовка сценаріїв 

відкриття та 

закриття) 

Березень КЗ 

«КОІППО» 

Учні-учасники 

олімпіади 

Міцай Ю.В. 

Гайда Л.А. 

Пляка С.М. 

 

4 Участь у складі 

журі обласного 

чемпіонату 

команд КВН 

Березень КПНЗ 

«КОЦДЮТ» 

Вихованці гуртків 

соціально-

реабілітаційного 

та гуманітарного 

напрямів  

Міцай Ю.В.  

5 Участь у складі 

журі обласного 

конкурсу 

екологічних 

проектів 

Березень КЗ 

«ОЦЕНТУМ» 
Вихованці 

гуртків 

екологічного 

напряму 

Міцай Ю.В.  

6 Участь у складі 

журі обласного 

конкурсу 

екологічних 

агітбригад  

Квітень КЗ 

«ОЦЕНТУМ» 
Вихованці 

гуртків 

екологічного 

напряму 

Міцай Ю.В.  

7 Участь у складі 

журі обласного 
Травень КПНЗ 

«КОЦДЮТ» 

Вихованці 

гуртків 

Міцай Ю.В.  
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конкурсу «Молодь 

обирає здоров‟я» 
соціально-

реабілітацій-

ного напряму 

8 Провести ІІІ етап 

VІІ міжнародного 

мовно-літератур-

ного конкурсу 

учнівської та 

студентської молоді 

ім. Т.Шевченка 

Січень КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлин-

ського» 

Учні,  

студенти 

Члени журі 

Мінич Г.В. 

Маранська І.А. 

Ревнивцева О.В. 

 

9 Провести ІV етап 

VІІ міжнародного 

мовно-літератур-

ного конкурсу 

учнівської та 

студентської молоді 

ім. Т.Шевченка 

Лютий  Учні,  

студенти 

Оргкомітет 

Мінич Г.В. 

Маранська І.А. 

РевнивцеваО.В. 

 

10 Провести ІV етап 

ХVІ конкурсу 

знавців 

української мови 

імені Петра 

Яцика 

30.01 Гімназія-

інтернат 

«Школа 

мистецтв» 

Учні,  

студенти 

Мінич Г.В. 

Маранська І.А. 

 

11 Провести ІІІ етап 

ХV конкурсу 

учнівської 

творчості 

«Об‟єднаймося,  

брати мої…» 

23-24.01 КЗ 

«КОІППО 

імені 

Василя 

Сухомлин-

ського» 

Учні,  

студенти 

Члени журі 

Мінич Г.В. 

Маранська І.А. 

 

12 Провести ІІІ етап 

ХVІІ конкурсу 

знавців 

української мови 

імені Петра 

Яцика 

грудень НВО № 6               

«СЗШ І-

ІІІ ст. 

Кіровоград-

ської міської 

ради 

Учні,  

студенти 

Мінич Г.В. 

Маранська І.А. 

 

13 Організація та 

проведення 

Міжнародного 

природничого 

інтерактивного 

конкурсу 

«Колосок» 

Листопад 

Квітень 

Навчальні 

заклади 

області 

Учні  

1-11 класів 

Тіхонова Н.Г.  

14 Організація та 

проведення 

Тижнів знань 

безпеки 

життєдіяльності, 

безпеки 

дорожнього руху 

Протягом 

року 

Загально- 

освітні  

навчальні 

заклади   

області 

Учасники 

навчально-

виховного 

процесу 

Желєзнова Т.П. 

Ткаченко С.В. 

Барсукова С.Л. 

 

15 Організація, 

нормативно-

методичне 

забезпечення, 

Протягом 

року 

Загально- 

освітні  

навчальні 

заклади   

Учасн      Учасники 

навчально-

виховного 

процесу 

Желєзнова Т.П. 

Ткаченко С.В. 

Барсукова С.Л. 

Працівники 
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проведення 

конкурсів «Молоде 

покоління за 

безпеку дорожнього 

руху», «Молодь 

Кіровоградщини 

проти надзвичайних 

ситуацій» 

області МНС 

16 Організація і 

проведення 

Міжнародного 

конкурсу з 

інформатики та 

комп‟ютерної 

вправності «Бобер» 

Листопад ЗНЗ області Учні 2-11 

класів 

Чала М.С.  

17 Організація і 

проведення 

регіонального та 

всеукраїнського 

етапів змагань з 

усного 

математичного 

рахунку в режимі 

онлайн 

Прангліміне в 

рамках україно-

естонського 

проекту Міксіке 

Січень-

березень 

ЗНЗ області Учні 1-11 

класів, 

вчителі, 

батьки 

Чала М.С.  

18 Інформаційна 

підтримка 

програми  

«Flex» 

Протягом 

року 

НВО 

«Кіровоград-

ський 

колегіум – 

СЗНЗ І-ІІІ ст. 

– ДНЗ – ЦЕВ» 

Учні 9-10 

класів 
Коса І.Т.  

19 Інформаційна 

підтримка 

програми  

«ETwinnigPlus» 

Протягом 

року 

ЗНЗ області Учні 1-12-х 

класів 
Коса І.Т. 

Задубняк Ю.А. 
 

20 Інформаційна 

підтримка 

конкурсу 

ораторського 

мистецтва 

Протягом 

року 

КДПУ імені   

В.К.Винни-

ченка 

Учні 10-11 

класів 
Коса І.Т. 
Задубняк Ю.А. 

 

21 Міжнародний 

інтерактивний 

історичний 

конкурс «Лелека» 

За 

наказом 

МОНУ 

КЗ 

«КОІППО 

імені Василя 

Сухомлин-

ського» 

Учні 5-11 

класів 

Кравченко Ю.В. 

Черткова Н.С. 
 

22 Всеукраїнський 

конкурс юних 

суспільствознав-

ців «Кришталева 

сова» 

20.02 
 (лист МОНУ 

від 29.10. 

2015 № 2/2-

14-2198-15) 

КЗ 

«КОІППО 

імені Василя 

Сухомлин-

ського» 

 

 

Учні 3-11 

класів 

Кравченко Ю.В. 

Черткова Н.С. 
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23 Щорічний 

обласний конкурс 

на кращого 

знавця 

Конституції 

України 

Квітень  Спільно з 

головним 

управлінням 

юстиції в 

Кіровоград-

ській області 

на базі 

КДПУ імені 

В.К.Винни-

ченка 

Учні 10-11 

класів 

Кравченко Ю.В. 

Черткова Н.С. 
 

24 Обласні 

замагання 

“Старти надій” 

За календа-

рем ОУФВС 

ОУФВ 

НМЛ 

Учні Коробов М.Г.  

25 Обласні 

замагання 

“Шкіряний м‟яч” 

За календа-

рем ОУФВС 

ОУФВ 

НМЛ 

Учні Коробов М.Г.  

26 Спартакіада 

школярів 

За календа-

рем ОУФВС 

ОУФВ 

НМЛ 

Учні Коробов М.Г.  

27 Фестиваль 

«Нащадки 

козацької слави” 

За календа-

рем ОУФВС 

ОУФВ 

НМЛ 

Учні Коробов М.Г.  

 

5.5. Науково-методичний супровід виховної роботи 

№ 

з/п 
Форма та тема заходу 

Термін 

виконання 

Місце 

проведення 

Категорія 

учасників 

Відпові-

дальні 

Відмітка 

про 

виконання 

1 Постійно діючий 
семінар «Формування 
національно-
патріотичних 
почуттів учнів: 
виховні традиції та 
сучасні підходи» 

31.10 КЗ «НВО 
«Школа 
козацько-
лицарського 
виховання I-II 
ст. № 21 - 
суспільно-
гуманітарний 
ліцей - ДНЗ 
Кіровоград-
ської міської 
ради 
Кіровоград-
ської області» 

Спеціалісти 
відділів, 
управлінь 
освіти, 
методисти 
методичних 
кабінетів 
(центрів) 
відділів, 
управлінь 
освіти РДА, 
міських рад, які 
відповідають за 
виховну роботу 
та позашкільну 
освіту 

Міцай Ю.В.  
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5.6. Науково-методичний супровід інклюзивної освіти та діяльності 

інтернатних закладів освіти 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 

Місце 

проведення 

Категорія 

учасників 

Відпові-

дальні 

Відмітка 

про 

виконання 

Організаційно-методичні заходи 

1 Обласний онлайн- 

семінар з проблеми  

«Особливості 

роботи вчителя-

предметника і 

вчителя-дефектолога 

в умовах інклюзив-

ного та інтегровано-

го навчання в 

контексті реалізації 

Державних 

стандартів для дітей 

з особливими 

потребами» 

Серпень 

(терміни 

буде 

повідом-

лено 

додатково) 

КЗ 

«КОІППО  

імені 

Василя 

Сухомлин-

ського» 

Спеціалісти відділів, 

управлінь освіти 

райдержадміністра-

цій, міських рад з 

питань 

впровадження 

інклюзивного та 

інтегрованого 

навчання 

Червонець 

І.В. 

 

 

2 Тренінг з проблеми 

«Науково-методич-

не забезпечення 

корекційної складо-

вої навчально-

виховного процесу 

та формування 

готовності батьків до 

виховання дітей з 

особливими 

потребами» 

19.09 КЗ 

«КОІППО  

імені 

Василя 

Сухомлин-

ського» 

Учителі-

дефектологи 

спеціальних 

навчальних закладів, 

шкіл-інтернатів та ті, 

які працюють в 

умовах 

інклюзивного та 

інтегрованого 

навчання 

 

Місюня Л.В.  

3 Навчально-

методичний 

інтернет-семінар з 

проблеми «Розробка 

індивідуальної 

програми розвитку 

дитини з 

особливими 

освітніми 

потребами» 

04.10 КЗ 

«КОІППО  

імені 

Василя 

Сухомлин-

ського» 

Учителі, які 

навчають учнів у 

класах з 

інклюзивним 

навчанням, 

спеціальних класах; 

асистенти вчителів 

 

Червонець 

І.В. 

 

 

4 Обласний семінар-

тренінг з проблеми 

«Особистісно 

орієнтований підхід 

до вивчення 

предметів духовно-

морального 

спрямування» 

06-07.10 КЗ 

«КОІППО  

імені 

Василя 

Сухомлин-

ського» 

Учителі предметів 

духовно-морального 

спрямування 

 

Місюня Л.В.  
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5 Корегування змісту 

програм освітньої 

діяльності курсів 

підвищення 

кваліфікації, 

тематики й змісту 

занять відповідно до 

Концепції 

неперервної 

педагогічної освіти  

До 30 

березня 

КЗ 

«КОІППО  

імені 

Василя 

Сухомлин-

ського» 

Педагогічні 

працівники, які 

навчають учнів з 

особливими 

освітніми 

потребами; 

асистенти вчителів 

загальноосвітніх 

навчальних закладів, 

що працюють в 

умовах  інклюзії 

Червонець 

І.В. 

 

6 Оновлення 

діагностичного 

інструментарію 

програм освітньої 

діяльності курсів 

підвищення 

кваліфікації за 

різними формами і 

технологіями 

навчання 

Протягом 

року 

  Червонець 

І.В. 

 

7 Організаційно-

методична робота 

щодо створення 

спецкурсу для 

дистанційного 

навчання 

02.02-22.02. КЗ 

«КОІППО 

імені 

Василя 

Сухомлин-

ського» 

Педагогічні 

працівники, які 

навчають учнів з 

особливими 

освітніми потребами 

 

Педагогічні 

працівники 

дошкільних 

навчальних закладів, 

які працюють в 

умовах  інклюзії 

Червонець 

І.В. 

 

 

 

 

Місюня Л.В. 

 

8 Аналіз змістового 

наповнення блогів 

учителів класу з 

інклюзивним 

навчанням  (у 

рамках проведення 

обласного конкурсу 

освітніх блогів) 

Квітень КЗ 

«КОІППО  

імені 

Василя 

Сухомлин-

ського» 

Учителі класу з 

інклюзивним 

навчанням; 

вихователі груп 

продовженого дня  

Червонець 

І.В. 

 

9 Вивчення 

педагогічного 

досвіду із 

забезпечення 

розвитку і 

соціалізації 

особистості учня з 

особливими 

освітніми потребами 

в умовах ПМПК з 

проблеми 

«Інклюзивна «Літня 

Лютий-

листопад 

ПМПК 

м.Кірово-    

града 

Педагогічний 

колектив 

Місюня Л.В.  
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школа» як засіб 

соціалізації дітей з 

особливими 

освітніми 

потребами» 

Інформаційно-методичні заходи 

1. Систематичне 

оновлення 

сторінок сайту 

НМЛ з 

інклюзивного та 

інтегрованого 

навчання 

Постійно КЗ 

«КОІППО  

імені 

Василя 

Сухом-

лин-

ського» 

Спеціалісти 

відділів, 

управлінь освіти 

райдержадміні-

страцій, міських 

рад з питань 

впровадження 

інклюзивного та 

інтегрованого 

навчання, 

керівники 

Р(Ш)МО 

учителів, які 

працюють в 

умовах інклюзії 

Червонець 

І.В. 

 

 

2 Створити 

електронний банк 

корекційних 

методик для 

роботи з дітьми з 

особливими 

освітніми 

потребами 

Постійно  Вчителі-логопеди; 

завідуючі 

логопедичних 

пунктів 

 

Місюня 

Л.В. 

 

3 Систематичне 

оновлення 

сторінок сайту 

НМЛ з 

інклюзивного та 

інтегрованого 

навчання 

Постійно КЗ 

«КОІППО  

імені 

Василя 

Сухом-

лин-

ського» 

Спеціалісти 

відділів, 

управлінь освіти 

райдержадміні-

страцій, міських 

рад з питань 

впровадження 

інклюзивного та 

інтегрованого 

навчання, 

керівники 

Р(Ш)МО 

учителів, які 

працюють в 

умовах інклюзії 

Червонець 

І.В. 

 

 

4 Надавати 

консультативну 

допомогу всім 

учасникам 

навчально-вихов-

ного процесу з 

питань інклюзії 

За 

запитом 

КЗ 

«КОІПО 

імені 

Василя 

Сухом-

лин-

ського» 

Психологи, 

соціальні 

педагоги, 

батьки, діти, 

педагогічні 

працівники 

 

Чебоненко 

В.Ф. 

Мирська 

А.A. 
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5 Розробка методич-

них рекомендацій 

щодо 

індивідуальних 

особливостей дітей 

з особливими 

освітніми 

потребами 

Грудень КЗ 

«КОІПО 

імені 

Василя 

Сухом-

лин-

ського» 

Психологи, 

соціальні 

педагоги, 

батьки, діти, 

педагогічні 

працівники 

 

Чебоненко 

В.Ф. 

Мирська 

А.A. 

 

 

5.7. Науково-методичний супровід дошкільної освіти 

№ 

з/п 
Зміст роботи Відповідальні 

Термін 

виконання 

Відмітка 

про 

виконання 

1 Обласна творча група: «Патріотичне 

виховання дошкільників засобами 

краєзнавчої роботи та музейної 

педагогіки» 

Гагаріна Н.П. 08.11  

2 Розробка лекційних та практичних занять 

відповідно до тематики курсів 

педагогічних працівників ДНЗ 

Науково-

педагогічні 

працівники 

кафедри 

дошкільної та 

початкової 

освіти 

Протягом 

року 

 

3 Розробити спецкурс для вихователів ДНЗ, 

які працюють в інклюзивних групах 

«Інноваційні підходи в організації 

супроводу дітей з особливими освітніми 

потребами» 

Тарапака Н.В. 

Червонень І.В. 

І півріччя  

4 Організація та проведення обласних 

семінарів, творчих груп, творчих 

лабораторій. 

Науково-

педагогічні 

працівники 

кафедри 

дошкільної та 

початкової 

освіти 

Протягом 

року 

 

 

5.8. Науково-методичний супровід позашкільної освіти 

№ 

з/п 

Форма та тема 

заходу 

Термін 

виконання 
Місце проведення 

Категорія 

учасників 

Відпові-

дальні 

Відмітка 

про 

виконан-

ня 

1 Постійно діючий 
семінар 
«Упровадження 
перспективних 
педагогічних 
технологій у 
систему вихов-
ного середовища 
позашкільного 
навчального 
закладу» 

05.04 КЗ «КОІППО  
імені Василя 
Сухомлинського» 

Директори 
позашкільних 
навчальних 
закладів 

Міцай Ю.В.  
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2 Тренінг «Музей 
відчинено: 
тренінг 
ефективності 
діяльності 
музейних 
педагогів» 

12.09 КЗ «КОІППО  
імені Василя 
Сухомлинського» 

Учителі-
краєзнавці, 
керівники 
краєзнавчих 
гуртків та 
музеїв 

Гайда Л.А.  

3 Постійно діючий 
семінар 
«Система 
методичної 
роботи 
позашкільного 
навчального 
закладу в 
контексті 
формування 
ціннісних 
орієнтацій 
особистості» 

17.11 КЗ «КОІППО  
імені Василя 
Сухомлинського» 

Методисти 
позашкільних 
навчальних 
закладів 

Міцай Ю.В.  

 

VІ. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
6.1. Здійснення підвищення кваліфікації та комплексної освітньої підготовки 

педагогічних працівників 
(наказ директора департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації 

від 25.11.2015 № 422 «Про підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів на курсах в 

комунальному закладі «Кіровоградський інститут післядипломної педагогічної освіти імені 

Василя Сухомлинського» у 2016 році») 
№ 

з/п 

Категорія педпрацівників 

Тематика, проблематика курсів 

Термін 

проведення 

Кількість 

слухачів 

Науковий керівник, 

керівник курсів 

1 Учителі історії, які викладають предмети 

освітньої галузі «Суспільствознавство»  

Проблема: «Інноваційні технології в практиці 

роботи вчителя історії та інших 

суспільствознавчих дисциплін» 

11.01-22.01 27 Митрофаненко Ю.С. 

Черткова Н.С. 

2 Учителі, які викладають предмети «Захист 

Вітчизни» (для юнаків) та «Фізична 

культура» 

Проблема: «Реалізація міжпредметних 

зв‟язків під час викладання предметів 

«Захист Вітчизни» та «Фізична культура»» 

11.01-22.01 26 Жосан О.Е. 

Коробов М.Г. 

3 Керівники, методисти позашкільних 

навчальних закладів 

Проблема: «Формування ціннісних 

орієнтацій школярів у виховному середовищі 

позашкільного навчального закладу» 

11.01-22.01 26 Молчанова О.М. 

Міцай Ю.В. 

4 Керівники шкіл (директори, заступники 

директорів з навчально-виховної та науково-

методичної роботи), які викладають 

українську мову та літературу, зарубіжну 

літературу та російську мову 

Проблема: «Модернізація управлінської 

діяльності та мовно-літературної освіти у 

11.01-29.01 26 Корецька Л.В. 

Трубіна В.Г. 

Ревнивцева О.В. 
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системі формування продуктивного 

освітнього середовища навчального закладу» 

5 Учителі зарубіжної літератури, інтегрованого 

курсу «Література» та російської мови 

Проблема: «Інформаційно-комунікаційні 

технології на уроках зарубіжної літератури  

та російської мови (за програмою   

Intel@ «Навчання для майбутнього»  

(версія 10.1)» 

11.01-29.01 27 Небеленчук І.О. 

Ревнивцева О.В. 

6 Учителі початкових класів 

Проблема: «Суб‟єкт-суб‟єктне навчання та 

варіативність структури уроку в умовах 

реалізації Державного стандарту початкової 

загальної освіти» 

11.01-29.01 55 Третяк О.П. 

Кондратова В.В. 

7 Завідувачі (директори), методисти 

методичних кабінетів (центрів) відділів, 

управлінь освіти райдержадміністрацій, 

міських рад 

Проблема: «Формування індивідуальної 

траєкторії підвищення рівня професійної 

компетентності педагога в умовах розвитку 

інформаційно-освітнього простору» 

25.01-05.02 26 Корецька Л.В.  

Вареха А.Г. 

8 Учителі англійської мови 

Проблема: «Комплексна реалізація 

діяльнісного, комунікативного та 

соціокультурного підходів до вивчення 

іноземних мов» 

25.01-05.02 27 Кендюхова А.А. 

Задубняк Ю.А. 

9 Учителі-дефектологи (логопеди, 

тифлопедагоги, сурдопедагоги, 

олігофренопедагоги), завідувачі 

логопедичних пунктів 

Проблема: «Формування базових 

компетентностей у вихованців спеціальних 

навчальних закладів» 

25.01-05.02 26 Войтко В.В. 

Павлюх В.В. 

10 Керівники навчальних закладів (директори, 

заступники директорів з навчально-виховної, 

науково-методичної роботи), які викладають 

предмети освітньої галузі 

«Суспільствознавство»  

Проблема: «Державно-громадське 

управління як інноваційна система розвитку 

навчального закладу. Формування ключових 

і предметних компетентностей у процесі 

вивчення суспільствознавчих дисциплін» 

01.02-19.02 26 Корецька Л.В. 

Трубіна В.Г. 

Кравченко Ю.В. 

11 Учителі, які викладають українську мову і 

літературу, зарубіжну літературу та 

російську мову 

Проблема: «Реалізація змістових ліній 

Державного стандарту базової і повної 

загальної середньої освіти на уроках 

української та зарубіжної літератур, 

української та російської мов» 

01.02-19.02 28 Небеленчук І.О. 

Ревнивцева О.В. 

Мінич Г.В. 
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12 Учителі біології, географії, екології та 

природознавства  

Проблема: «Компетентнісний підхід до 

викладання предметів освітньої галузі 

«Природознавство» в процесі реалізації 

Державного стандарту базової і повної 

загальної середньої освіти» 

01.02-19.02 27 Скрипка Г.В. 

Литвин С.М. 

Хлань Л.М. 

13 Учителі математики, фізики, астрономії  

Проблема: «Викладання предметів фізико-

математичного циклу в контексті 

Державного стандарту базової і повної 

загальної середньої освіти» 

01.02-19.02 26 Бик А.С. 

Побережний П.В. 

Ткаченко Л.А. 

14 Учителі хореографії та керівники 

хореографічних колективів і гуртків шкіл, 

позашкільних, дошкільних навчальних 

закладів 

Проблема: «Формування ціннісних 

орієнтацій дітей засобами хореографічного 

мистецтва» 

08.02-19.02 29 Павлюх В.В. 

Міцай Ю.В. 

15 Вихователі дошкільних навчальних закладів 

Проблема: «Предметно-розвивальне 

середовище як умова повноцінного розвитку 

дітей дошкільного віку» 

08.02-19.02 55 Гагаріна Н.П. 

Тарапака Н.В. 

16 Завідувачі (директори), методисти 

методичних кабінетів (центрів) відділів, 

управлінь освіти райдержадміністрацій, 

міських рад 

Проблема: «Формування індивідуальної 

траєкторії підвищення рівня професійної 

компетентності педагога в умовах розвитку 

інформаційно-освітнього простору» 

22.02-04.03 26 Корецька Л.В. 

Кірішко Л.М. 

17 Учителі трудового навчання, які викладають 

предмети освітньої галузі «Технології» 

(обслуговуючі види праці) 

Проблема: «Інформаційно-технологічний 

супровід сучасного уроку трудового 

навчання» 

22.02-04.03 27 Буртовий С.В. 

Татаренко О.В. 

18 Керівники шкіл (директори, заступники 

директорів з навчально-виховної та науково-

методичної роботи), які викладають 

предмети галузей «Природознавство» та 

«Математика» 

Проблема: «Інформаційно-аналітичне 

управління як засіб розвитку інноваційних 

процесів у шкільній природничо-

математичній освіті» 

22.02-11.03 26 Бик А.С. 

Половенко О.В. 

Хлань Л.М. 

19 Учителі хімії, біології, екології, 

природознавства  

Проблема: «Викладання предметів 

природничого циклу в контексті Державного 

стандарту базової і повної загальної 

середньої освіти» 

22.02-11.03 28 Скрипка Г.В. 

Ціперко Т.В. 

Литвин С.М. 
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20 Учителі інформатики, фізики, математики, 

астрономії   

Проблема: «Мережева інформаційна та 

комунікаційна культура як основа 

підвищення кваліфікації педагога» 

22.02-11.03 28 Буртовий С.В. 

Чала М.С. 

Ткаченко Л.А. 

Побережний П.В. 

21 Учителі початкових класів 

Проблема: «Реалізація завдань Державного 

стандарту початкової загальної освіти на 

засадах інноваційних освітніх технологій» 

22.02-11.03 55 Кондратова В.В. 

Тіхонова Н.Г. 

22 Учителі, які викладають інформатику та 

математику 

Проблема: «Самоосвітні складові 

удосконалення професійної компетентності 

вчителя в умовах інформаційного 

суспільства» 

(очно-дистанційна форма навчання) 

І сесія 

(очна) – 

09.03-11.03 

ІІ сесія 

(дистанційна) 

12.03-01.06 

ІІІ сесія 

(очна) 

02.06-03.06 

27 Буртовий С.В. 

Литвиненко О.В. 

Чала М.С. 

Ткаченко Л.А. 

23 Учителі української мови і літератури  

Проблема: «Інформатизація та технологізація 

сучасного уроку української мови і 

літератури» 

14.03-25.03 27 Вікторіна О.М. 

Мінич Г.В. 

24 Учителі англійської мови  

Проблема: «Науково-методичне 

забезпечення розвитку шкільної іншомовної 

освіти» 

14.03-25.03 27 Кендюхова А.А. 

Коса І.Т. 

25 Учителі історії, які викладають предмети 

освітньої галузі «Суспільствознавство»  

Проблема: «Інформаційно-комунікаційні 

технології на уроках історії, правознавства, 

інших суспільствознавчих дисциплін» 

14.03-25.03 27 Митрофаненко Ю.С. 

Кравченко Ю.В. 

26 Учителі математики 

Проблема: «Урок як організаційна форма 

здійснення сучасного процесу навчання 

математики» 

14.03-25.03 27 Голодюк Л.С. 

Ткаченко Л.А. 

27 Учителі фізичної культури та керівники 

спортивних гуртків і секцій  

Проблема: «Особливості викладання 

фізичної культури в контексті 

компетентнісного навчання» 

14.03-25.03 26 Войтко В.В. 

Коробов М.Г. 

28 Вихователі дошкільних навчальних закладів 

Проблема: «Психолого-педагогічна 

готовність дітей старшого шкільного віку до 

навчання  в школі» 

14.03-25.03 54 Тарапака Н.В. 

Гагаріна Н.П. 

29 Вихователі шкіл-інтернатів, професійно-

технічних навчальних закладів, гуртожитків, 

спеціальних шкіл, центрів соціально-

психологічної реабілітації, чергові з режиму 

спеціальних шкіл соціальної реабілітації  

Проблема: «Теоретико-методологічні основи 

виховання творчої особистості школяра» 

04.04-15.04 26 Жосан О.Е. 

Павлюх В.В. 
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30 Учителі фізичної культури  

Проблема: «Ефективні форми навчання та 

педагогічні технології вивчення фізичної 

культури в навчальному закладі» 

04.04-15.04 26 Войтко В.В. 

Коробов М.Г. 

31 Вихователі дошкільних навчальних закладів 

Проблема: «Організаційно-педагогічні умови 

інклюзивного навчання і виховання 

дошкільників» 

04.04-15.04 54 Тарапака Н.В. 

Скуренко С.Л. 

32 Керівники навчальних закладів (директори, 

заступники директорів з навчально-виховної 

та науково-методичної роботи), які 

викладають українську мову і літературу, 

зарубіжну літературу та російську мову  

Проблема: «Модернізація управлінської 

діяльності та мовно-літературної освіти у 

системі формування продуктивного 

освітнього середовища навчального закладу» 

04.04-22.04 26 Корецька Л.В. 

Трубіна В.Г. 

Ревнивцева О.В.  

33 Учителі початкових класів 

Проблема: «Удосконалення фахової 

компетентності вчителя в контексті вимог 

Державного стандарту початкової загальної 

освіти» 

04.04-22.04 55 Тіхонова Н.Г. 

Третяк О.П. 

34 Учителі української мови і літератури 

Проблема: «Компетентнісний підхід до 

викладання предметів освітньої галузі «Мови 

і літератури» в період реалізації Державного 

стандарту базової і повної загальної 

середньої освіти» 

18.04-29.04 28 Вікторіна О.М. 

Маранська І.А. 

35 Учителі математики  

Проблема: «Оновлення змісту та методики 

викладання математики: дослідницький 

підхід» 

18.04-29.04 27 Голодюк Л.С. 

Ткаченко Л.А. 

36 Учителі біології, екології та природознавства 

Проблема: «Сучасний урок біології. 

Формування предметних і ключових 

компетентностей учнів» 

18.04-29.04 27 Скрипка Г.В. 

Литвин С.М. 

37 Учителі музичного мистецтва, художньої 

культури 

Проблема: «Удосконалення професійної 

компетентності вчителя в умовах 

модернізації мистецької освіти» 

18.04-29.04 28 Гельбак А.М. 

Черненко С.В. 

38 Практичні психологи 

Проблема: «Формування професійної 

компетентності практичного психолога в 

умовах модернізації освіти» 

25.04-06.05 28 Молчанова О.М. 

Чебоненко В.Ф. 

39 Вихователі дошкільних навчальних закладів 

Проблема: «Предметно-розвивальне 

середовище як умова повноцінного розвитку 

дітей дошкільного віку» 

25.04-06.05 54 Тарапака Н.В. 

Гагаріна Н.П. 
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40 Керівники навчальних закладів (директори, 

заступники директорів з навчально-виховної 

та науково-методичної роботи) 

Проблема: «Формування організаційної 

структури управління школою: 

компетентнісний підхід» 

10.05-20.05 27 Гельбак А.М. 

Половенко О.В. 

41 Учителі трудового навчання, які викладають 

предмети освітньої галузі «Технології» 

(технічні види праці) та «Креслення»  

Проблема: «Інформаційно-технологічний 

супровід сучасного уроку трудового 

навчання» 

10.05-20.05 27 Буртовий С.В. 

Татаренко О.В. 

42 Учителі, які викладають предмети «Захист 

Вітчизни» (для юнаків) та «Фізична 

культура» 

Проблема: «Реалізація міжпредметних 

зв‟язків під час викладання предметів 

«Захист Вітчизни» та «Фізична культура» 

10.05-20.05 26 Жосан О.Е. 

Коробов М.Г. 

43 Учителі загальноосвітніх навчальних 

закладів, які навчають учнів з особливими 

освітніми потребами, асистенти вчителів  

Проблема: «Диференціація та 

індивідуалізація процесу навчання учнів з 

особливими освітніми потребами в умовах 

загальноосвітнього навчального закладу» 

10.05-20.05 28 Жосан О.Е. 

Червонець І.В. 

44 Керівники гуртків декоративно-прикладного 

мистецтва  

Проблема: «Розвиток творчих здібностей 

вихованців засобами декоративно-

прикладного мистецтва» 

10.05-20.05 28 Єфіменко С.М. 

Гайда Л.А. 

45 Учителі початкових класів загальноосвітніх 

шкіл, шкіл-інтернатів 

Проблема: «Формування та розвиток 

ключових і предметних компетентностей 

школярів як умова реалізації Державного 

стандарту початкової загальної освіти» 

10.05-27.05 55 Тіхонова Н.Г. 

Третяк О.П. 

Павлюх В.В. 

46 Завідувачі дошкільних навчальних закладів, 

заступники директорів навчально-виховних 

комплексів з дошкільної освіти  

Проблема: «Педагогічні інноваційні 

технології в сучасній дошкільній освіті: 

здобутки і перспективи» 

23.05-03.06 27 Гагаріна Н.П. 

Тарапака Н.В. 

47 Вихователі груп продовженого дня  

Проблема: «Інноваційні підходи до 

формування базових компетентностей 

вихованців груп продовженого дня» 

23.05-03.06 26 Жосан О.Е. 

Червонець І.В. 

48 Учителі географії та природознавства  

Проблема: «Проектування сучасного уроку в 

контексті формування ключових 

компетентностей учнів» 

30.05-10.06 28 Скрипка Г.В. 

Хлань Л.М. 
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49 Учителі англійської мови 

Проблема: «Науково-методичний супровід 

діяльнісного, комунікативного та 

соціокультурного підходів до вивчення 

іноземних мов» 

30.05-10.06 27 Кендюхова А.А. 

Коса І.Т. 

50 Учителі історії, правознавства, які 

викладають предмети освітньої галузі 

«Суспільствознавство»  

Проблема: «Удосконалення фахової 

компетентності вчителя історії в умовах 

реалізації вимог Державного стандарту 

базової і повної загальної середньої освіти 

освітньої галузі «Суспільствознавство». 

Особливості вивчення історії у профільних 

класах» 

30.05-10.06 27 Митрофаненко Ю.С. 

Черткова Н.С. 

51 Учителі музичного мистецтва, художньої 

культури, керівники вокально-хорових, 

інструментальних гуртків, акомпаніатори, 

концертмейстери навчальних закладів  

Проблема: «Реалізація компетентнісного 

підходу до розвитку музичної освіти» 

30.05-10.06 27 Гельбак А.М. 

Черненко С.В. 

52 Учителі, які викладають українську мову і 

літературу, зарубіжну літературу та 

російську мову  

Проблема: «Реалізація змістових ліній 

Державного стандарту базової і повної 

загальної середньої освіти на уроках 

української та зарубіжної літератур, 

української та російської мов» 

06.06-24.06 28 Небеленчук І.О. 

Ревнивцева О.В. 

Маранська І.А. 

53 Учителі хімії, біології, екології, 

природознавства  

Проблема: «Викладання предметів 

природничого циклу в контексті Державного 

стандарту базової і повної загальної 

середньої освіти» 

06.06-24.06 28 Скрипка Г.В. 

Ціперко Т.В. 

Литвин С.М. 

54 Учителі фізики, астрономії, природознавства  

Проблема: «Інноваційні технології навчання 

фізики, астрономії, природознавства в 

сучасній школі» 

13.06-24.06 28 Бик А.С. 

Побережний П.В. 

55 Учителі, які викладають основи здоров‟я, 

безпеку життєдіяльності, та педагоги-

тренери, які впроваджують превентивні 

проекти в навчальних закладах  

Проблема: «Реалізація 

здоров‟язбережувальних методів 

інтерактивного навчання та формування в 

учнів позитивної мотивації щодо дбайливого 

ставлення до свого здоров‟я» 

13.06-24.06 28 Гельбак А.М. 

Желєзнова Т.П. 

56 Практичні психологи і соціальні педагоги  

Проблема: «Компетентнісний підхід до 

соціально-психологічного супроводу 

навчально-виховного процесу в школі» 

13.06-24.06 27 Молчанова О.М. 

Чебоненко В.Ф. 
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57 Музичні керівники дошкільних навчальних 

закладів  

Проблема: «Розвиток художньо-естетичної 

культури дітей дошкільного віку засобами 

мистецтва» 

13.06-24.06 28 Тарапака Н.В. 

Гагаріна Н.П. 

58 Бібліотекарі навчальних закладів 

Проблема: «Особливості становлення 

бібліотек як інформаційно-ресурсних центрів 

навчальних закладів» 

13.06-24.06 28 Молчанова О.М. 

Дяченко Н.А. 

59 Заступники директорів загальноосвітніх 

навчальних закладів з навчально-виховної та 

науково-методичної роботи 

Проблема: «Формування інноваційного 

освітнього простору навчальних закладів як 

умова професійного розвитку педагогів» 

08.08-19.08 28 Гельбак А.М. 

Половенко О.В. 

60 Учителі образотворчого мистецтва, 

художньої культури та керівники гуртків з 

образотворчого мистецтва навчальних 

закладів  

Проблема: «Реалізація компетентнісного 

підходу до викладання предметів 

«Образотворче мистецтво», «Художня 

культура» та проведення гурткових занять» 

08.08-19.08 27 Тіхонова Н.Г. 

Кондратова В.В. 

61 Учителі музичного мистецтва, художньої 

культури, керівники музичних гуртків 

(вокально-хорові, інструментальні), 

акомпаніатори, концертмейстери навчальних 

закладів  

Проблема: «Розвиток предметних 

компетентностей школярів на уроках 

музичного мистецтва та заняттях гуртків» 

08.08-19.08 28 Гельбак А.М. 

Черненко С.В. 

62 Учителі фізичної культури  

Проблема: «Диференційований підхід до 

навчання школярів» 

08.08-19.08 26 Войтко В.В. 

Коробов М.Г. 

63 Вихователі шкіл-інтернатів, професійно-

технічних навчальних закладів, гуртожитків, 

спеціальних шкіл, центрів соціально-

психологічної реабілітації, чергові з режиму 

спеціальних шкіл соціальної реабілітації  

Проблема: «Теоретико-методологічні основи 

виховання творчої особистості школяра» 

08.08-19.08 26 Жосан О.Е. 

Павлюх В.В. 

64 Педагоги-організатори навчальних закладів  

Проблема: «Організація життєдіяльності 

учнівського колективу в контексті 

формування ціннісних орієнтацій 

особистості» 

08.08-19.08 27 Павлюх В.В. 

Пляка С.М. 

65 Учителі української мови і літератури  

Проблема: «Компетентнісний підхід до 

викладання предметів освітньої галузі «Мови 

і літератури» в процесі реалізації Державного 

стандарту базової і повної загальної 

середньої освіти» 

05.09-16.09 28 Вікторіна О.М. 

Мінич Г.В. 
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66 Учителі історії, які викладають предмети 

освітньої галузі «Суспільствознавство»  

Проблема: «Формування ключових і 

предметних компетентностей у процесі 

вивчення суспільствознавчих дисциплін» 

05.09-16.09 27 Митрофаненко Ю.С. 

Кравченко Ю.В. 

67 Вихователі дошкільних навчальних закладів  

Проблема: «Організаційно-методичні засади 

навчально-виховної роботи в різновіковій 

групі дошкільників» 

05.09-16.09 54 Гагаріна Н.П. 

Тарапака Н.В. 

68 Учителі початкових класів  

Проблема: «Компетентнісний підхід до 

викладання у початковій школі» 

05.09-23.09 55 Кондратова В.В. 

Третяк О.П. 

69 Учителі, які викладають предмети освітньої 

галузі «Природознавство» (біологія, хімія, 

географія, природознавство)  

Проблема: «Методично-технологічні аспекти 

використання інформаційно-комунікаційних 

технологій у роботі вчителя» 

(очно-дистанційна форма навчання) 

І сесія 

(очна) – 

07.09-09.09 

ІІ сесія 

(дистанційна) 

10.09-30.11 

ІІІ сесія 

(очна) 

01.12-02.12 

26 Скрипка Г.В. 

Литвиненко О.В. 

Хлань Л.М. 

70 Керівники навчальних закладів (директори, 

заступники директорів з навчально-виховної 

та науково-методичної роботи) 

Проблема: «Формування організаційної 

структури управління школою: 

компетентнісний підхід» 

12.09-23.09 27 Гельбак А.М. 

Трубіна В.Г. 

71 Учителі англійської мови, керівники  гуртків 

з іноземної мови  

Проблема: «Нетрадиційні форми навчання та 

педагогічні технології вивчення іноземної 

мови» 

19.09-30.09 27 Кендюхова А.А. 

Задубняк Ю.А. 

72 Учителі математики  

Проблема: «Спрямованість викладання 

математики на розвиток обдарувань учнів: 

науково-методичне забезпечення»  

19.09-30.09 27 Голодюк Л.С. 

Ткаченко Л.А. 

73 Вихователі дошкільних навчальних закладів  

Проблема: «Організаційно-методичні засади 

навчально-виховної роботи з 

дошкільниками» 

19.09-30.09 54 Тарапака Н.В. 

Гагаріна Н.П. 

74 Учителі початкових класів та учителі, які 

викладають інформатику в початкових 

класах  

Проблема: «Компетентнісний підхід до 

викладання в початковій школі. Особливості 

формування ІКТ-компетентності учнів 

початкової школи» 

(очно-дистанційна форма навчання) 

І сесія 

(очна) – 

27.09-29.09 

ІІ сесія 

(дистанційна) 

30.09-20.12 

ІІІ сесія 

(очна) 

21.12-22.12 

28 Кондратова В.В. 

Литвиненко О.В. 

Чала М.С. 

Тіхонова Н.Г. 
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75 Заступники директорів шкіл з виховної 

роботи  

Проблема: «Сучасні підходи до 

громадянсько-патріотичного виховання учнів 

в умовах виховного середовища навчального 

закладу» 

03.10-13.10 27 Молчанова О.М. 

Міцай Ю.В. 

76 Новопризначені керівники шкіл та резерв на 

цю посаду  

Проблема: «Формування управлінських 

компетентностей сучасного керівника 

закладу освіти: теорія і практика» 

03.10-13.10 26 Бик А.С. 

Трубіна В.Г. 

77 Учителі української мови і літератури  

Проблема: «Інформатизація та технологізація 

сучасного уроку української мови і 

літератури» 

03.10-13.10 27 Вікторіна О.М. 

Маранська І.А. 

78 Учителі математики  

Проблема: «Просторово-середовищний 

підхід до навчання математики учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів» 

03.10-13.10 27 Голодюк Л.С. 

Ткаченко Л.А. 

79 Учителі-дефектологи (логопеди, 

тифлопедагоги, сурдопедагоги, 

олігофренопедагоги), завідувачі 

логопедичних пунктів  

Проблема: «Формування базових 

компетентностей у вихованців спеціальних 

навчальних закладів» 

03.10-13.10 26 Войтко В.В. 

Місюня Л.В. 

80 Учителі початкових класів  

Проблема: «Організація навчально-

дослідницької діяльності молодших школярів 

на уроках та в позаурочний час» 

03.10-21.10 55 Третяк О.П. 

Кондратова В.В. 

81 Учителі англійської мови  

Проблема: «Науково-методичне 

забезпечення реалізації компетентнісно-

діяльнісної парадигми навчання іншомовного 

спілкування» 

17.10-28.10 27 Кендюхова А.А. 

Коса І.Т. 

82 Учителі історії, які викладають предмети 

освітньої галузі «Суспільствознавство»  

Проблема: «Компетентнісний підхід до 

викладання предметів освітньої галузі 

«Суспільствознавство» в процесі реалізації 

Державного стандарту базової і повної 

загальної середньої освіти» 

17.10-28.10 27 Митрофаненко Ю.С. 

Черткова Н.С. 

83 Педагоги-організатори та культорганізатори 

навчальних закладів  

Проблема: «Впровадження інтерактивних 

технологій виховання в практику роботи 

навчального закладу» 

17.10-28.10 28 Павлюх В.В. 

Міцай Ю.В. 

84 Вихователі дошкільних навчальних закладів  

Проблема: «Психолого-педагогічна 

готовність дітей старшого дошкільного віку 

до навчання в школі» 

17.10-28.10 54 Тарапака Н.В. 

Скуренко С.Л. 
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85 Учителі географії, економіки та 

природознавства  

Проблема: «Проектування сучасного уроку в 

контексті формування ключових 

компетентностей учнів» 

31.10-11.11 28 Скрипка Г.В. 

Хлань Л.М. 

Богданова О.П. 

86 Учителі зарубіжної літератури, інтегрованого 

курсу «Література» та російської мови  

Проблема: «Модернізація шкільної освіти на 

основі нових державних програм із 

зарубіжної літератури та російської мови» 

31.10-11.11 27 Небеленчук І.О. 

Ревнивцева О.В. 

87 Керівники шкіл (директори, заступники 

директорів з навчальної виховної та науково-

методичної роботи), які викладають 

предмети галузей «Природознавство» та 

«Математика» 

Проблема: «Інформаційно-аналітичне 

управління як засіб розвитку інноваційних 

процесів у шкільній природничо-

математичній освіті» 

31.10-18.11 26 Бик А.С. 

Половенко О.В. 

Хлань Л.М. 

88 Учителі української мови і літератури  

Проблема: «Інформаційно-комунікаційні 

технології на уроках української мови і 

літератури (за програмою Intel@ «Навчання 

для майбутнього» Версія 10.1)» 

31.10-18.11 28 Вікторіна О.М. 

Мінич Г.В. 

89 Учителі математики, фізики, астрономії  

Проблема: «Викладання предметів фізико-

математичного циклу в контексті 

Державного стандарту базової і повної 

загальної середньої освіти» 

31.10-18.11 26 Бик А.С. 

Ткаченко Л.А. 

90 Учителі початкових класів  

Проблема: «Створення умов для успішного 

оволодіння молодшими школярами 

загальнонавчальними вміннями і навичками» 

31.10-18.11 55 Кондратова В.В. 

Третяк О.П. 

91 Завідувачі дошкільних навчальних закладів  

Проблема: «Педагогічні інноваційні 

технології в сучасній дошкільній освіті: 

здобутки та перспективи» 

14.11-25.11 54 Гагаріна Н.П. 

Тарапака Н.В. 

92 Учителі зарубіжної літератури, інтегрованого 

курсу «Література» та російської мови 

Проблема: «Навчально-методичне 

забезпечення та інформаційно-технологічний 

супровід викладання зарубіжної літератури 

та російської мови» 

21.11-02.12 28 Небеленчук І.О. 

Ревнивцева О.В. 

93 Учителі англійської мови  

Проблема: «Диференціація та 

індивідуалізація процесу навчання 

англійської мови» 

21.11-02.12 28 Кендюхова А.А. 

Коса І.Т. 

94 Практичні психологи і соціальні педагоги  

Проблема: «Компетентнісний підхід до 

соціально-психологічного супроводу 

навчально-виховного процесу в школі» 

21.11-02.12 27 Молчанова О.М. 

Чебоненко В.Ф. 
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95 Учителі початкових класів  

Проблема: «Реалізація освітніх галузей 

початкової загальної освіти» 

21.11-09.12 55 Третяк О.П. 

Тіхонова Н.Г. 

96 Бібліотекарі навчальних закладів  

Проблема: «Сучасні технології створення 

моделі бібліотеки загальноосвітнього 

навчального закладу» 

28.11-09.12 28 Єфіменко С.М. 

Дяченко Н.І. 

97 Учителі історії, які викладають предмети  

освітньої галузі «Суспільствознавство»  

Проблема: «Інформаційно-комунікаційні 

технології на уроках історії, правознавства, 

інших суспільствознавчих дисциплін» 

05.12-16.12 28 Митрофаненко Ю.С. 

Кравченко Ю.В. 

98 Учителі трудового навчання, які викладають 

предмети освітньої галузі «Технології» 

(обслуговуючі види праці) 

Проблема: «Інформаційно-технологічний 

супровід сучасного уроку трудового 

навчання» 

05.12-16.12 27 Буртовий С.В. 

Татаренко О.В. 

99 Вихователі груп продовженого дня  

Проблема: «Інноваційні підходи до 

формування базових компетентностей 

вихованців груп продовженого дня» 

05.12-16.12 26 Жосан О.Е. 

Червонець І.В. 

100 Педагоги-організатори  

Проблема: «Організація життєдіяльності 

учнівського колективу в контексті 

формування ціннісних орієнтацій 

особистості» 

12.12-23.12 27 Павлюх В.В. 

Пляка С.М. 

101 Вихователі дошкільних навчальних закладів  

Проблема: «Організаційно-педагогічні умови 

інклюзивного навчання і виховання 

дошкільників» 

12.12-23.12 54 Тарапака Н.В. 

Скуренко С.Л. 

 

6.2. Впровадження сучасних форм підготовки кадрів до дистанційного навчання, 

самоосвіти тощо 

№ 

з/п 
Назва спецкурсу 

Категорія 

керівних і 

педагогічних 

кадрів 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка про 

виконання 

1 Апробація дистанційних 

курсів, розроблених у 

2015 році 

Усі категорії І півріччя Голодюк Л.С. 

Литвиненко О.В. 
 

2 Технології  Google Apps 

for Education 

Для всіх 

категорій 

педагогічних 

працівників 

Січень Литвиненко О.В.  

3 Курс «Intel-TEO» Для всіх 

категорій 

педагогічних 

працівників 

Протягом 

року 

Литвиненко О.В. 

Чала М.С. 

Частаков А.В. 

 

4 Застосування хмарних 

технологій для системи 

управління закладом 

Для всіх 

категорій 

педагогічних 

працівників 

Протягом 

року 

Литвиненко О.В.  
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5 Продовжити навчання 

науково-педагогічних і 

педагогічних працівників 

закладу на дистанційних 

курсах (тренінгах) КЗ 

«КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» та на 

платформах  інших освітніх 

ресурсів та спільнот: 

- участь у Міжнародній 

освітній онлайн- 

конференції INTEL для 

України та країн СНД 

«Нові горизонти ІКТ для 

сталого розвитку та 

освіти» 

- курси «Хмарний офіс» 

- курси «Створення 

освітнього блогу» 

- тренінги «Як встигнути 

все або тайм- 

менеджмент для 

вчителів» 

- тренінг 

«Використання Prezi 

в діяльності педагога» 

- курси за вибором 

«Мережеві 

педагогічні 

спільноти: сучасні 

онлайнові 

інструменти 

ефективної спільної 

взаємодії» 

- участь у вебінарах від 

видавництва «Основа» 

Відповідно до 

графіка 

проведення 

Протягом 

року 

Керівники 

структурних 

підрозділів 

 

6 Забезпечити проведення 

онлайн-опитування 

слухачів курсів 

підвищення кваліфікації 

у 2016 році відповідно до 

графіка 

Усі категорії  Протягом 

року 

Керівники 

структурнх 

підрозділів 

 

7 Продовжити роботу 

щодо наповнення бази 

дистанційних курсів КЗ 

«КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 

Науково-

педагогічні та 

педагогічні 

працівники 

закладу 

Протягом 

року 

Керівники 

структурнх 

підрозділів 

 

8 Проведення обасних 

методичних заходів на 

основі дистанційних 

форм навчання 

(відповідно до наказу) 

 

Науково-

педагогічні та 

педагогічні 

працівники 

закладу 

Протягом 

року 

Керівники 

структурнх 

підрозділів 

 

http://prezi.com/recommend/xi-3vfqs48yk/
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9 Створення творчої 

спільноти вчителів 

іноземних мов онлайн 

eProfessional Learning 

Community „Successful 

Collaboration‟ 

Учителі 

іноземних 

 мов 

Протягом 

року 

Коса І.Т. 

Задубняк Ю.А. 
 

 

6.3. Методичне забезпечення навчального процесу 

№ 

з/п 

Форма/вид методичного 

забезпечення 

Категорія 

керівних і 

педагогічних 

кадрів 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка про 

виконання 

1 Формування навчально-

тематичних планів курсів 

підвищення кваліфікації 

та міжкурсових заходів з 

урахуванням результатів 

онлайн-опитування, 

інноваційних технологій 

у навчанні; нових 

науково-методичних та 

навчально-дидактичних 

ресурсів 

Керівні та 

педагогічні 

кадри регіону 

Протягом року Структурні 

підрозділи 

 

2 Залучення до роботи на 

курсах і семінарських 

заняттях провідних 

науковців у галузі 

освітнього менеджменту, 

педагогіки, психології,  

керівників науково-

методичних установ, 

навчальних закладів, які 

мають позитивний досвід 

практичної діяльності 

Керівні та 

педагогічні 

кадри регіону 

Протягом року Структурні 

підрозділи 

 

3 Організація під час курсів 

та семінарів:  

- виставок, педагогічних 

реклам науково-педагогічної, 

методичної та навчальної 

літератури; 

- презентацій авторських 

програм, проектів, 

методичних і навчальних 

посібників науково-

педагогічних працівників 

інституту, методичних 

працівників, керівників шкіл, 

педагогічної  громадськості 

Керівні та 

педагогічні 

кадри регіону 

Протягом року Структурні 

підрозділи 

 

4 Методичні рекомендації 

щодо особливостей 

організації навчально-

виховного процесу в ДНЗ 

у 2016-2017 н.р. 

Педагогічні 

працівники 

дошкільних 

навчальних 

закладів 

Протягом 

року 

Тарапака Н.В.  
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5 Підготовка матеріалів до 

«Науково-методичного 

вісника» 

Науково-

педагогічні та 

педагогічні 

працівники 

закладу 

Протягом 

року 

Голодюк Л.С. 

Керівники 

структурних 

підрозділів 

 

 

VІІ. ІННОВАЦІЙНА ТА ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
7.1. Організаційно-методичний супровід управління інноваційною діяльністю 

№ 

з/п 
Форма та тема заходу 

Категорія керівних і 

педагогічних кадрів 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

1 Інтернет-семінар з 

проблеми «Форми 

управління інноваційною 

діяльністю у ЗНЗ» 

Заступники 

директорів опорних 

загальноосвітніх 

навчальних закладів з 

інноваційної 

діяльності   

Березень Шапова-

лова Т.А. 

Марчен- 

ко І.А.  

Яковова Г.Я. 

 

2 Обласний науково-

практичний семінар з 

проблеми «Підвищення 

конкурентоспроможності 

освітньої діяльності 

навчального закладу» 

Директори гімназій, 

ліцеїв, колегіумів, 

спеціалізованих шкіл, 

навчально-виховних 

комплексів 

(об‟єднань) та 

експериментальних 

навчальних закладів  

Квітень  Шапова-

лова Т.А. 

Марчен- 

ко І.А.  

Яковова Г.Я. 

 

3 Обласний науково-

практичний семінар 

(онлайн) «Науково-

методичне забезпечення 

апробації нової 

навчальної літератури» 

Методисти 

методичних кабінетів 

(центрів) відділів, 

управлінь освіти 

райдержадміністрацій, 

міських рад, які 

відповідають за 

апробацію навчальної 

літератури  

Листопад Шапова-

лова Т.А. 

Яковова Г.Я. 

 

4 Творча група (ІVонлайн- 

засідання) з проблеми 

«Інноваційна 

спрямованість 

методичного аспекту 

роботи з обдарованими 

учнями в ЗНЗ» 

Директори опорних 

загальноосвітніх 

навчальних закладів з 

інноваційної 

діяльності 

Грудень Шапова-

лова Т.А. 

Марченко 

І.А. 

 

5 Консультування 

педагогічних 

працівників з питань: 

- інноваційної 

діяльності; 

- апробації навчальної 

літератури; 

- організаційно-

методичного 

забезпечення розвитку 

здібностей і обдарувань 

учнів у загальноосвітніх 

Методисти 

методичних кабінетів 

(центрів) відділів, 

управлінь освіти 

райдержадміністрацій, 

міських рад,  

керівники ЗНЗ, 

заступники 

директорів ЗНЗ 

 

 

 

Щовівторка 

 

 

 

Щосереди  

 

Щочетверга  

 

 

 

 

 

Шаповалова Т.А., 

Марченко І.А. 

Яковова Г.Я. 

 

Шаповалова Т.А., 

 

Яковова Г.Я. 

Марченко І.А. 
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навчальних закладах; 

- інтелектуальної 

власності 

 

Останній 

четвер 

місяця 

 

Шаповалова Т.А. 

6 Інформування 

департаменту освіти і 

науки Кіровоградської 

облдержадміністрації: 

- про заходи з 

інноваційної діяльності; 

- про дослідно-

експериментальну 

діяльність 

 Щомісяця 

до  

20 числа 

Січень 

квітень 

липень 

жовтень 

(до 10 

числа) 

 

 

Яковова Г.Я. 

 

Марченко 

І.А. 

 

7 Методичний диспут з 

теми «Розвиток 

інноваційної 

компетентності вчителів 

засобами методичної 

роботи» 

Директори опорних 

загальноосвітніх 

навчальних закладів з 

інноваційної 

діяльності 

Грудень 

(під час 

засідання 

творчої 

групи) 

Марченко 

І.А. 

 

8 Участь в обласних 

скайп-нарадах з питань 

інноваційної освітньої 

діяльності та 

інтелектуальної 

власності 

Завідуючі районних 

методичний кабінетів 

(центрів) районних 

облдержадміністрацій, 

міських рад 

Березень 

червень 

вересень 

листопад 

Шаповалова 

Т.А. 

Марченко 

І.А. 

Яковова Г.Я. 

 

9 Забезпечення науково-

педагогічних передумов 

для розширення змісту, 

форм, впровадження 

інноваційних технологій 

навчання в систему 

післядипломної освіти  

Методисти, керівники 

навчальних закладів 

та резерв на ці посади  

 

Протягом 

року 

Трубіна В.Г. 

Половенко 

О.В. 

 

10 Науково-інформаційне 

забезпечення підготовки 

керівників навчальних 

закладів з питань 

інноваційного розвитку 

національної освіти, 

упровадження досягнень 

науки і практики в 

роботу ЗНЗ  

Керівники навчальних 

закладів  

Протягом  

року 

Трубіна В.Г. 

Половенко 

О.В. 
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7.2. Формування інноваційного-освітнього середовища в регіоні: розробка та 

впровадження нових освітніх моделей і технологій, координація інноваційної 

діяльності 

Графік вивчення перспективного досвіду  

№ 

з/п 

Прізвище 

ініціали  

носія досвіду 

Ідея досвіду 
Термін  

вивчення 
Відповідальні 

Оформлення 

результатів 

вивчення 

Відмітка 

про 

виконання 

1 Романич  Н.В.  Упровадження 

мережевих 

технологій у 

системі 

неперервного 

навчання 

педагогів 

Протягом 

року 

 

 

Кірішко Л.М. План 

вивчення, 

бібліогра-

фічний 

покажчик 

 

2 Златопільська 

гімназія 

м. Новомиргорода  

(директор Бирзул 

В.Л.) 

Науково-

методичний 

супровід 

організації 

роботи з 

обдарованими 

дітьми 

І півріччя Вареха А.Г. Стаття  

3 Шкільна творча 

група  вчителів  

Знам‟янської 

спеціальної 

загальноосвітньої 

школи-інтернату І-

ІІІ ступенів 

Кіровоградської 

обласної ради  

(керівник 

Аман І.С.) 

ІТ-

компетентність 

як складова 

професійної 

педагогічної 

майстерності 

сучасного 

вчителя 

Протягом 

року 

Половенко 

О.В. 

Стаття   

4 Олійник  Т.М.  Інтерактивні 

методи 

навчання в 

роботі 

дошкільного 

навчального 

закладу 

Протягом 

року 

Тарапака 

Н.В. 

Стаття  

5 Матвєєва  О.О. Метод проектів 

як засіб розвит-

ку творчої 

активності 

учнів на уроках 

образотворчого 

мистецтва та 

художньої 

культури в 

загальноосвіт- 

ньому 

навчальному 

закладі 

Січень-

лютий 

Кондратова 

В.В. 

Стаття  
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6 Кисіль  Н.М. Вплив 

народного 

мистецтва на 

розвиток 

творчих 

здібностей 

учнів на уроках 

з предмету 

«Мистецтво» у 

5-7 класах 

Березень-

грудень 

Кондратова 

В.В. 

Стаття  

7 Коваленко  Н.І.  Використання 

елементів 

новітніх 

технологій у 

роботі над 

казкою з 

учнями 

початкових 

класів 

Протягом 

року 

Тіхонова 

Н.Г. 

Стаття   

8 Синьогуб  І.Ю. Застосування 

ІКТ на уроках 

математики та 

інформатики 

Протягом 

року 

Чала М.С. 

 

Посібник  

9 Остапчук  Я.С. Використання 

ресурсів Web 2.0 

в навчально-

виховному 

процесі 

І півріччя Чала М.С. Стаття в 

«Педагогічний 

вісник» 

 

10 Бабич Л.А. Використання 

елементів 

інноваційних 

технологій 

навчання як 

засіб активізації 

пізнавальної 

діяльності учнів 

на уроках історії 

Вересень Черткова Н.С. Узагальнення 

вивчених 

матеріалів, 

підготовка 

вчителем 

статті до 

фахового 

видання 

«Історія 

України» 

(видавництво 

«Основа») 

 

11 Пінчук  В.Д. Розвиток 

історичного 

мислення учнів 

на уроках історії 

в умовах 

застосування 

елементів 

інноваційних 

технологій 

Листопад Кравченко 

Ю.В. 

Методичні 

рекомендації 

щодо 

опрацювання 

літератури з 

проблеми, 

формування 

проблеми 

досвіду, 

підходи до 

реалізації ідеї 

досвіду 
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12 Різанов М.С. Аналіз та 

розв‟язування 

правових 

ситуацій, як 

шляхи засвоєння 

теоретичного 

змісту та 

практичних 

правових вмінь 

Вересень Кравченко 

Ю.В. 

Узагальнення 

матеріалів 

відвіданих 

уроків. 

Надання 

методичної 

допомоги 

вчителю 

щодо підго-

товки статті у 

фаховому 

виданні  

 

13 Ілюшенко О.Л. Розвиток 

пізнавальної 

активності учнів 

як засіб 

підвищення 

результативності 

при викладанні 

економіки 

 

Квітень- 

вересень 

Богданова 

О.П. 

Узагальнення 

вивчених 

результатів, 

корекція 

матеріалів 

досвіду. 

Підготовка до 

друку 

буклету з 

досвіду 

роботи 

 

14 Нечаївська 

загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 

імені 

Ю.І. Яновського  

Використання 

творчості 

В.Сухомлинсь-

кого в процесі 

впровадження 

превентивного 

навчання та 

здоров'язбережу-

вальних 

технологій 

Січень - 

вересень 

Ткаченко С.В. Презентація  

15 Високобайрацький 

навчально-

виховний 

комплекс дитячий 

садок-

загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 

Кіровоградської 

районної 

державної 

адміністрації 

Кіровоградської 

області 

Підвищення 

ефективності  та 

якості уроків 

шляхом 

виховання 

здоров'язбережу-

вальних 

технологій у 

навчально-

виховний процес 

Листопад-

грудень 

Барсукова 

С.Л. 

Посібник, 

презентація 

 

16 Дудіч Г. В. Розвиток 

навичок ХХІ 

століття шляхом 

використання 

мультимедій-

них проектів на 

уроках 

англійської 

мови 

Протягом 

року 

Коса І.Т. Стаття, 

буклет  
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17 Гайдай Л.М. Проектна 

діяльність 

бібліотеки як 

важливий 

аспект 

розвитку 

компетентно-

стей школярів 

2015-2016 Дяченко Н.І. Стаття  

18 Ткаченко О.М. Розширення 

інформаційно-

освітнього 

простору 

школярів 

засобами 

створення 

власних  Web-

ресурсів 

2015-2016 Дяченко Н.І. Стаття  

19 Тацієнко С.І., 

Романич Н. В.  

Використання 

сучасних 

інформаційних 

технологій у 

контексті 

підвищення 

професійної  

компетентності 

бібліотекарів 

2016-2017 Дяченко Н.І. Буклет  

20 Підлісненський 

НВК «ЗНЗ  

I-IIІ ст. – ДНЗ» 

Олександрів-

ської райдерж- 

адміністрації 

Розвиток 

виховної 

системи 

навчального 

закладу як 

основа 

формування 

компетентної 

особистості 

2015-

2016  

Міцай Ю.В. 

Гайда Л.А. 

Брошура 

(буклет) 

 

21 Новоандріїв-

ський НВК «ЗШ 

I-III ст. – ДНЗ» 

Новгородків-

ської районної 

ради 

Формування 

творчої 

громадсько- 

активної 

особистості в 

умовах Школи 

сприяння 

здоров‟ю 

2015-2016 Міцай Ю.В. 

Гайда Л.А. 

Брошура 

(буклет) 

 

22  Коломієць В.П.  Формування 

фізичної 

культури учнів 

початкової 

школи 

засобами 

інноваційних 

технологій 

фізичного 

виховання 

Березень-

жовтень 

Коробов 

М.Г. 

 

Методичні 

матеріали 
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23 Романова М.М. Розробка нових 

підходів до 

вивчення 

географії з 

використанням 

ІКТ 

2015-2017 Хлань Л.М. Методичний 

посібник 

 

24 Баланюк Ю.Д. Використання 

інноваційних 

технологій, 

застосовання 

рівневої 

диференціації 

2015-2016 Ткаченко 

Л.А. 

Буклет  

25 Олефіренко І.В. Використання 

інтерактивних 

педагогічних 

технологій на 

основі 

активізації та 

інтенсифікації 

діяльності 

студентів 

2015-2017 Литвин С.М. Буклет  

26 Оранський О.В. Формування 

пізнавального 

інтересу 

засобами 

проблемного 

навчання 

2015-2017 Побережний 

П.В. 

Буклет  

27 Баланенко В.В. Використання 

ІКТ на уроках 

хімії  

2015-2017 Ціперко Т.В. 

 

Методичний 

посібник 

 

28 Ракул С.Ю.  Система роботи 

практичного 

психолога з 

обдарованими 

учнями 

2014-2015  Чебоненко В.Ф. 

Мирська А.А. 

Методичний 

збірник 

 

29 Ніколаєнко Н.О. Розвиток 

творчого 

потенціалу 

вихованців 

засобами 

казкотерапії 

2016-2018 Павлюх В.В. Інформуван-

ня на 

засіданні 

кафедри, 

посібник 

 

30 Кваша Т.І. Використання  

казок 

В.Сухомлин-

ського  в 

корекційній 

роботі  з  

дітьми, які 

мають вади   

зору  

2016 Войтко В.В. Доповідь на  

засіданні 

кафедри. 

Стаття у 

«Педагогіч-

ному 

віснику» 

 

31 Олесандрів-

ський районний 

центр дитячої та 

Корекційна 
спрямованість 
особистісно 
орієнтованого 

2016-2018 Войтко В.В. Доповідь на  

засіданні 

кафедри 
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юнацької 

творчості 

підходу у поза-
урочній роботі з 
дітьми групи 
ризику (ЗПР, 
гіперактивність, 
розумова 
відсталість 

Стаття у 

«Педагогіч-

ному 

віснику» 

 

Опорні заклади та установи 
№ 

з/п 

Опорний заклад або установа  

(повна назва) 
Науково-методична проблема 

1.  Бобринецька загальноосвітня школа 

 I-III ступенів №5 імені П.П. Шумилова 

Впровадження інноваційних технологій в 

процесі навчання і виховання молодших 

школярів 

Внутрішній контроль у сфері 

управлінської діяльності: зміст і 

структура 

2.  Богданівська загальноосвітня школа         

І-ІІІ ступенів №1 імені І.Г.Ткаченка 

Знам‟янської районної ради 

Особливості проведення уроків захисту 

Вітчизни та фізичної  культури в школі 

Розвиток педагогічних ідей І.Г.Ткаченка. 

Робота з обдарованими дітьми 

3.  Будинок дитячої та юнацької творчості 

Кіровоградської міської ради 

Розвиток професійної компетентності 

працівників позашкільних навчальних 

закладів 

4.  Веселівський навчально-виховний комплекс 

«загальноосвітня школа  

I-III ступенів – дошкільний навчальний 

заклад» Кіровоградської районної державної 

адміністрації Кіровоградської області 

Модель “Школи здоров'я” 

Впровадження здоров‟язбережувальних 

технологій в системі: родина – 

дошкільний навчальний заклад – школа 

5.  Вільшанська загальноосвітня школа 

 I-III ступенів 

Упровадження у практику роботи 

сучасних педагогічних технологій 

6.  Гімназія № 9 Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області 

Формування громадянської 

компетентності на уроках історії та 

суспільствознавчих дисциплін 

Компетентнісно-діяльнісна парадигма 

навчання іншомовного спілкування 

Формування духовності особистості на 

засадах традиційних християнських 

цінностей в умовах закладу освіти нового 

типу 

7.  Державний архів Кіровоградської області Співпраця архівних установ області у 

галузі збереження та вивчення 

документів про область 

8.  Деріївська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів Онуфріївської районної ради 

Формування духовної особистості на 

засадах національних цінностей 

9.  Дитячий навчальний заклад №73  

«Червона квіточка» Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області 

Психологічна готовність дитини до 

навчання в школі (діагностика, 

організація корекційно-розвивальної 

роботи) 

Формування здорового способу життя 

через виховання у дітей та їх батьків 

емоційно-ціннісного ставлення до 

власного здоров‟я дошкільників 
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10.  Добровеличківська загальноосвітня школа 

 I-III ступенів №1 

Система роботи з обдарованими дітьми 

11.  Добронадіївська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів Олександрійської районної 

ради Кіровоградської області 

Розвиток моделі громадсько-активної 

школи  

12.  Долинська загальноосвітня школа 

 I-III ступенів №2 ім. А.С. Макаренка 

Впровадження нових технологій у 

процесі навчання і виховання молодших 

школярів  

Впровадження ідей А.С. Макаренка в 

діяльність навчального закладу 

13.  Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

№ 43 «Горобинка» комбінованого типу,  

м. Кіровоград 

Використання інноваційних технологій в 

освітньо-виховному процесі 

14.  Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

№ 68 «Золота рибка» комбінованого типу, 

м.  Кіровоград 

Педагогічна спадщина С. Ф. Русової  

15.  Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

№ 72 «Гномик» комбінованого типу,  

м. Кіровоград 

Зміцнення здоров‟я дітей засобами 

комплексного фізичного виховання 

16.  Дошкільний навчальний заклад «Колосок», 

смт Вільшанка 

Особливості організаційно-управлінської 

діяльності сучасного ДНЗ 

17.  Дошкільний навчальний заклад «Школа 

Монтессорі», м. Світловодськ 

Впровадження творчої спадщини 

М.Монтессорі 

18.  Дошкільний навчальний заклад №2,  

м. Знам‟янка 

Організація гурткової роботи в ДНЗ 

19.  Дошкільний навчальний заклад №24 (ясла-

садок) «Вогник» імені В.О. Сухомлинського 

комбінованого типу,  м. Кіровоград 

Спадщина та творчий розвиток 

педагогічних ідей В.О. Сухомлинського в 

навчальному процесі 

20.  Дошкільний навчальний заклад №25,  

м. Олександрія 

Формування творчих здібностей у 

старших дошкільників у процесі їх 

художньо-естетичної діяльності 

21.  Дошкільний навчальний заклад №3 

«Ромашка», смт Смоліне 

Комплексний підхід до особистісного 

розвитку творчих здібностей дитини 

22.  Дошкільний навчальний заклад №4,  

м. Долинська 

Керівництво сучасним дошкільним 

закладом 

23.  Дошкільний навчальний заклад №43, 

м. Олександрія 

Цілісний розвиток дітей дошкільного 

віку з приорітетним використанням 

засобів фізичного виховання та 

корекційно-компенсаторної роботи в 

групах з вадами зору 

24.  Загальноосвітня школа I-III ступенів № 2 

Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області 

Педагогічне проектування виховної 

системи навчального закладу. Виховна 

програма «Школа Добра, Істини, Краси» 

25.  Загальноосвітня школа I-III ступенів №1,  

м. Гайворон 

Особистісно-орієнтований підхід в 

організації навчально-виховного процесу 

в початковій школі 

26.  Загальноосвітня школа І ступеня «Мрія» 

Кіровоградської міської ради 

Створення науково-методичних засад 

формування у дітей навчально-

дослідницьких умінь в процесі 

впровадження новітніх педагогічних 

технологій та інтегрованих курсів 

27.  Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 

Кіровоградської міської ради 

Шляхи та засоби активізації пізнавальної 

діяльності учнів під час вивчення 
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Кіровоградської області навчальних предметів  природничого 

циклу 

28.  Златопільська гімназія м. Новомиргорода 

Новомиргородської районної ради 

Кіровоградської області 

Управління науково-методичним 

забезпеченням підготовки вчителя до 

роботи з обдарованими дітьми 

Розвиток творчості гімназистів шляхом 

впровадження у навчальний процес 

інноваційних технологій 

29.  Знам‟янська спеціальна загальноосвітня школа-

інтернат І-ІІІ ступенів 
ІТ-компетентність як складова професійної 

педагогічної майстерності сучасного вчителя 

(робота з методичним формуванням) 

30.  Іванівська загальноосвітня школа  

I-III ступенів Новоукраїнської районної ради 

Кіровоградської області 

Громадсько-активна школа – школа 

соціального здоров‟я 

31.  Кіровоградська обласна універсальна 

наукова бібліотека ім. Дмитра Чижевського 

Інформаційні ресурси про наш край в 

контексті модернізації освітнього 

середовища 

32.  Кіровоградський обласний краєзнавчий 

музей 

Розробка та реалізація спільних 

просвітницьких краєзнавчих проектів 

33.  Кіровоградський обласний навчально-

виховний комплекс (гімназія-інтернат-школа 

мистецтв)  

Психологічний аспект формування 

творчої особистості 

34.  Кіровоградський обласний художній музей Мистецькі складові сучасної освіти 

35.  Кіровоградський обласний центр дитячо-

юнацької творчості 

Організація продуктивної позашкільної 

освіти 

36.  Компаніївська загальноосвітня школа  

I-III ступенів 

Створення сучасної моделі бібліотеки на 

основі використання інформаційних 

освітніх технологій 

37.  Комунальний заклад «Навчально-виховне 

об‟єднання «Спеціалізований 

загальноосвітній навчальний заклад                      

І ступеня «Гармонія» – гімназія імені Тараса 

Шевченка – центр позашкільного виховання 

«Контакт» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

Науково-методичний супровід 

діяльнісного, комунікативного та 

соціокультурного підходів до вивчення 

іноземних мов 

Продуктивне навчання як засіб 

формування предметних 

компетентностей учнів на уроках 

природничо- математичного циклу 

38.  Комунальний заклад  «Навчально-виховне 

об‟єднання № 6 «Спеціалізована 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр 

естетичного виховання «Натхнення» 

Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

Міжпредметні зв‟язки на уроках 

природничо-математичного циклу 

Комплексна реалізація діяльнісного, 

комунікативного та соціокультурного 

підходів до вивчення іноземних мов 

39.  Комунальний заклад "Навчально-виховне 

об'єднання "Загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІІ ступенів № 31 з гімназійними 

класами, центр дитячої та юнацької 

творчості «Сузір‟я» Кіровоградської міської 

ради 

Формування духовно-моральних 

компетентностей учнів засобами  

фізичного виховання 

40.  Комунальний заклад “Навчально-виховне 

об‟єднання “Школа козацько-лицарського 

виховання І-ІІ ступенів № 21 – суспільно-

гуманітарний ліцей – дошкільний 

Формування особистості на ідеалах 

лицарсько-козацького виховання та 

християнських цінностей 
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навчальний заклад Кіровоградської міської 

ради  Кіровоградської області” 

41.  Комунальний заклад “Навчально-виховне 

об'єднання ліцей-школа-дошкільний 

навчальний заклад ”Вікторія-П” 

Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області 

Формування навичок здорового способу 

життя у дітей та підлітків  

42.  Комунальний заклад „Навчально-виховне 

об‟єднання „Загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 17 – центр естетичного 

виховання „Калинка” Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області” 

Практична складова навчальних 

предметів природничо- математичного 

циклу 

43.  Комунальний заклад « Навчально-виховне 

об`єднання № 32 «Спеціалізована 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 

позашкільний центр «Школа мистецтв» 

Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

Впровадження інноваційної технології 

“рівний-рівному”  в організації 

превентивної роботи з підлітками 

44.  Комунальний заклад «Загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 3 Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області імені  

Олени Журливої» 

Розв‟язання конфліктів у шкільному 

середовищі шляхом запровадження 

шкільної медіації 

45.  Комунальний заклад «Кіровоградський 

обласний центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді» 

Взаємодія позашкільного навчального 

закладу, школи, дітей та батьківської 

громадськості у формуванні екологічної 

компетентності  

46.  Комунальний заклад «Кіровоградський 

обласний центр науково-технічної творчості 

учнівської молоді» 

Задоволення потреб молоді у розвитку 

наукової творчості та самореалізації 

47.  Комунальний заклад «Навчально-виховне 

об‟єднання – «Загальноосвітня школа  

I-III ступенів № 31 з гімназійними класами, 

центр дитячої та юнацької творчості 

«Сузір‟я» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

Формування духовно-моральної 

компетентності учня в умовах Школи 

культури здоров‟я 

48.  Комунальний заклад «Навчально-виховне 

об‟єднання «Багатопрофільний ліцей – фізико-

математична школа –загальноосвітня школа              

I-III ступенів № 18 – центр дитячої та юнацької 

творчості «Надія» Кіровоградської міської ради 

Шляхи впровадження онлайнових освітніх 

технологій у навчально-виховний процес 

Активізація пізнавальної діяльності учнів 

на уроках природничо- математичного 

циклу шляхом упровадження 

інтерактивних технологій 

49.  Комунальний заклад «Навчально-виховне 

об‟єднання «Загальноосвітня школа-інтернат 

І-ІІІ ступенів, ліцей «Сокіл», центр 

позашкільного виховання Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області» 

Організація інтегрованого навчання учнів 

з порушеннями зору в умовах 

загальноосвітньої школи-інтернату 

Організація інтегрованого навчання учнів 

з порушеннями зору в умовах 

загальноосвітньої школи-інтернату 

50.  Комунальний заклад «Навчально-виховне 

об‟єднання № 25 «Загальноосвітня школа 

 І-ІІІ ступенів, природничо-математичний 

ліцей, Центр  позашкільного виховання 

«Ліра»  

Виявлення потенційних можливостей і 

розвиток особистості кожного школяра в 

навчально-виховному процесі, 

формування життєвої компетентності у 

молодших школярів 

Психолого-педагогічний супровід 
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здібних та обдарованих дітей 

Застосування стратегій критичного 

мислення на уроках географії. ІКТ 

супровід уроків, застосування і створення 

ЕНМК (електронних навчально – 

методичних комплексів 

Диференціація та індивідуалізація 

процесу навчання англійської мови 

51.  Комунальний заклад «Навчально-виховне 

об‟єднання № 32 «Спеціалізована 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 

позашкільний центр «Школа мистецтв» 

Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

Диференціація та індивідуалізація 

процесу навчання іноземної мови 

52.  Комунальний заклад «Навчально-виховне 

об‟єднання № 33 «Загальноосвітня школа 

 I-III ступенів, дошкільний навчальний 

заклад Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

Формування ціннісних орієнтацій 

школярів в умовах колективно-творчої 

діяльності 

53.  Комунальний заклад «Навчально-виховне 

об‟єднання № 6 «Спеціалізована 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр 

естетичного виховання «Натхнення» 

Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області 

Система управління щодо реалізації 

цільових програм розвитку навчального 

закладу 

54.  Комунальний заклад «Навчально-виховне 

об'єднання природничо-економіко-правовий 

ліцей – спеціалізована школа І-ІІІ ступенів  

№ 8 – позашкільний центр Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області» 

Використання електронних освітніх 

ресурсів у процесі вивчення шкільних 

курсів 

55.  Комунальний заклад «Навчально-виховне 

об‟єднання «Загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІІ ступенів №16 – Дитячий 

юнацький центр «Лідер» Кіровоградської 

міської ради»  

Формування інформаційної 

компетентності учнів на заняттях із 

предметів «Захист Вітчизни» та «Фізична  

культура» засобами ІК технологій  

56.  Комунальний позашкільний навчальний 

заклад «Кіровоградський обласний центр 

дитячої та юнацької творчості» 

Формування базових компетентностей у 

вихованців позашкільних навчальних 

закладів 

57.  Користівська загальноосвітня  школа 

І-ІІІ ступенів ім. А.П. Гайдара 

Олександрійської районної ради 

Кіровоградської області 

Модернізація контрольно-аналітичної  

діяльності через застосування факторно-

критеріальної моделі управління 

навчальним закладом 

58.  Ліцей інформаційних технологій 

Олександрійської міської ради 

Розвиток дослідницьких здібностей 

учнів 

Форми та методи роботи з обдарованими 

учнями у допрофільних та профільних 

класах 

59.  Мар‟янівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Маловисківської районної ради 

Підвищення ефективності навчально-

виховного процесу з фізичної культури 

на основі інноваційних технологій 

навчання 
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60.  Маловисківська гімназія Маловисківської 

районної ради  

Робота з обдарованими дітьми 

61.  Методичний кабінет відділу освіти 

Долинської  РДА 

Формування професійної компетентності 

вчителя в системі науково-методичної 

роботи 

62.  Методичний кабінет відділу освіти 

Новоукраїнської  РДА 

Науково-методичний супровід 

професійного розвитку педагогів району 

в умовах модернізації освітнього 

простору 

63.  Методичний кабінет відділу освіти 

Олександрівської  РДА 

Науково-методичний супровід 

підготовки молодого вчителя 

64.  Методичний кабінет відділу освіти 

Петрівської районної державної 

адміністрації 

Методичний супровід викладання 

предметів духовно-морального 

спрямування 

Інноваційні підходи до організації 

навчання педагогів в умовах 

компетентнісного підходу 

65.  Навчально-виховне об'єднання 

“Олександрійська гімназія ім. Т.Г. Шевченка 

– ЗНЗ І-ІІ ступенів – школа мистецтв” 

Олександрійської міської ради 

Імідж сучасного навчального закладу. 

Робота з обдарованими учнями 

66.  Навчально-виховний комплекс 

"Голованівська загальноосвітня школа  

I-IIІ ступенів ім. Т.Г. Шевченка - гімназія" 

Розвиток ключових компетентностей 

учнів початкових класів через 

упровадження інноваційних освітніх та 

інформаційних технологій у навчально -

виховний процес 

67.  Навчально-виховний комплекс “Гайворонська 

гімназія - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5” 

Кіровоградської області 

Інноваційна діяльність А.Б. Рєзника і 

актуальні проблеми сучасної школи 

68.  Навчально-виховний комплекс 

“Кіровоградський колегіум – 

спеціалізований загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад – центр естетичного 

виховання” Кіровоградської міської ради 

Розвиток критичного мислення та 

комунікативних навичок учнів засобами 

фасилітації 

Ефективні форми навчання та педагогічні 

технології вивчення іноземної мови в 

школі 

69.  Навчально-виховний комплекс «Долинська 

гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3» 

Науково-дослідна діяльність як один із 

шляхів інноваційного розвитку 

70.  Навчально-виховний комплекс 

«Олександрійський колегіум – 

спеціалізована школа»  

Олександрійської міської ради 

Науково-методичне забезпечення 

реалізації компетентнісно-діяльнісної 

парадигми навчання іншомовного 

спілкування 

Розвиток пізнавальної активності учнів 

як засіб підвищення результативності при 

викладанні економіки 

71.  Навчально-виховний комплекс «Павлиська 

загальноосвітня школа I-III ступенів – ліцей 

імені В.О. Сухомлинського» Онуфріївської 

районної ради Кіровоградської області 

Творче використання сучасних 

технологій у роботі шкільного 

бібліотекаря 

72.  НВК «Бобринецька гімназія – 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1» 

Використання інноваційних технологій 

на уроках історії та правознавства 

73.  НВК «Знам‟янська загальноосвітня школа 

 І-ІІІ ступенів № 2 – ліцей» Знам‟янської 

міської ради 

Формування предметної правової 

компетентності 

Науково-методичне забезпечення 
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розвитку шкільної іншомовної освіти 

74.  Нечаївська загальноосвітня школа  

I-III ступенів ім. Ю.І. Яновського 

Сучасні технології як засіб розвитку 

пізнавальної діяльності читачів 

75.  Новоандріївський навчально-виховний 

комплекс «Загальноосвітня школа  

I-III ступенів – дошкільний навчальний 

заклад» Новгородківської районної ради 

Кіровоградської області 

Партнерство школи та батьківської 

громадськості – запорука становлення і 

розвитку здоров‟язбережувального 

освітнього середовища 

76.  Новоукраїнська гімназія № 7 

Новоукраїнської районної державної 

адміністрації  

Допрофільне та профільне навчання як 

умова розвитку навчального закладу 

77.  Новоукраїнська гімназія №7 Новоукраїнської 

районної ради Кіровоградської області 

Комплексна реалізація діяльнісного, 

комунікативного та соціокультурного 

підходів до вивчення іноземної мови 

78.  Обласна психолого-медико-педагогічна 

консультація 

Комплексний підхід до організації 

педагогічної корекції у навчанні та 

вихованні дітей з особливими освітніми 

потребами 

Комплексний підхід до організації 

педагогічної корекції у навчанні таі 

вихованні дітей з особливими освітніми 

потребами 

79.  Онуфріївська загальноосвітня школа  

I-III ступенів 

Створення умов для розвитку 

особистісних якостей педагога та учня, 

можливостей для самореалізації 

особистості 

80.  Опорні дошкільні навчальні заклади області 

з безпеки життєдіяльності (додаток 5) 

Упровадження здоров‟язбережувальних 

технологій навчання та безпечної 

життєдіяльності в навчально-виховний 

процес закладу 

81.  Павлиська загальноосвітня школа 

 І-ІІІ ступенів № 1 імені В.О.Сухомлинського 

Онуфріївської районної ради 

Розвиток педагогічних ідей 

В.О. Сухомлинського в умовах сучасної 

школи 

82.  Петрівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Петрівської районної ради 

Кіровоградської області 

Формування керівника-лідера. 

Акмеологічні підходи в управлінні 

навчальним закладом 

83.  Петрівський НВК «Загальноосвітня школа  

І-ІІІ ст. – гімназія» Петрівської районної 

ради 

Християнська етика в навчально-

виховному закладі 

84.  Підлісненський навчально-виховний 

комплекс «загальноосвітній навчальний 

заклад I-IIІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» Олександрівської 

районної державної адміністрації 

Кіровоградської області 

Формування екологічних 

компетентностей школярів в умовах 

Школи сприяння здоров‟ю 

85.  Помічнянська загальноосвітня школа  

I-III ступенів № 3 Добровеличківської 

районної державної адміністрації 

Кіровоградської області 

Формування читацької компетентності 

школярів шляхом використання 

інформаційно-комунікаційних технологій 

86.  Центр методичної та соціально-

психологічної служби управління освіти 

Кіровоградської міської ради 

Клініко-педагогічна діагностика дітей з 

порушеннями психофізичного розвитку 

Вдосконалення системи науково-

методичної роботи як шлях підвищення 
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професійного рівня, розвитку творчості 

педагогів 

87.  Соколівська загальноосвітня школа        

  І-ІІІ ступенів Кіровоградської 

райдержадміністрації 

Особливості проведення уроків захисту 

Вітчизни та фізичної  культури з 

елементам футболу 

88.  Спеціалізована загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 14 Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області 

Нетрадиційні форми навчання та 

педагогічні технології вивчення 

іноземної мови 

89.  Спеціалізований навчально-виховний 

комплекс – загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІІ ступенів № 26 – дошкільний 

навчальний заклад – дитячо-юнацький центр 

«Зорецвіт»  

Організація інклюзивного навчання учнів 

з особливими освітніми потребами в 

умовах загальноосвітнього навчального 

закладу 

Організація інклюзивного навчання учнів 

з особливими освітніми потребами в 

умовах загальноосвітнього навчального 

закладу 

90.  Цукровозаводський навчально-виховний 

комплекс Олександрійської районної ради 

Використання нових освітніх технологій 

як дієвого засобу підвищення 

результативності навчально-виховного  

процесу 

Впровадження інтерактивних технологій 

у  початкових класах 

91.  Чечеліївська загальноосвітня школа 

 I-III ступенів Петрівської районної ради 

Кіровоградської області 

Розвиток фізичних здібностей учнів – 

одна з умов всебічного розвитку дитини 

Здоров‟язбереження як складова змісту 

науково-методичної діяльності закладу 

 

Опорні заклади та установи з питань організаційно-методичного 

забезпечення апробації шкільної навчальної літератури у загальноосвітніх 

навчальних закладах Кіровоградської області 

 
Опорний заклад або установа  

(повна назва) 

  Навчально-виховний комплекс «Гайворонська гімназія - загальноосвітня школа I-III 

ступенів №5» Кіровоградської області; 

Помічнянська загальноосвітня школа I-III ступенів №3 Добровеличківської районної 

державної адміністрації Кіровоградської області; 

Навчально-виховний комплекс «Долинська гімназія - загальноосвітня школа I-III ступенів 

№3» Кіровоградської області; 

 Богданівська загальноосвітня школа I-IІІ ступенів №1 ім. І.Г. Ткаченка Знам'янської 

районної ради Кіровоградської області; 

 Соколівська загальноосвітня школа I-III ступенів Кіровоградської районної державної 

адміністрації Кіровоградської області; 

Новгородківський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа I-IІI ступенів з 

поглибленим вивченням предметів - центр довузівської підготовки» Новгородківської 

районної ради Кіровоградської області; 

Новомиргородська загальноосвітня школа I-III ступенів №1 Новомиргородської районної 

ради Кіровоградської області; 

Новоукраїнська загальноосвітня школа I-III ступенів №3 Новоукраїнської районної ради 

Кіровоградської області;  

 Олександрівський навчально-виховний комплекс №2 «Загальноосвітній навчальний 

заклад I-IIІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Олександрівської районної 

державної адміністрації Кіровоградської області; 
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Комунальний заклад «Петрівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня 

школа ІІ-ІІІ ступенів – гімназія» Петрівської районної ради Кіровоградської області; 

 Новостародубська загальноосвітня школа I-III ступенів Петрівської районної ради 

Кіровоградської області; 

 Комунальний заклад «Ульяновський навчально-виховний комплекс №2 «Загальноосвітня 

школа I-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Ульяновської районної ради 

Кіровоградської області»; 

 Навчально-виховний комплекс «Олександрійський колегіум - спеціалізована школа» 

Олександрійської міської ради Кіровоградської області; 

Олександрійський навчально-виховний комплекс (ЗНЗ I-ІI ступенів №17-ліцей) 

Олександрійської міської ради Кіровоградської області; 

Навчально-виховний комплекс «Голованівська загальноосвітня школа I-IIІ ступенів ім. 

Т.Г. Шевченка – гімназія» Голованівської районної ради Кіровоградської області; 

Добрівська загальноосвітня школа I-III ступенів Вільшанської районної ради 

Кіровоградської області; 

Компаніївська загальноосвітня школа I-III ступенів Кіровоградської області; 

Маловисківська гімназія Маловисківської районної ради Кіровоградської області; 

Подорожненська загальноосвітня школа I-III ступенів Світловодської районної державної 

адміністрації Кіровоградської області; 

Навчально-виховний комплекс «Знам'янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 – 

ліцей» Знам'янської міської ради Кіровоградської області; 

Знам'янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Знам'янської міської ради 

Кіровоградської області; 

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 Світловодської міської ради Кіровоградської 

області; 

Комунальний заклад «Навчально-виховне об'єднання №32 «Спеціалізована 

загальноосвітня школа I-III ступенів, позашкільний центр «Школа мистецтв» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»;                                              - 

Комунальний заклад «Навчально-виховне об'єднання ліцей - школа - дошкільний 

навчальний заклад «Вікторія-П» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області». 

 

7.3. Координація дослідно-експериментальної роботи: 

а) всеукраїнського рівня 

№ 

з/п 

Назва 

експерименту 

Назва 

експериментального 

закладу 

Документ, яким 

затверджено 

експеримент 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

наукового 

керівника 

Термін 

прове-

дення 

1 Створення 

науково-

методичних 

засад 

формування у 

дітей 

навчально-

дослідницьких 

умінь 

Навчально-виховний 

комплекс «Долинська 

гімназія-загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 3» 

Кіровоградської області;  

дошкільний навчальний 

заклад № 5 «Ружечка», 

м. Долинська 

Кіровоградської області;  

дошкільний навчальний 

заклад (ясла-садок) № 71 

«Катеринка» 

комбінованого типу 

Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської 

Наказ управління 

освіти і науки 

Кіровоградської 

обласної 

державної 

адміністрації від 

29.08.2012 року 

 №347  

 

 

 

 

Наказ управління 

освіти і науки 

Кіровоградської 

Чернецька Т.І. 
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області;  

дошкільний навчальний 

заклад (ясла-садок) № 15 

«Зірочка» комбінованого 

типу Кіровоградської 

міської ради 

Кіровоградської області;  

гімназія № 9 

Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської 

області;  

комунальний заклад 

«Навчально-виховне 

об‟єднання № 25 

«Загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів, 

природничо-

математичний ліцей, 

центр позашкільного 

виховання «Ліра» 

Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської 

області»; 

загальноосвітня школа              

І ступеня «Мрія» 

Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської 

області. 

обласної 

державної 

адміністрації від 

15.12.2008 року 

№544 

2 Науково-

методичні 

засади 

впровадження 

фінансової 

грамотності у 

навчально-

виховний 

процес 

навчальних 

закладів 

 

Комунальний заклад 

«Навчально-виховне 

об‟єднання природничо-

економіко-правовий ліцей 

- спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів № 8 - 

позашкільний центр 

Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської 

області»; 

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»; 

Комунальний заклад 

Наказ 

Міністерства 

освіти і науки, 

молоді та спорту 

України від 

17.06. 2013 р.             

№ 776 «Про 

розширення бази 

для проведення 

дослідно-

експериметальної 

роботи «Наукові 

засади 

впровадження 

фінансової 

грамотності у 

навчально-

виховний процес 

навчальних 

закладів» на 

2012-2019 роки»; 

наказ управління 

освіти і науки 

Кіровоградської 

обласної 

Смовженко 

Т.С., радник 

ректора 

Університету 

банківської 

справи 

Національного 

банку України 

(м. Київ), 

доктор 

економічних 

наук, 

професор; 

Удод О.А., 

директор 

Державної 

наукової 

установи 

«Інститут 

інноваційних 

технологій і 

змісту освіти», 

доктор 

історичних 

наук, 

 



104 

 

«Навчально-виховний 

комплекс 

«Загальноосвітня школа I-

II ступенів № 34 - 

економіко-правовий ліцей 

«Сучасник» - дитячо-

юнацький центр 

Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської 

області»; 

Навчально-виховний 

комплекс 

«Олександрійський 

колегіум - спеціалізована 

школа» Олександрійської 

міської ради 

Кіровоградської області; 

Ліцей інформаційних 

технологій 

Олександрійської міської 

ради Кіровоградської 

області; 

Олександрійський 

навчально-виховний 

комплекс (ЗНЗ I-ІI 

ступенів № 17 - ліцей) 

Олександрійської міської 

ради Кіровоградської 

області;  

Добровеличківська 

загальноосвітня школа  

I-III ступенів № 1 

Добровеличківської 

районної державної 

адміністрації 

Кіровоградської області. 

державної 

адміністрації від 

08.10.2013 р.                

№ 548 «Про 

розширення бази 

для проведення 

дослідно-

експериметальної 

роботи «Наукові 

засади 

впровадження 

фінансової 

грамотності у 

навчально-

виховний процес 

навчальних 

закладів» на 

2012-2019 роки». 

професор. 

 

 

б) регіонального рівня 

№ 

з/п 
Назва експерименту 

Назва 

експериментального 

заклад 

Документ, яким 

затверджено 

експеримент 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

наукового 

керівника 

Термін 

проведення 

1 Формування 

творчих здібностей 

у старших 

дошкільників у 

процесі їх 

художньо-

естетичної 

діяльності 

Дошкільний 

навчальний заклад 

(ясла-садок) № 25 

комунальної форми 

власності 

Олександрійської 

міської ради 

Кіровоградської 

області 

Наказ 

управління 

освіти і науки 

Кіровоградської 

обласної 

державної 

адміністрації 

від 01.06.2011р. 

№255 «Про 

проведення 

Тарапака 

Н.В., канд. 

пед. наук 

Січень 

Квітень 

Червень 

Жовтень 
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науково-

педагогічного 

експерименту 

регіонального 

рівня» 

 

7.4. Науково-методичний супровід впровадження інновацій, проектна 

діяльність 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 

Місце  

проведення 

Категорія 

учасників 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

1 

Оновлення 

банку даних 

опорних 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладів з 

інноваційної 

діяльності.  

Вересень КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

 Шаповалова 

Т.А.  

Марченко І.А.  

Яковова Г.Я. 

 

2 

Оновлення мапи 

освітніх 

інновацій в 

навчальних 

закладах 

Кіровоградської 

області. 

Жовтень КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

 Шаповалова 

Т.А.  

Марченко І.А.  

Яковова Г.Я. 

 

3 

Організація та 

проведення 

навчання на 

засадах 

розвитку 

життєвих 

навичок 

Постійно  КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

Учителі, які 

викладають 

предмет 

«Основи 

здоров‟я» та 

педагоги-

тренери, що 

впроваджують 

превентивні 

проекти 

Желєзнова 

Т.П. 
 

4 

Упровадження 

європейських 

стандартів 

превентивної 

освіти 

Постійно  КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

Учасники 

педагогічного 

процесу 

Желєзнова 

Т.П. 

Ткаченко С.В. 

Барсукова 

С.Л. 

 

5 

Створення бази 

даних стану 

роботи 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладів за 

програмами 

навчання на 

засадах 

розвитку 

життєвих 

навичок щодо 

Щорічно, 

до 05.01 

 та 05.06 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

Учителі, які 

викладають 

предмет 

«Основи 

здоров'я» у 1-9 

класах. 

Педагоги-

тренери, які 

впроваджують 

превентивний 

проект «Захисти 

себе від ВІЛ». 

Желєзнова 

Т.П. 

Ткаченко С.В. 

Барсукова 

С.Л. 
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формування 

здорового 

способу життя 

Педагоги-

тренери, які 

впроваджують 

превентивний 

проект  

«Шкільна 

програма з 

профілактики 

вживання 

тютюну, 

алкоголю і 

наркотиків 

(ХОУП)». 

Базові навчальні 

заклади 

 

7.5. Впровадження результатів інноваційної діяльності, створення бази даних 

інновацій 
№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка про 

виконання 

1 

Аналіз та оновлення банку даних з 

впровадження інновацій в управлінні 

закладами освіти області: в дошкільній 

освіті, в початковій освіті, в 

навчально-виховному процесі 

середньої школи; з фізичної культури, 

реабілітаційної педагогіки та 

здорового способу життя 

Лютий – 

березень  

Шаповалова 

Т.А. 

Марченко І.А. 

Яковова Г.Я. 

 

2 

Інформування громадськості про 

результати впровадження інноваційної 

освітньої діяльності в Кіровоградській 

області 

Протягом 

року 

Шаповалова 

Т.А. 

Марченко І.А. 

Яковова Г.Я. 

 

3 

Оновлення інформаційного банку 

даних опорних загальноосвітніх 

навчальних закладів з інноваційної 

діяльності  

Січень Шаповалова 

Т.А. 

Марченко І.А. 

Яковова Г.Я. 

 

4 

Оновлення мапи освітніх інновацій у 

навчальних закладах Кіровоградської 

області 

Листопад Шаповалова 

Т.А. 

 Марченко І.А. 

Яковова Г.Я. 

 

5 

Оновлення бази даних інновацій та 

перспективного педагогічного досвіду 

на сайті кафедри педагогіки, 

психології і корекційної освіти 

Січень 

червень 

Павлюх В.В. 

Червонець І.В. 
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VІІІ. ФОРМУВАННЯ ЄДИНОГО ОСВІТНЬОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО 
ПРОСТОРУ РЕГІОНУ 
8.1. Науково-методичний супровід учасників інформатизації освіти 

№ 

з/п 
Форма та тема заходу 

Категорія 

керівних і 

педагогічних 

кадрів 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка про 

виконання 

1 Систематичне 

оновлення контенту на 

персональних блогах  

викладачів кафедр та 

сайтах структурних 

підрозділів, сайті 

інституту 

Учителі усіх 

категорій 

1 раз на два 

місяці 

Викладачі 

кафедр, 

керівники 

структурних 

підрозділів 

 

2 Розробити для 

розміщення у 

мережевих ресурсах 

матеріали для  

Педагогічного брифінгу 

«Методичні ініціативи»: 

інновації у роботі з 

педагогом у 

міжкурсовий період» 

Науково-

педагогічні та 

педагогічні 

працівники 

до 01.10 Керівники 

структурних 

підрозділів 

 

3 Організація 

консультацій для 

працівників методичних 

кабінетів, керівників 

ЗНЗ щодо застосування 

ІКТ у практичній 

діяльності 

Завідувачі, 

директори, 

методисти, 

керівники 

навчальних 

закладів 

Протягом 

року 

Половенко 

О.В. 
 

4 Інтернет-конференція: 

«Шляхи ефективного 

впровадження новітніх 

освітніх технологій в 

навчальних закладах 

Кіровоградської області» 

Для всіх 

категорій 

педагогічних 

працівників 

04.06 Чала М.С. 

Литвиненко 

О.В. 

Частаков А.В. 

Задорожко І.В. 

 

5 Інтернет-конференція: 

«Безпека дітей в Інтернеті: 

попередження, освіта, 

взаємодія» 

Для всіх 

категорій 

педагогічних 

працівників 

10.02 Чала М.С. 

Литвиненко 

О.В. 

Частаков А.В. 

Задорожко І.В. 

 

 

8.2. Забезпечення навчання педагогічних працівників регіону інформаційно-

комунікаційним технологіям та методична підтримка викладання навчальних 

предметів засобами ІКТ 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Категорія 

керівних і 

педагогічних 

кадрів 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка про 

виконання 

1 Наукове редагування та 

подальша публікація 

науково-методичних 

матеріалів з актуальних 

Учителі усіх 

категорій 

Протягом 

року 

Буртовий С.В.  
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тем використання ІКТ в 

освітньому процесі на 

сторінках обласного 

науково-методичного 

журналу «Освітній 

інтернет навігатор» 

(http://oin.in.ua) 

2 Проведення 

індивідуальних занять, 

консультацій для 

слухачів курсів, що 

оволодіти ІКТ  

Для всіх 

категорій 

педагогічних 

працівників 

За потребою Литвиненко О.В. 

Частаков А.В. 
 

3 Використання 

онлайнових  технологій у 

навчально-виховному 

процесі 

Для всіх 

категорій 

педагогічних 

працівників 

За потребою Литвиненко О.В. 

Частаков А.В. 
 

4 Сприяння навчанню 

педагогічних 

працівників  на курсах, 

тренінгах КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

Завідувачі, 

методисти  

РМК (НМЦ), 

керівники 

навчальних 

закладів 

Протягом 

року 

Половенко 

О.В. 
 

5 Проведення 

індивідуальних занять, 

консультацій для 

слухачів курсів, що 

бажають оволодіти ІКТ 

Для всіх 

категорій 

педагогічних 

працівників 

За потребою Чала М.С. 

Литвиненко О.В. 

Частаков А.В. 

 

6 Використання 

онлайнових  технологій у 

навчально-виховному 

процесі 

Для всіх 

категорій 

педагогічних 

працівників 

За потребою Чала М.С. 

Литвиненко О.В. 

Частаков А.В. 

 

7 Скайп-консультування Учителі 

іноземних мов 

Протягом 

року 

Коса І.Т. 

Задубняк Ю. А. 
 

8 Розміщення на сайті 

лабораторії досвіду 

вчителів іноземних 

мов, які 

використовують ІКТ 

під час забезпечення 

навчально-виховного 

процесу 

Учителі 

іноземних мов 

Протягом 

року 

Задубняк Ю. А.  

 

8.3. Розбудова єдиного інформаційно-освітнього простору регіону 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Категорія 

керівних і 

педагогічних 

кадрів 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка про 

виконання 

1 Модернізація роботи 

регіонального 

Інтернет-журналу 

(http://ezn.in.ua) на 

якому передбачається 

публікація 

електронного 

Учителі усіх 

категорій 
Протягом 

року 

Буртовий С.В.  

http://oin.in.ua/
http://ezn.in.ua/
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освітнього контенту з 

актуальних питань 

електронної освіти, 

дистанційного 

навчання, 

електронних засобів 

навчання, сучасних 

Інтернет-технологій, 

тощо 
2 Систематичне 

адміністрування та 

наповнення сайту КЗ 

«КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» та 

сайту центру 

дистанційного 

навчання 

 Протягом 

року 

Литвиненко О.В. 

Частаков А.В. 

Задорожко І.В. 

 

3 Постійна робота з 

просування веб-сайту 

в рейтингу пошукових 

систем, з пошукової 

оптимізації 

(створення 

семантичного ядра  

сайту тощо), щодо 

обміну постійними 

посиланнями для 

нарощування маси 

посилань 

 Протягом 

року 

Частаков А.В. 

Задорожко І.В. 
 

4 Систематичне 

адміністрування та 

наповнення 

платформи 

дистанційного 

навчання Moodle 

 Протягом 

року 

Литвиненко О.В. 

Частаков А.В. 
 

5 Надання консультацій 

працівникам 

інституту та районних 

(міських) методичних 

кабінетів (центрів) 

щодо використання в 

роботі інформаційно- 

комунікаційних 

технологій, зокрема 

систем керування 

контентом, 

онлайнових освітніх 

середовищ, 

проведення 

онлайнових вебінарів 

тощо 

 

 Протягом 

року 

Литвиненко О.В. 

Частаков А.В. 

Задорожко І.В. 
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6 Проведення скайп-

нарад 

Завідувачі 

РМК (НМЦ) 

Щочетверга Половенко О.В.  

7 Аналіз стану 

функціонування 

сайтів методичних 

кабінетів, окремих 

методистів, 

наповнюваність 

сторінок методичних 

кабінетів на сайтах 

відділів, управлінь 

освіти 

Завідувачі, 

методисти  

РМК (НМЦ) 

Щороку Половенко О.В. 

Кірішко Л.М. 
 

8 Проведення онлайн- 

опитування щодо 

участі у курсах 

підвищення 

кваліфікації 

Всі категорії 

керівних та 

педагогічних 

кадрів 

Протягом  

року 

Завідувачі 

структурних 

підрозділів 

 

9 Систематичне 

адміністрування та 

наповнення сайту КЗ 

«КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» та 

НМЛ інформатики та 

інформаційних 

технологій навчання 

 Протягом 

року 

Литвиненко О.В. 

Частаков А.В. 

Задорожко І.В. 

 

10 Розробка блогу 

програми Intel
®
 

«Навчання для 

майбутнього» 

 Протягом 

року 

Литвиненко О.В. 

Частаков А.В. 
 

11 Розробка та 

технологічний 

супровід 

«Віртуального 

Інтернет-клубу 

прихильників ідей 

Василя 

Сухомлинського» 

 Протягом 

року 

Чала М.С. 

Литвиненко О.В. 

Частаков А.В. 

Задорожко І.В. 

 

12 Розробка та 

технологічний 

супровід веб-квесту 

для педагогічних 

працівників області 

 Протягом 

року 

Чала М.С. 

Литвиненко О.В. 

Частаков А.В. 

Задорожко І.В. 

 

13 Проводити скайп-

наради 

Практичні 

психологи та 

соціальні 

педагоги   

Остання 

п‟ятниця 

місяця 

Чебоненко В.Ф.  

Снітко І.Ю. 
 

14 Запровадити статис-

тичну звітність про 

стан розвитку та 

діяльність психолог-

гічної служби на Диск 

Google 

Практичні 

психологи та 

соціальні 

педагоги   

 

Протягом 

року 

Чебоненко В.Ф.  

Снітко І.Ю. 
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8.4. Впровадження Інтернет-технологій в освітній процес регіону, розвиток 

віртуальних педагогічних спільнот тощо 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Категорія 

керівних і 

педагогічних 

кадрів 

Термін 

виконан-

ня 

Відповідальні 

Відміт-

ка про 

вико-

нання 

1 Систематична робота по наповненню 

електронним освітнім контентом 

освітнього порталу «Я-Вчитель» 

(http://vchitel.kr.ua) 

Учителі 

усіх 

категорій 

Протя-

гом 

року 

Буртовий 

С.В. 
 

2 Розробка та технологічний супровід 

освітнього огляду «Педагогічна 

блогосфера» 

 І пів-

річчя 

Литвиненко 

О.В. 

Частаков 

А.В. 

Задорожко 

І.В. 

 

3 Розробка та технологічний супровід веб-

квесту для педагогічних працівників 

області 

 ІІ пів-

річчя 

Литвиненко 

О.В. 

Частаков 

А.В. 

Задорожко 

І.В. 

 

4 Розробка та технологічний супровід 

дистанційного тренінгу «Використання 

Prezi» у діяльності педагога» 

 Протя-

гом 

року 

Литвиненко 

О.В. 

Частаков 

А.В. 

 

5 Розробка та технологічний супровід 

дистанційного тренінгу «Основи 

створення освітніх блогів» 

 Протя-

гом 

року 

Литвиненко 

О.В. 

 

 

6 Адміністрування віртуальної спільноти 

Міжнародного конкурсу з інформатики та 

комп‟ютерної вправності «Бобер» в Україні 

в соціальній мережі Фейсбук 
https://www.facebook.com/groups/232587803450210/ 

Обласні, 

районні 

(міські), 

шкільні 

координатори 

конкурсу 

Постійно Чала М.С.  

7 Адміністрування віртуальної групи 

динамічної творчої групи вчителів 

інформатики «Викладання інформатики в 

2015/2016 навчальному році» в 

регіональній спільноті вчителів 

Кіровоградської області «Я-вчитель»  

http://vchitel.kr.ua/groups/6 

Учителі, які 

викладають 

предмет 

інформатика, 

методисти 

РМК(Ц) 

Постійно Чала М.С. 

Шовенко О.С., 

Синюкова  

В.Г 

 

8 Адміністрування віртуальної спільноти 

програми Intel Шлях до успіху в 

Кіровоградській області (Україна) 
https://www.facebook.com/groups/378801248818463/ 
в соціальній мережі Фейсбук 

Фасилітатори 

програми, 

фахівці з 

моніторингу 

Постійно Чала М.С.  

9 Створення віртуальної спільноти 

«Психологічна служба профтехосвіти» 

Практичні 

психологи, 

соціальні 

педагоги 

 

ІІ пів-

річчя 

Молчанова 

О.М. 

 

 

https://www.facebook.com/groups/232587803450210/
https://www.facebook.com/groups/378801248818463/
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10 Продовжити діяльність віртуального 

інтернет-клубу «Серце віддане дітям» 

Методисти, 

керівники 

навчальних 

закладів 

Протя-

гом 

року  

Трубіна 

В.М. 
 

11 Розробити дистанційний курс «Технології  

Google Apps for Education» 

Для всіх 

категорій 

педагогічних 

працівників 

Січень Литвиненко 

О.В. 
 

12 Розробити дистанційний курс «Intel-TEO. 

Навчання для майбутнього» 

Для всіх 

категорій 

педагогічних 

працівників 

Протя-

гом 

року 

Литвиненко 

О.В. 

Частаков 

А.В. 

 

13 Здійснити каталогізацію блогів вчителів 

іноземних мов 

Учителі 

іноземних 

мов 

Протя-

гом 

року 

Задубняк 

Ю.А. 
 

 

8.5. Запровадження електронної освіти та розробка електронного освітнього 

контенту 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка про 

виконання 

1 Формування освітнього контенту 

регіональної віртуальної спільноти 

вчителів Кіровоградської області  

«Я – Вчитель»  

Протягом 

року 

Буртовий С.В. 

Половенко 

О.В. 

 

     

2 Використання платформи YouTube для 

проведення освітніх вебінарів 

Протягом 

року 

Литвиненко 

О.В. 

Частаков А.В. 

 

3 Розробка та розміщення у 

програмному середовищі Moodle 

(http://moodle.koippo.in.ua)  авторських 

дистанційних курсів для освітян 

регіону  

Протягом 

року 

 

Викладачі 

кафедри теорії 

і методики 

середньої 

освти 

 

4 Розробка мультимедійних електронних 

навчально-методичних матеріалів  

відповідно до тематики лекційних та 

практичних занять викладачів кафедри 

Протягом 

року 
 

Викладачі 

кафедри теорії 

і методики 

середньої 

освти 

 

5 Впровадження електронного 

освітнього контенту Office 365 в 

навчальний процес (OneDrive, 

OneNote, онлайновий офіс) 

Протягом 

року 

Литвиненко 

О.В. 

Частаков А.В. 

Задорожко І.В. 

 

6 Використання платформи YouTube для 

проведення освітніх вебінарів 

Протягом 

року 

Литвиненко 

О.В. 

Частаков А.В. 

Задорожко І.В. 

 

7 Використання платформи 

BigBlueButton для проведення освітніх 

вебінарів 

Протягом 

року 

Литвиненко 

О.В. 

Частаков А.В. 

Задорожко І.В. 

 

8 Уводити в практику самоосвіти педагогів 

використання масових відкритих онлайн- 
Систематично Чала М.С. 

Шовенко О.С. 
 

http://moodle.koippo.in.ua/
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курсів (MOOC) від провідних світових 

розробників 

9 Сприяти використанню Всеукраїнського 

репозитарію навчального контенту та 

забезпечувати розміщення на ньому 

авторських розробок педагогів 

Кіровоградської області 

Систематично Чала М.С. 

Шовенко О.С. 

Синюкова В.Г. 

 

10 Науково-методичний супровід  розробки 

вчителями електронного освітнього 

контенту, розміщення його на сайті 

лабораторії 

Постійно Чала М.С. 

Шовенко О.С. 
 

 

ІХ. КООРДИНАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ РАЙОННИХ (МІСЬКИХ) НАУКОВО-
МЕТОДИЧНИХ КАБІНЕТІВ (ЦЕНТРІВ)  
9.1. Науково-методичний супровід роботи з педагогічними працівниками 

районних (міських) методичних кабінетів (центрів) 

№ 

з/п 

Категорія 

педпрацівників 

та організаційна форма 

заходу 

Проблема Дата Місце проведення 

Науковий 

керівник, 

керівник 

  1 Завідувачі (директори) 

методичних кабінетів 

(центрів) відділів, 

управлінь освіти 

райдержадміністрацій, 

міських рад. 

Постійно діючий 

семінар 

Медіа-освіта в 

системі мережевої 

взаємодії методичних 

служб 

12.04-

13.04 

КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

Половенко О.В. 

Кірішко Л.М. 

Вареха А.Г. 

  2 Методисти методичних 

кабінетів (центрів) 

відділів, управлінь 

освіти 

райдержадміністрацій, 

міських рад, 

відповідальні за 

проведення 

моніторингових 

досліджень. 

Семінар 

Моніторинг якості 

освіти: основні 

поняття та технологія 

реалізації. 

 

Індикатори та 

критерії оцінювання 

якості освіти в 

моніторингових 

дослідженнях. 

20.04 КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

Корж Л.Ф. 

Злепко Д.Б. 

  3 Завідувачі (директори), 

методисти методичних 

кабінетів (центрів) 

відділів, управлінь 

освіти 

райдержадміністрацій, 

міських рад, керівники 

загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

Творча група (перше 

засідання) 

Використання 

інтернет-простору 

для підвищення 

якості неперервного 

навчання педагогів 

04.05 КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

Половенко О.В. 

Трубіна В.Г. 

Кірішко Л.М. 

Вареха А.Г. 

  4 Спеціалісти, відділів, 

управлінь освіти, 

методисти методичних 

Технології 

дистанційного 

навчання: 

05.05 КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

Голодюк Л.С. 

Литвиненко 

О.В. 
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кабінетів (центрів) 

відділів, управлінь 

освіти 

райдержадміністрацій, 

міських рад, які 

відповідають за 

організацію 

дистанційного навчання 

у районі (місті). 

Тренінг 

використання 

платформи Moodle 

  5 Методисти методичних 

кабінетів (центрів) 

відділів, управлінь 

освіти 

райдержадміністрацій, 

міських рад, які 

відповідають за 

дошкільну освіту. 

Обласний семінар 

Творче 

запровадження 

парціальних програм 

в умовах реалізації 

варіативної складової 

Базового компонента 

дошкільної освіти 

12.05-

13.05 

Заклади освіти 

Маловисківського 

району 

Тарапака Н.В. 

  6 Завідувачі (директори), 

методисти методичних 

кабінетів (центрів) 

відділів, управлінь 

освіти 

райдержадміністрацій, 

міських рад. 

Школа молодого 

методиста 

(віртуальний майстер-

клас) 

Віртуальна 

методична служба – 

мобільний засіб 

забезпечення 

методичного 

супроводу 

впровадження 

Державних 

стандартів 

16.05 КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

Вареха А.Г. 

  7 Методисти методичних 

кабінетів (центрів) 

відділів, управлінь 

освіти 

райдержадміністрацій, 

міських рад, керівники 

методичних об‟єднань, 

відповідальні за 

викладання предмета 

«Основи здоров‟я» та 

впровадження 

превентивних 

здоров‟язбережувальних 

проектів. 

Постійно діючий 

семінар 

Модернізація 

методичної роботи в 

контексті суспільних 

трансформацій та 

забезпечення рівного 

доступу до реалізації 

якісної 

здоров‟язбережува-

льної освіти 

 

08.06-

09.06 

КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлин-

ського»; 

Головківська 

загальноосвітня 

школа  

I-IІI ступенів 

Олександрійської 

районної ради 

Кіровоградської 

області; 

Цукрозаводський 

навчально-

виховний 

комплекс 

Олександрійської 

районної ради 

Кіровоградської 

області 

Гельбак А.М. 

Желєзнова Т.П. 

Барсукова С.Л. 
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  8 Спеціалісти відділів, 

управлінь освіти, 

методисти методичних 

кабінетів (центрів) 

відділів, управлінь освіти 

райдержадміністрацій, 

міських рад, які 

відповідають за 

викладання української 

та зарубіжної 

літератури, української 

та російської мови. 

Обласний онлайн-

семінар 

Створення  сучасного 

освітнього 

середовища для 

вдосконалення 

професійної 

компетентності 

вчителів предметів 

гуманітарно-

естетичного циклу 

серпень 
(терміни 

буде 

повідом-

лено 

додат-

ково) 

КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

Ревнивцева 

О.В. 

Мінич Г.В. 

Маранська І.А. 

  9 Спеціалісти відділів 

(управлінь) освіти, які 

здійснюють контроль за 

викладанням 

математики та фізики. 

Обласний онлайн-

семінар 

Науково-методичне 

забезпечення та 

освітні технології 

навчання у процесі 

викладання 

математики і фізики 

серпень 
(терміни 

буде 

повідом-

лено 

додат-

ково) 

КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

Ткаченко Л.А. 

Побережний 

П.В. 

 10 Спеціалісти відділів 

(управлінь) освіти, які 

здійснюють контроль за 

викладанням предметів 

природничого циклу 

(географія, біологія, 

хімія). 

Обласний онлайн-

семінар 

Шляхи оптимізації 

навчально-виховного 

процесу  викладання 

предметів освітньої 

галузі 

«Природознавство» 

як форма реалізації 

вимог Державного 

стандарту  базової і 

повної загальної 

середньої освіти 

серпень 

(терміни 

буде 

повідом-

лено 

додат-

ково) 

КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

Хлань Л.М. 

Ціперко Т.В. 

Литвин С.М. 

 11 Спеціалісти відділів, 

управлінь освіти, 

методисти методичних 

кабінетів (центрів) 

відділів, управлінь 

освіти 

райдержадміністрацій, 

міських рад, які 

відповідають за 

викладання предметів 

«Захист Вітчизни» та 

«Фізична культура». 

Обласний онлайн-

семінар 

Підготовка учителів 

до реалізації  

Державного 

стандарту базової і 

повної загальної 

середньої освіти 

освітньої галузі 

«Здоров‟я і фізична 

культура» 

серпень 

(терміни 

буде 

повідом-

лено 

додат-

ково) 

КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

Коробов М.Г. 

 12 Методисти методичних 

кабінетів (центрів) 

відділів, управлінь 

освіти 

райдержадміністрацій, 

міських рад, керівники 

районних, міських 

Нормативно-правове, 

програмне та 

методичне 

забезпечення 

викладання 

трудового навчання 

та економіки 

серпень 

(терміни 

буде 

повідом-

лено 

додат-

ково) 

КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

Буртовий С.В. 

Татаренко О.В. 

Богданова О.П. 
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методичних об‟єднань 

учителів трудового 

навчання, економіки. 

Обласний онлайн-

семінар 

 13 Спеціалісти відділів, 

управлінь освіти, 

методисти методичних 

кабінетів (центрів) 

відділів, управлінь 

освіти 

райдержадміністрацій, 

міських рад, керівники 

районних (міських) 

методичних об‟єднань 

учителів початкових 

класів. 

Обласний онлайн-

семінар 

Організаційно-

методичний супровід 

викладання 

навчальних 

предметів початкової 

школи в контексті 

реалізації 

Державного 

стандарту початкової 

загальної освіти 

серпень 

(терміни 

буде 

повідом-

лено 

додат-

ково) 

КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

Кондратова 

В.В. 

Тіхонова Н.Г. 

 14 Спеціалісти відділів, 

управлінь освіти, 

методисти методичних 

кабінетів (центрів) 

відділів, управлінь 

освіти 

райдержадміністрацій, 

міських рад, керівники 

районних (міських) 

методичних об‟єднань 

учителів 

образотворчого, 

музичного мистецтва та 

художньої культури. 

Обласний онлайн-

семінар 

Компетентнісний 

підхід до викладання 

предметів освітньої 

галузі «Мистецтво» 

серпень 

(терміни 

буде 

повідом-

лено 

додат-

ково) 

КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

Кондратова 

В.В. 

Черненко С.В. 

 15 Спеціалісти відділів, 

управлінь освіти, 

методисти методичних 

кабінетів (центрів) 

відділів, управлінь 

освіти 

райдержадміністрацій, 

міських рад з питань 

упровадження 

інклюзивного та 

інтегрованого навчання. 

Обласний онлайн-

семінар 

Особливості роботи 

вчителя-предметника 

і вчителя-

дефектолога в умовах 

інклюзивного та 

інтегрованого 

навчання в контексті 

реалізації Державних 

стандартів освіти для 

дітей з особливими 

потребами 

серпень 

(терміни 

буде 

повідом-

лено 

додат-

ково) 

КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

Молчанова 

О.М. 

Червонець І.В.  

 16 Спеціалісти відділів, 

управлінь освіти, 

методисти методичних 

кабінетів (центрів) 

відділів, управлінь 

Науково-методичне 

забезпечення 

апробації нової 

навчальної 

літератури 

16.09 КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

Шаповалова 

Т.А.  

Яковова Г.Я. 
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освіти 

райдержадміністрацій, 

міських рад, які 

відповідають за 

апробацію навчальної 

літератури. 

Науково-практичний 

онлайн-семінар 

 17 Спеціалісти відділів, 

управлінь освіти, 

методисти методичних 

кабінетів (центрів) 

відділів, управлінь 

освіти 

райдержадміністрацій, 

міських рад, 

відповідальні за 

проведення зовнішнього 

незалежного 

оцінювання. 

Семінар-нарада 

Зовнішнє незалежне 

оцінювання: 

підсумки, проблеми, 

перспективи 

13.10 КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

Корж Л.Ф. 

Бутенко Л.М. 

 18 Завідувачі (директори) 

методичних кабінетів 

(центрів) відділів, 

управлінь освіти 

райдержадміністрацій, 

міських рад. 

Постійно діючий 

семінар 

Управління якістю 

професійного 

розвитку педагога: 

теоретичний і 

практичний аспект 

25.10-

26.10 

КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинсь-

кого»; 

методичний 

кабінет відділу 

освіти 

Голованівської 

райдержадміні-

страції 

Половенко О.В. 

Вареха А.Г. 

Кірішко Л.М. 

 19 Спеціалісти відділів, 

управлінь освіти, 

методисти методичних 

кабінетів (центрів) 

відділів, управлінь 

освіти 

райдержадміністрацій, 

міських рад, які 

відповідають за виховну 

роботу та позашкільну 

освіту. 

Постійно діючий 

семінар 

Формування 

національно-

патріотичних 

почуттів учнів: 

виховні традиції та 

сучасні підходи 

31.10 КЗ «Навчально-

виховне 

об'єднання 

«Школа козацько-

лицарського 

виховання I-II 

ступенів №21 - 

суспільно-

гуманітарний 

ліцей - 

дошкільний 

навчальний 

заклад 

Кіровоградської 

міської ради 

Кіровоградської 

області» 

Кендюхова 

А.А. 

Міцай Ю.В. 

 20 Методисти методичних 

кабінетів (центрів) 

відділів, управлінь освіти 

райдержадміністрацій, 

міських рад, відповідальні 

Вироблення 

управлінського 

рішення за 

результатами 

моніторингу якості 

16.11 КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

Корж Л.Ф. 

Злепко Д.Б. 
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за проведення 

моніторингових 

досліджень. 

Вебінар 

освіти 

 21 Методисти 

позашкільних 

навчальних закладів. 

Постійно діючий 

семінар 

Система методичної 

роботи 

позашкільного 

навчального закладу 

в контексті 

формування 

ціннісних орієнтацій 

особистості 

17.11 КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

Кендюхова 

А.А. 

Міцай Ю.В. 

 22 Завідувачі (директори), 

методисти методичних 

кабінетів (центрів) 

відділів, управлінь 

освіти 

райдержадміністрацій, 

міських рад, керівники 

загальноосвітніх 

навчальних закладів, 

методичний актив. 

Обласна науково-

практична інтернет-

конференція 

Інформаційно-

освітній простір 

регіону як відкрита 

педагогічна система 

розвитку вчителя: 

проблеми, 

перспективи 

21.11-

23.11 

КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

Половенко О.В. 

Вареха А.Г. 

Кірішко Л.М. 

Трубіна В.Г. 

 23 Завідувачі (директори), 

методисти методичних 

кабінетів (центрів) 

відділів, управлінь 

освіти 

райдержадміністрацій, 

міських рад, керівники 

загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

Регіональна школа 

новаторства  

(онлайн-семінар) 

Інноваційний пошук 

освітянського 

простору 

Кіровоградщини 

22.11 КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

Кірішко Л.М. 

Трубіна В.Г. 

 24 Завідувачі (директори), 

методисти методичних 

кабінетів (центрів) 

відділів, управлінь 

освіти 

райдержадміністрацій, 

міських рад, керівники 

загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

Творча група (друге 

засідання) (дистанційна 

форма проведення) 

Використання 

інтернет-простору 

для підвищення 

якості неперервного 

навчання педагогів 

06.12 КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

Половенко О.В. 

Трубіна В.Г. 

Кірішко Л.М. 

Вареха А.Г. 
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 25 Спеціалісти відділів, 

управлінь освіти, 

методисти методичних 

кабінетів (центрів) 

відділів, управлінь 

освіти 

райдержадміністрацій, 

міських рад, які 

відповідають за 

психологічну службу. 

Онлайн-нарада 

Інноваційні підходи 

до здійснення 

організаційно-

методичного 

керівництва 

психологічною 

службою 

Остання 

п’ятниця 

кожного 

кварталу 

КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

Чебоненко В.Ф. 

Мирська А.А. 

 

9.2.Формування мережі базових методичних кабінетів (центрів) з основних 

напрямків їх діяльності 
№ 

з/п 
Базовий Р(М)МК(Ц) Напрям діяльності 

1 Методичний кабінет відділу освіти 

Бобринецької райдержадміністрації 

Компетентнісний підхід у підвищенні 

кваліфікації педагогів у міжатестаційний 

період 
2 Методичний кабінет відділу освіти 

Голованівської 

райдержадміністрації 

Розвиток предметно-методичних та 

професійних компетентностей педагогів як 

засіб підвищення предметних та ключових 

компетентностей учнів 
3 Методичний кабінет відділу освіти 

Долинської райдержадміністрації 

Науково-методичний супровід 

упровадження нових Державних стандартів 
4 Методичний кабінет відділу освіти 

Кіровоградської 

райдержадміністрації 

Розвиток професійної компетентності 

педагога шляхом упровадження 

інноваційних педагогічних технологій 
5 Методичний кабінет відділу освіти 

Маловисківської 

райдержадміністрації 

Інформаційно-методичне забезпечення 

діяльності педагогічних працівників: 

інноваційний аспект 
6 Методичний кабінет відділу освіти 

Олександрійської 

райдержадміністрації 

Розвиток творчої індивідуальності педагога 

шляхом упровадження інноваційних 

педагогічних технологій 
7 Методичний кабінет відділу освіти 

Петрівської райдержадміністрації 

Підвищення професійної компетентності 

керівних та педагогічних кадрів 

загальноосвітніх навчальних закладів як 

умова розвитку особистості дитини 
8 Науково-методичний центр 

управління освіти Олександрійської 

міської ради 

Підвищення методичної підготовки 

педагогічних кадрів шляхом формування 

навичок науково-дослідницької роботи 
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9.3. Аналіз діяльності районних (міських) методичних кабінетів  (центрів) 

9.3.1. Тематичні вивчення 
Регіональні 

об’єднання 

Термін Проблема вивчення Відповідальні Відмітка про 

виконання 

Знам‟янський, 

Олександрівський 

Березень Організаційно-методичне забезпечення інноваційної діяльності у 

загальноосвітніх навчальних закладах 

Шаповалова Т.А. 

Марченко І.А. 

Яковова А.Я. 

 

Березень Реалізація компетентнісного підходу до викладання навчальних 

предметів у початковій школі 

Кондратова В.В.  

Долинський, 

Петрівський, 

Олександрійський 

Листопад Науково-методичний супровід організації методичної роботи 

вчителів іноземних мов загальноосвітніх навчальних закладів 

Коса І.Т. 

Задубняк Ю.А. 

 

Листопад  Науково-методичний супровід забезпечення рівного доступу до 

якісної технологічної освіти 

Татаренко О.В.  

Вільшанський, 

Голованівський 

Квітень Вивчення ефективності планування та роботи методичних 

формувань учителів інформатики та вчителів, які використовують 

інформаційно-комунікаційні технології навчання 

Чала М.С. 

Шовенко О.С. 

 

Вересень Організація профілактичної та корекційної роботи щодо 

девіантної поведінки дітей та підлітків у системі психолого-

педагогічного супроводу 

Чебоненко В.Ф. 

Мирська А.А. 

 

Компаніївський, 

Новоукраїнський 

Вересень  Реалізація Базового компонента дошкільної освіти у регіоні Тарапака Н.В.  

Листопад Науково-методичне забезпечення викладання предметів «Фізична 

культура» та «Захист Вітчизни» 

Коробов М.Г.  

Добровеличківський, 

Новоархангельський 

Жовтень Формування та розвиток інформаційно-освітнього середовища 

навчального закладу як умова професійного розвитку педагога 

Половенко О.В. 

Кірішко Л.В. 

Вареха А.Г. 

Трубіна В.Г. 

 

Жовтень Удосконалення професійної компетентності організаторів 

виховного процесу та розвиток виховної системи навчального 

закладу в умовах функціонування інформаційно-освітнього 

простору 

Міцай Ю.В. 

Гайда Л.А. 

Дяченко Н.І. 

Пляка С.М 

 

Квітень Методичне забезпечення викладання економіки в умовах 

реалізації Державних стандартів базової і повної загальної 

середньої освіти 

Богданова О.П.  
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Квітень Стан науково-методичного забезпечення впровадження 

інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах 

Червонець І.В.  

Маловисківський, 

Новомиргородський 

Березень  Організаційно-методичне забезпечення організації та проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання. 

Організаційно-методичний супровід моніторингу якості освіти 

Бутенко Л.М. 

Злепко Д.Б. 

 

Бобринецький, 

Устинівський 

Вересень Удосконалення роботи з безпеки життєдіяльності та 

результативність упровадження здоров‟язбережувальних 

технологій навчання у закладах Бобринецького та Устинівського 

районів 

Желєзнова Т.П. 

Барсукова С.Л. 

Ткаченко С.В. 

 

Онуфріївський, 

Світловодський 

Квітень  Методичне забезпечення освітніх галузей «Природознавство» та 

«Математика» в умовах реалізації Державного стандарту базової і 

повної загальної середньої освіти 

Хлань Л.М. 

Литвин С.М. 

Побережний П.В. 

Ткаченко Л.А. 

Ціперко Т.В. 

 

м. Знам‟янка, 

м. Світловодськ 

Лютий Удосконалення професійної компетентності педагогічних 

працівників у системі науково-методичної роботи 

Ревнивцева О.В. 

Мінич Г.В. 

Маранська І.А. 

Черненко С.М. 

 

Лютий Стан науково-методичного та психолого-педагогічного 

забезпечення діяльності шкіл-інтернатів та спеціальних 

навчальних закладів 

Павлюх В.В. 

Молчанова О.М. 

 

Квітень  Науково-методичний супровід викладання предметів освітньої 

галузі «Суспільствознавство» 

Кравченко Ю.В. 

Черткова Н.С. 

 

 

9.3.2. Комплексне вивчення стану охорони праці та безпеки життєдіяльності в навчальних закладах (ЗНЗ, ДНЗ) 
№ 

з/п 
Район 

Термін 

вивчення 
Проблема Відповідальні 

Відмітка про 

виконання 

1 м. Світловодськ Січень Результативність впровадження системи управління охороною 

праці та безпекою життєдіяльності в навчальних закладах 

області 

Желєзнова Т.П.  

2 Олександрівський Лютий  

3 Світловодський Травень  

4 Вільшанськй Жовтень  

5 Онуфріївський Листопад  
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Х. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ  
10.1. Співпраця з міжнародними фондами, науковими центрами, навчальними 

закладами, освітніми установами та громадськими організаціями 

№ 

з/п 

Заклад, установа, 

фонд, програма, 

проект 

Відповідальні  
Період 

співпраці 

Тема (назва) програми 

(проекту) напрям 

співпраці 

Відмітка 

про 

виконання 

1 Інститут «Ткума» - 

Український 

інститут вивчення 

Голокосту 

Митрофаненко 

Ю.С. 

Протягом 

року 

Історія єврейського 

народу в Україні 

 

2 Корпорація Intel Скрипка Г.В. 

Буртовий С.В. 

Голодюк Л.С. 

Литвиненко 

О.В. 

Протягом 

року 

Освітні програми Intel 

в Україні 
 

3 Україський проект 

«Якість освіти» 

 

Впроваджен-

ня програми в 

освітній 

простір 

області 

Литвиненко 

О.В. 

 

 

4 Університет 

банківської справи 

Національного банку 

України 

Богданова 

О.П. 

2012-2019 

роки 

Сприяти 

впровадженню 

Міжнародного 

проекту USAID/ 

FINREP - II «Розвиток 

фінансового сектору» 

щодо впровадження у 

навчально-виховний 

процес курсу 

«Фінансова 

грамотність» 

 

5 ArengukoostööProgra

mm 

(EstonianDevelopmen

tCooperation)  

Міністерство 

закордонних справ 

Естонії 

Чала М.С. 2016 Україно-естонський 

проект Міксіке 

Мета: «Упровадження 

та розвиток онлайн- 

навчання в 

навчальних закладах 

України, 

налагодження зв‟язків 

та комунікації між 

педагогами та учнями  

різних країн» 

 

6 КЗ ЛОР «Львівський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти», 

українсько-

польський проект 

«Шкільна академія 

підприємництва» 

 

Гельбак А.М. 

Митрофа-

ненко Ю.С. 

2013-2016 Шкільна академія 

підприємництва 

 

http://vm.ee/en
http://vm.ee/en
http://vm.ee/en
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7 Міжнародний фонд 

«Відродження» 

Жосан О.Е. 2014-2015 Підготовка 

аналітичних 

матеріалів з проблем 

реформування 

освітньої політики, 

проведення круглих 

столів 

 

 

10.2. Розробка та реалізація міжнародних програм і проектів 
№ 

з/п 
Назва програми /проекту Завдання Відповідальні 

1 Програма Іntel® «Навчання для 

майбутнього» 

Навчання за 

програмою педагогів 

області 

Литвиненко О.В. 

2 Програма Intel® «Шлях до успіху» 

Курс «Комп‟ютерні технології для 

місцевої спільноти» 

Курс «Комп‟ютерні технології для 

майбутньої професія» 

Впровадження 

програми в освітній 

простір області 

Чала М.СМ. 

 

3 Міжнародний проект USAID/FINREP - II 

«Розвиток фінансового сектору» за 

темою «Науково-методичні засади 

впровадження фінансової грамотності в 

навчально-виховний процес навчальних 

закладів» 

Організаційно-

методичний супровід 

впровадження 

варіативного курсу 

«Фінансова 

грамотність», курсів 

за вибором для учнів 

початкової школи 

«Фінансова абетка», 

«Фінансова 

арифметика», 

«Фінансова 

поведінка», учнів 

основної школи 

«Родинні фінанси», 

«Фінансово-

грамотний 

споживач», 

«Фінансова 

культура», 

«Прикладні фінанси», 

«Економіка і 

фінанси» та 

спецкурсів з 

фінансової 

грамотності для 

підвищення 

кваліфікації педагогів 

початкової і основної 

школи, курсу для 

батьків «Відкриті 

родинні студії. 

Фінансова мудрість 

родинної педагогіки» 

Богданова О.П. 
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на базі 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

І-ІІI рівнів 

акредитації  

4 Шкільна академія підприємництва Розвиток 

підприємливості та 

ініціативності на 

уроках 

неекономічного 

циклу 

Гельбак А.М. 

Митрофаненко Ю.С. 

5 Україно-естонський проект Міксіке Впровадження проекту 

в освітній простір 

області 

Чала М.С. 

 

6 Міжнародний проект ПРООН/ЮНЕЙДС 

«Сприяння просвітницькій роботі 

«рівний-рівному» щодо здорового 

способу життя в Україні» 

Проведення тренінгів 

для педагогічних 

працівників області, 

консультування з 

питань впровадження 

програми   

Павлюх В.В. 

Чебоненко В.Ф. 

7 Міжнародний фонд «Відродження» Основи 

програмування 

Python 

Червонець І.В. 

Місюня Л.В. 

 

8 Всеукраїнська громадська організація 

інвалідів «Правозахисна спілка 

інвалідів» 

Проведення спільних 

заходів 

Місюня Л.В. 

 

9 Український науково-методичний центр 

практичної психології і соціальної роботи, 

Національна академія педагогічних наук 

України 

Інформаційно-освітня 

протиалкогольна 

програма «Сімейна 

розмова». 

Впровадження 

програми в заклади 

освіти області 

Чебоненко В.Ф. 

 Мирська А.А. 

10 Фонд Народонаселення ООН в Україні, 

Національна академія педагогічних наук 

України 

Програма щодо 

формування навичок 

репродуктивного 

здоров‟я підлітків 

«Дорослішай на 

здоров‟я» 

Впровадження 

програми в заклади 

освіти області 

Чебоненко В.Ф. 

 Мирська А.А. 

11 Євангельська школа Берлін Центрум Поширення ініціативи 

міжнародної співпраці 

серед керівників 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Кіровоградської області 

Підготовка та взаємодія 

щодо проведення 

міжнародного 

методичного заходу  

Ed-Camp 

Трубіна В.Г. 

12 Дитячий Фонд Об‟єднаних націй 

(ЮНІСЕФ) 

Програма 

навчального курсу 

Желєзнова Т.П. 

Ткаченко С.В. 
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МБФ «Міжнародний Альянс з 

ВІЛ/СНІДу в Україні»  

Громадська організація «Дитячий фонд 

«Здоров‟я через освіту» 

(факультативу) 

«Школа проти 

СНІДу» 

Барсукова С.Л. 

13 Дитячий Фонд Об‟єднаних націй 

(ЮНІСЕФ) 

GmbH «Профілактика ВІЛ/СНІДу в 

Східній Європі» 

Програма 

навчального курсу 

(факультативу) 

«Захисти себе від 

ВІЛ» 

Желєзнова Т.П. 

Ткаченко С.В. 

Барсукова С.Л. 

14 МБФ «Міжнародний Альянс з 

ВІЛ/СНІДу в Україні» 

Громадська організація «Дитячий фонд 

«Здоров‟я через освіту» 

Програма 

навчального курсу 

«Основи здоров‟я» 

(навчання на засадах 

розвитку життєвих 

навичок) 

Желєзнова Т.П. 

Ткаченко С.В. 

Барсукова С.Л. 

15 МБФ «Міжнародний Альянс з 

ВІЛ/СНІДу в Україні» 

Міжнародна незалежна некомерційна 

організація Project HOPE 

Шкільна програма з 

профілактики 

вживання тютюну, 

алкоголю і 

наркотиків (ХОУП) 

Желєзнова Т.П. 

Ткаченко С.В. 

Барсукова С.Л. 

16 GIZ (німецьке товариство міжнародного 

співробітництва)  

Проекти «Чесна гра»,  

«Маршрут безпеки» 

Желєзнова Т.П. 

Ткаченко С.В. 

Барсукова С.Л. 

17 Співпраця з Корпусом Миру США в 

Україні 

Викладання 

англійської мови як 

іноземної 

Коса І.Т. 

18 Співпраця з Ґете-Інститутом, 

Британською Радою та Французьким 

Культурним Центром 

Участь у семінарах та 

вебінарах 

Коса І.Т. 

Задубняк Ю.А. 

19 Співпраця з Міжнародними освітньо-

методичними центрами PEARSON-

DINTERNAL. Express Publishing. Oxford 

Організація спільних 

семінарів 

Коса І.Т. 

Задубняк Ю.А. 

 

ХІ. МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ РЕГІОНУ 
11.1. Моніторинг освітньої діяльності: 

а) участь у всеукраїнських моніторингових дослідженнях 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання Відповідальні 
Відмітка про 

виконання 

1 Моніторингове дослідження 

стану позашкільної освіти та 

позакласної роботи в 

загальноосвітніх навчальних 

закладах, ІV етап (на 

виконання наказу МОН 

України від 28.05.2013 № 620) 

Жовтень-

листопад 

Корж Л.Ф. 

Злепко Д.Б. 

Гулка О.М. 

 

2 Моніторингове дослідження 

стану превентивної освіти 

дітей та учнівської молоді,               

ІV етап (на виконання наказу 

МОН України від 02.10.2012 

№ 1064). 

 

Квітень-

травень 

Корж Л.Ф. 

Злепко Д.Б. 
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3 Моніторингове дослідження 

якості новостворених 

підручників для початкової 

школи (на виконання п.2.2. 

наказу МОН України від 

20.08.2012 № 935 «Про 

проведення апробації та 

моніторингових досліджень 

якості навчальної літератури"  

квітень- 

травень 

Корж Л.Ф. 

Злепко Д.Б. 

Волошина О.С. 

 

 

б) моніторингові та соціологічні  дослідження в регіоні 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання Відповідальні 
Відмітка про 

виконання 

1 Моніторингове дослідження 

стану  позашкільної освіти та 

позакласної роботи в 

загальноосвітніх навчальних 

закладах (ІV етап) 

Листопад - 

грудень 

Корж Л.Ф. 

Злепко Д.Б. 

Гулка О.М.  

2 Моніторингове дослідження 

рівня сформованості 

інформаційно-комунікаційної 

компетентності учнів у 

навчальних закладах області 

(ІІІ етап) 

Квітень - 

травень 

Корж Л.Ф. 

Злепко Д.Б. 

Ципочкін А.В. 
 

 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Назва району, 

школи 

Термін 

виконан

ня 
Відповідальні 

Відмітка про 

виконання 

1. Моніторингове 

дослідження стану 

організації 

впровадження й 

викладання 

предмета «Основи 

здоров‟я» та 

обов‟язкового 

факультативного 

курсу «Захисти 

себе від ВІЛ» у 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладах області 

Долинський  Березень Желєзнова Т.П. 

Барсукова С.Л. 

Ткаченко С.В. 

 

Новоукраїнський  Квітень  

Устинівський  Вересень  

Світловодський Жовтень  

Маловисківський Листопад 

 

2. Моніторинг стану 

впровадження 

європейських 

стандартів 

превентивної 

освіти в 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладах 

«Куколівський 

навчально-

виховний 

комплекс 

«Загальноосвітня 

школа І-ІІІ 

ступенів – 

дошкільний 

навчальний 

Квітень Желєзнова Т.П. 

регіональний 

координатор 

проектів 
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заклад» 

Олександрійської 

районної ради 

Кіровоградської 

області 

Загальноосвітня 

школа І-ІІІ 

ступенів №1  

м.Гайворона 

Кіровоградської 

області 

Травень  

Маловисківська 

загальноосвітня 

школа  І-ІІІ 

ступенів №3 

Маловисківської 

районної ради 

Кіровоградської 

області 

 

Вересень  

Загальноосвітня 

школа  І-ІІІ 

ступенів с. 

Мечиславка 

Ульяновського 

району 

Кіровоградської 

області 

Жовтень  

Навчально-

виховний 

комплекс 

«Загальноосвітній 

навчальний 

заклад І-ІІІ 

ступенів  №19 – 

дошкільний 

навчальний 

заклад «Лісова 

казка» 

Олександрійської 

міської ради 

Кіровоградської 

області 

Листопад  

 

11.2. Науково-методичний супровід моніторингових досліджень 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання Відповідальні 
Відмітка про 

виконання 

1 Підготовка методичних 

рекомендацій до проведення 

моніторингових досліджень: 

- превентивної освіти дітей та 

учнівської молоді в 

Протягом 

року  

 

 

 

Корж Л.Ф. 

Злепко Д.Б. 
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навчальних закладах 

(ІV етап); 

- позашкільної освіти та 

позакласної роботи в 

загальноосвітніх навчальних 

закладах (ІV етап); 

- якості навчальної літератури; 

- рівня сформованості 

інформаційно-комунікаційної 

компетентності учнів у 

навчальних закладах області  

(ІІІ етап) 

 

. 

 

Гулка О.М. 

 

 

 

Злепко Д.Б. 

 

 

Волошина О.С. 

2  Підбір та апробація 

інструментарію для 

дослідження (регіональний  

рівень) стану  позашкільної 

освіти та позакласної роботи в 

загальноосвітніх навчальних 

закладах (ІV етап) 

Протягом 

року 

Корж Л.Ф. 

Гулка О.М. 
 

3 Нормативно-правове 

забезпечення здійснення 

моніторингових досліджень: 

опрацювання наказів, листів, 

методичних рекомендацій 

Міністерства освіти і науки 

України 

За 

потребою 

Корж Л.Ф. 

Гулка О.М. 
 

4 Проведення  інструктивно-

методичних  нарад з регіональними 

координаторами моніторингових 

досліджень 

За 

потребою 

Корж Л.Ф. 

Злепко Д.Б. 
 

5  Підготовка інструктивних  

матеріалів до проведення 

моніторингових досліджень 

У 

визначені 

терміни 

Злепко Д.Б. 

Волошина О.С. 

Гулка О.М. 

 

6 Обробка та узагальнення 

матеріалів моніторингових 

досліджень 

У 

визначені 

терміни 

Волошина О.С. 

Гулка О.М. 
 

7 Підготовка інформаційних 

листів до департаменту освіти і 

науки, молоді та спорту  

облдержадміністрації 

У 

визначені 

терміни 

Корж Л.Ф. 

Злепко Д.Б. 
 

8 Здійснити моніторинг 

ефективності профілактичних 

заходів щодо попередження 

конфліктів у навчальному 

середовищі 

Квітень Чебоненко В.Ф. 

Мирська А.А. 

 

9 Провести моніторинг стану 

забезпечення практичними 

психологами та соціальними 

педагогами в закладах освіти 

Травень Чебоненко В.Ф. 

Мирська А.А. 
 

10 Здійснити моніторинг 

виникнення ризиків 

суїцидальних нахилів серед 

учнівської молоді 

Грудень Чебоненко В.Ф. 

 Мирська А.А. 
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11.3. Організаційно-методичний супровід зовнішнього незалежного оцінювання 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання Відповідальні 
Відмітка про 

виконання 

1  Організація та проведення 

навчально-методичної роботи з 

питань підготовки до ЗНО   

(відповідальні за пункти 

пробного ЗНО, методисти 

РМК (НМЦ) відділів/управлінь 

освіти, відповідальні за 

проведення ЗНО, відповідальні 

за пункти ЗНО основної та 

додаткової  сесій) 

Січень-

лютий, 

квітень-

липень 

Корж Л.Ф. 

Бутенко Л.М. 

 

2 Інформаційно-роз'яснювальна 

робота серед педагогічних 

працівників, громадськості та 

випускників щодо 

особливостей проведення 

зовнішнього незалежного 

оцінювання 2016 року 

Протягом 

року 

Корж Л.Ф. 

Бутенко Л.М. 

 

 

3  Формування бази даних 

педагогічних працівників, 

залучених до проведення: 

апробації сертифікаційних 

робіт, пробного ЗНО, основної  

та додаткової сесій ЗНО-2016 

Жовтень-

квітень, 

лютий-

березень, 

квітень- 

червень, 

травень, 

червень  

Корж Л.Ф. 

Бутенко Л.М. 

 

4  Організація та проведення : 

- апробації сертифікаційних 

робіт; 

- пробного ЗНО з української 

мови і літератури; 

- пробного ЗНО з інших 

предметів; 

основної сесії ЗНО; 

- додаткової сесії ЗНО. 

Вересень-

квітень 

 

02.04 

 

09.04 

 

05.05-17.06 

14.06-04.07 

Корж Л.Ф. 

Бутенко Л.М. 

Курілін О.М. 

Ципочкін А.В. 

Злепко Д.Б. 

Гулка О.М. 

Волошина О.С. 

 

5 Реєстрація та навчання осіб, 

які забезпечують проведення 

зовнішнього незалежного 

оцінювання в пунктах ЗНО 

Лютий-

квітень, 

травень-

червень 

 Корж Л.Ф. 

Бутенко Л.М. 
 

6 Підготовка пропозицій до 

формування мережі пунктів 

перевірки відкритої частини 

сертифікаційних робіт 

до 25.04 Корж Л.Ф. 

Бутенко Л.М. 
 

7 Навчання екзаменаторів для 

перевірки відкритої частини 

сертифікаційних робіт  з 

української мови, математики, 

англійської мови 

до 22.04 Корж Л.Ф. 

Бутенко Л.М. 

 

8 Підготовка пропозицій до 

формування  мережі пунктів 

Жовтень-

квітень,  

Корж Л.Ф. 

Бутенко Л.М. 
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системи ЗНО: 

апробації сертифікаційних 

робіт; 

пробного ЗНО; 

основної та додаткової сесії 

ЗНО; 

перевірки відкритої частини 

сертифікаційних робіт 

 

березень, 

 

квітень-

червень, 

 

квітень-

травень 

9 Організація та проведення 

інструктажу персоналу пунктів 

ЗНО 

Березень-

травень, 

червень-

липень 

Корж Л.М. 

Бутенко Л.М. 
 

10 Інформування щодо порядку 

здійснення громадського 

спостереження за проведенням 

ЗНО та реєстрація 

громадських спостерігачів 

Січень-

травень 

Бутенко Л.М. 

 

 

ХІI. ІНФОРМАЦІЙНО-ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 
12.1. Робота бібліотеки 
№ 

з/п 
Зміст  роботи 

Термін   

виконання 
Відповідальні 

1 Поповнення постійно діючої виставки літератури 

«Наш край – Кіровоградщина» 

Протягом 

року 

Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 

2 Виставка – діалог до 145 річниці з дня 

народження Лесі Українки «Українка Леся: 

cюжети з життя в ілюстраціях і документах» 

Протягом 

року 

Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 

3 160 річниця від дня народження Івана Франка. 

Виставка – роздум «Непоборимий син землі» 

Протягом 

року 

Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 

4 Систематичне  інформуванння працівників 

установи та слухачів курсів підвищення 

кваліфікації про нові надходження літератури до 

бібліотеки 

Протягом 

року 

Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 

5 Оформлення книжкової виставки «Актуальність 

ідей В.О.Сухомлинського в умовах сьогодення» 

для всіх категорій слухачів курсів, які будуть 

підвищувати кваліфікацію в січні 

Січень Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 

6 Оформлення виставки літератури «Новинки 

методичної літератури для вчителя предметника» 

Січень Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 

7 Підготовка  виставки  друкованих видань КЗ 

«КОІППО ім. Василя Сухомлинського»   для всіх 

категорій слухачів курсів підвищення 

кваліфікації в січні 

Січень Олексієнко Т.В. 

Воловоденко В.П. 

8 Презентація методичного журналу  «Камуфляж» 

за 2015 рік для учителів, які викладають предмети 

«Захист Вітчизни» 

Січень Олексієнко Т.В. 

Воловоденко В.П. 

9 Підбірка статей  профільних газет та журналів 

для  керівників навчальних закладів (директори 

шкіл, заступники директорів шкіл з навчально-

виховної та науково-методичної роботи) та 

позашкільних навчальних закладів 

 

Січень Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 
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10 Тематичний підбір літератури з проблеми  

«Інноваційні технології в практиці роботи 

вчителя історії та інших суспільствознавчих 

дисциплін» 

Січень Олексієнко Т.В. 

Воловоденко В.П. 

11 Для всіх категорій слухачів, які проходять курси 

в лютому, проведення відкритих переглядів 

новинок періодичної літератури 

загальнопедагогічного змісту,  що надходить до 

бібліотечного фонду 

Лютий Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 

12 Поповнення   виставки літератури «Новинки 

методичної літератури для вчителя предметника» 

Лютий Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 

13 Бібліографічний огляд фахових  періодичних 

видань за 2015 рік для учителів української   мови 

і літератури, зарубіжної літератури та російської 

мови 

Лютий Олексієнко Т.В. 

Воловоденко В.П. 

14 Для слухачів курсів початкових класів 

індивідуальні списки літератури з проблеми  

«Інноваційні підходи до формування предметних 

компетентностей молодших школярів 

Лютий Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 

15 Презентація щоквартального науково-

методичного журналу  «Педагогічний вісник» за 

2014-2015 рік  для  всіх категорій слухачів курсів 

підвищення кваліфікації в лютому 

Лютий Олексієнко Т.В. 

Воловоденко В.П. 

16 Підготовка тематичного списку літератури для 

слухачів курсів керівників навчальних закладів, 

які будуть проходити курси в лютому з проблеми  

«Державно-громадське управління як інноваційна 

система розвитку навчального закладу» 

Лютий Олексієнко Т.В. 

17 Бібліографічний огляд літератури, презентованої 

на виставці «Актуальність ідей 

В.О.Сухомлинського в умовах сьогодення», для 

слухачів курсів,  які відбудуться в лютому 

Лютий Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 

18 Створення переліку підручників, які є в  

бібліотеці, для вчителів початкової школи 

Лютий Воловоденко В.П 

 

19 Презентація виставки  друкованих видань КЗ 

«КОІППО імені Василя Сухомлинського» для 

всіх категорій слухачів курсів підвищення 

кваліфікації в лютому 

Лютий Олексієнко Т.В. 

20 Оформлення  книжкової виставки «Новинки 

методичної літератури для вчителя предметника» 

для всіх категорій слухачів курсів у лютому 

Лютий Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 

21 Бібліографічний огляд літератури, презентованої 

на виставці «Актуальність ідей 

В.О.Сухомлинського в умовах сьогодення», для 

слухачів курсів,  які відбудуться у березні 

Березень Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 

22 Для всіх категорій слухачів, які проходитимуть 

курси в березні, проведення відкритих переглядів  

новинок періодичної літератури 

загальнопедагогічного змісту,  що надходить до 

бібліотечного фонду 

Березень Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 

23 Підготовка рекомендаційного списку літератури з 

проблеми «Філологічно обдарована молодь 

України» для слухачів курсів  української та 

Березень Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 
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англійської мов, які відбудуться в березні. 

24 Підбір статей періодичних видань з проблеми 

«Інноватика в дошкільній освіті» для слухачів 

курсів дошкільного виховання  

Березень Воловоденко В.П 

 

25 Бібліографічний огляд журналу: «Історія  і 

суспільствознавство в школах України: теорія і 

методика навчання» за 2015 рік для слухачів 

курсів історії  

Березень Воловоденко В.П. 

 

 

26 Поповнення книжкової виставки «Новинки 

методичної літератури для вчителя- 

предметника» 

Березень Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 

27 Бібліографічний огляд літератури, презентованої 

на виставці «Актуальність ідей 

В.О.Сухомлинського в умовах сьогодення», для 

слухачів курсів,  які відбудуться у квітні 

Квітень Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 

28 Для всіх категорій слухачів, які проходять курси 

в квітні, проведення  відкритих переглядів  

новинок  періодичної літератури 

загальнопедагогічного змісту,  що надходить до 

бібліотечного фонду. 

Квітень Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 

30 Ознайомлення  слухачів курсів музичного 

мистецтва  з   журналами «Мистецтво в школі» та 

«Мистецтво та освіта» за 2015-2016 роки 

Квітень  

Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 

31 Проведення бібліографічного огляду  друкованих 

видань КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського»   для всіх категорій слухачів 

курсів підвищення кваліфікації в квітні 

Квітень Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 

32 Підготовка рекомендаційного списку літератури з 

проблеми «Інноваційні технології в системі 

освіти» для всіх категорій слухачів курсів у квітні 

Квітень Воловоденко В.П. 

 

 

33 Поповнення виставки «Новинки методичної 

літератури для вчителя-предметника» 

Квітень Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 

34 Тематична викладка періодичної літератури  для 

практичного психолога 

Квітень Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 

35 Бібліографічний огляд літератури, презентованої  

на виставці «Актуальність ідей 

В.О.Сухомлинського в умовах сьогодення», для 

слухачів курсів,  які відбудуться в травні 

Травень Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 

36 Для всіх категорій слухачів, які проходять курси 

в травні, проведення відкритих переглядів  

новинок  періодичної літератури 

загальнопедагогічного змісту,  що надходить до 

бібліотечного фонду 

Травень Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 

37 Для учителів географії та природознавства  

бібліографічний огляд журналів «Географія та 

економіка в сучасній школі», «Географія»  та 

додатку до журналу  «Географія»  ВГ «Основа» за  

2015-2016 роки 

Травень  

Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 

38 Підготовка викладки – методички літератури для 

вихователів ГПД з проблеми «Розвиток творчих 

здібностей школярів у процесі реалізації 

проектної технології» 

Травень Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 
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39 Підготовка  статей  профільних журналів для 

учителів трудового навчання та керівників 

гуртків  декоративно-прикладного мистецтва з 

проблеми «Використання інноваційних 

технологій в освітній  діяльності» 

Травень Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 

40 Поповнення  книжкової виставки «Новинки 

методичної літератури для вчителя предметника» 

Травень Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 

41 Підбір літератури з теми «Диференціація та 

індивідуалізація процесу навчання учнів з 

особливими освітніми потребами в умовах ЗНЗ» 

для учителів ЗНЗ, які працюють з учнями з 

особливими освітніми потребами та учителів 

початкових класів ЗНЗ і шкіл-інтернатів 

Травень Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 

42 Бібліографічний огляд літератури, презентованої 

на виставці «Актуальність ідей 

В.О.Сухомлинського в умовах сьогодення», для 

слухачів курсів,  які відбудуться в червні. 

Червень Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 

43 Проведення  Дня інформації з проблеми 

«Становлення та розвиток бібліотеки як 

інформаційного центру навчального закладу». 

Ознайомлення з фаховими періодичними 

виданнями «Шкільний  бібліотекар», 

«Бібліотечна планета», «ШБІЦ», та газета 

«Шкільна бібліотека+»; огляд новинок  

спеціальної літератури для бібліотекарів  

Виставка-роздум «Непоборимий син землі» до 

160-річчя від дня народження Івана Франка 

Виставка-діалог до 140-ї річниці з дня 

народження Лесі Українки «Українка Леся: 

cюжети з життя в ілюстраціях і документах» для 

бібліотекарів ЗНЗ 

Червень Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 

44 Для всіх категорій слухачів, які проходять   курси 

в червні, проведення відкритих переглядів  

новинок періодичної літератури 

загальнопедагогічного змісту,  що надходить до 

бібліотечного фонду 

Червень Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 

45 Виставка-презентація «Інноватика в сучасній 

освіті» для слухачів курсів, які будуть 

підвищувати кваліфікацію в червні 

Червень Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 

46 Для музичних керівників дошкільних 

презентация журналу «Зростаємо разом» за 2015- 

2016 роки 

Червень Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 

47 Бібліографічний огляд літератури, презентованої 

на виставці   «Актуальність ідей 

В.О.Сухомлинського в умовах сьогодення», для 

слухачів курсів,  які відбудуться в серпні 

Серпень Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 

48 Для всіх категорій слухачів, які проходять   курси 

в  серпні, проведення  відкритих переглядів 

новинок періодичної  літератури 

загальнопедагогічного змісту,  що надходить до 

бібліотечного фонду 

Серпень Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 

49 Перегляд книжкової виставки «Новинки 

методичної літератури для вчителя-предметника» 

Серпень Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 
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50 Для вихователів шкіл-інтернатів,  професійно-

технічних навчальних закладів, гуртожитків, 

спеціальних шкіл, центрів соціально-

психологічної реабілітації бібліографічний огляд  

журналів: «Педагогіка толерантності», 

«Педагогіка і психологія», «Позакласний час», 

«Педмайстерня», «Вихователю ГПД. Усе для 

роботи» та  «Виховна робота в школі» за 2015-

2016 роки 

Серпень Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 

51 Виставка-презентація «Інноватика в сучасній  

освіті»  для слухачів курсів,  які будуть 

підвищувати свою кваліфікацію в серпні 

Серпень Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 

52 Проведення бібліографічного огляду  друкованих 

видань КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» для всіх категорій слухачів 

курсів підвищення кваліфікації в серпні 

Серпень Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 

53 Бібліографічний огляд літератури, презентованої 

на виставці «Актуальність ідей 

В.О.Сухомлинського в умовах сьогодення», для 

слухачів курсів,  які відбудуться у вересні 

Вересень Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 

54 Для всіх категорій слухачів, які проходять курси 

у вересні, проведення відкритих переглядів  

новинок періодичної літератури 

загальнопедагогічного змісту,  що надходить до 

бібліотечного фонду 

Вересень Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 

55 Поповнення виставки «Новинки методичної 

літератури для вчителя-предметника» 

Вересень Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 

56 Для всіх категорій слухачів очно-дистанційних 

курсів, які викладають предмети природничо-

математичного  циклу, рекомендаційний список 

літератури з проблеми «Методично-технологічні 

аспекти використання ІКТ в роботі вчителя». 

Список підготовлений в електронному вигляді й 

представлений на блозі бібліотеки 

Вересень Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 

57 Підготовка списку  підручників всіх авторів за 

новою программою,  які є в бібліотеці, для 

вчителів початкових класів  

Вересень Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 

 

58 Проведення бібліографічного огляду  друкованих 

видань КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» для всіх категорій слухачів 

курсів підвищення кваліфікації у вересні 

Вересень Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 

59 Для слухачів курсів англійської мови, які 

бажають опанувати методику підготовки завдань 

та проведення тестування, підбір статей з 

журналів: «Вісник тестування МОН України», 

«Іноземні мови в сучасній школі» та «Англійська 

мова в школі» 

Вересень Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 

60 Викладка-методичка з проблеми 

«Компетентнісний підхід до викладання 

предметів початкової школи» для вчителів 

початкової ланки 

Вересень Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 

61 Поповнення виставки «Новинки методичної 

літератури для вчителя-предметника» 

Жовтень Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 



135 

 

62 Бібліографічний огляд літератури, презентованої 

на виставці «Актуальність ідей 

В.О.Сухомлинського в умовах сьогодення», для 

слухачів курсів,  які відбудуться в жовтні 

Жовтень Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 

63 Для всіх категорій слухачів, які проходять   курси 

в жовтні, проведення відкритих переглядів  

новинок періодичної літератури 

загальнопедагогічного змісту, що надходить до 

бібліотечного фонду 

Жовтень Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 

64 Для керівників шкіл, новопризначених керівників 

шкіл, заступників директорів шкіл та резерву на 

цю посаду підбір науково-методичної літератури 

з проблеми «Формування управлінських 

компетентностей сучасного керівника закладу 

освіти» 

Жовтень Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 

65 Виставка посібників серії «Золота педагогічна 

скарбничка»  для  всіх категорій слухачів курсів у 

жовтні 

Жовтень Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 

66 Підбір статей з журналів «Рідна школа» та  

«Обдарована дитина» з теми «Організація роботи 

з філологічно обдарованими учнями» для 

слухачів курсів англійської мови, української 

мови та літератури, зарубіжної літератури та 

російської мови 

Жовтень Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 

67 Для керівників навчальних закладів, заступників з 

виховної роботи, презентація щоквартального 

науково-методичного журналу «Педагогічний 

вісник» за останні  три роки 

Жовтень Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 

68 Підбір літератури з теми «Формування базових 

компетентностей у вихованців спеціальних 

навчальних закладів» для учителів-дефектологів 

та завідувачів логопедичних пунктів 

Жовтень ОлексієнкоТ.В. 

69 Підбірка статей з періодичної літератури з теми 

«Сучасний урок. Формування предметних і 

ключових компетентностей учнів у процесі 

викладання предметів географії, економіки та 

природознавства 

Жовтень Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 

70 Бібліографічний огляд літератури, презентованої  

на виставці «Актуальність ідей 

В.О.Сухомлинського в умовах сьогодення», для 

слухачів курсів,  які відбудуться в листопаді 

Листопад Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 

71 Для всіх категорій слухачів, які проходять   курси 

в листопаді,   проведення  відкритих переглядів  

новинок  періодичної  літератури 

загальнопедагогічного змісту,  що надходить до 

бібліотечного фонду 

Листопад Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 

72 Поповнення книжкової  виставки «Новинки 

методичної літератури для вчителя- 

предметника» 

Листопад Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 

73 Виставка-обговорення з теми «Педагогічні 

інноваційні технології в сучасній дошкільній 

освіті» для завідувачів ДНЗ 

Листопад Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 
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74 Бібліографічний огляд літератури з проблеми 

«Організація роботи з філологічно обдарованими 

учнями» для слухачів курсів англійської мови, 

зарубіжної літератури та російської мови 

Листопад Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 

75 Презентація журналів: «Шкільному психологу. 

Усе для роботи», «Педагогіка і психологія» та 

«Психолог дошкілля» за 2015-2016 роки для 

практичних психологів та соціальних педагогів 

Листопад Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 

76 Для бібліотекарів ЗНЗ круглий стіл «Сучасні 

технології моделювання фонду бібліотеки ЗНЗ». 

У рамках заходу   поетичні читання та 

обговорення творів Лесі Українки та Івана 

Франка, а також презентація виставки-діалогу до 

145-ї річниці з дня народження Лесі Українки 

«Українка Леся: сюжети з життя в ілюстраціях і 

документах» та виставки- роздуму «Непоборимий 

син землі» до  160 - річчя від дня народження 

Івана Франка 

Листопад Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 

77 Бібліографічний огляд літератури, презентованої 

на виставці «Актуальність ідей 

В.О.Сухомлинського в умовах сьогодення», для 

слухачів курсів,  які відбудуться у грудні 

Грудень Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 

78 Підбір методичних журналів «Позашкільна 

освіта» та «Позакласний час» для слухачів курсів 

педагогів-організаторів та вихователів груп 

продовженого дня 

Грудень Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 

79 Поповнення книжкової виставки «Новинки 

методичної літератури для вчителя- 

предметника» 

Грудень Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 

80 Для всіх категорій слухачів, які проходять курси 

в грудні, проведення відкритих переглядів  

новинок  періодичної літератури 

загальнопедагогічного змісту,  що надходить до 

бібліотечного фонду 

Грудень Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 

81 Виставка-діалог «Виховання казкою. Творча     

реалізація ідей В.О. Сухомлинського» для 

вихователів ДНЗ 

Грудень Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В 

82 Презентація щоквартального науково-

методичного журналу  «Педагогічний вісник»  за  

останні три роки для  всіх категорій слухачів 

курсів підвищення кваліфікації в грудні 

Грудень Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В 

83 Проведення бібліографічного огляду  друкованих 

видань КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» для всіх категорій слухачів 

курсів підвищення кваліфікації в грудні 

Грудень Воловоденко В.П. 
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12.2. Видавнича діяльність  

12.2.1. Планування структурними підрозділами  інституту наукових та 

науково-методичних видань 
з/п Автор, назва, вихідні дані Характер  Обсяг 

(стор.) 

Ум. др. 

арк. 

Відмітка про 

виконання 

 Наукові книжкові видання, навчальна 

література 

    

1.  Митрофаненко Ю.С. Наш край 

(Приінгулля) в умовах Української 

революції 1918 – 1920 рр. 

Науково-

методичне 

100 4  

2.  Вікторіна О.М. Використання 

фразеологізмів у творчості письменників 

Кіровоградщини (матеріали роботи 

творчої групи) 

Навчально- 

методичне 

100 4  

3.  Вікторіна О.М. Бугайова Н.А. Методичні 

рекомендації використання веб-квесту на 

уроках української мови і літератури 

Методичне  72 3  

4.  Голодюк Л.С. Сприймаємо, аналізуємо, 

моделюємо, 8 клас (ТОВ «Праймдрук»). 

Навчальне 100 4  

5.  Гельбак А.М. Структура особистості 

підлітка: навч.-метод. посіб. / 

А.М.Гельбак. – Кіровоград: КОІППО, 

2016 

Наук.-метод. 70 2,5  

6.  Кендюхова А.А. Форми та методи 

безбального оцінювання: навч.-метод. 

посіб. / А.А.Кендюхова. – Кіровоград: 

КОІППО, 2016 

Наук.-метод. 48 2,0  

7.  Войтко В.В.     Методи навчання дітей з 

психофізичними порушеннями: навч.-

метод. посіб./ В.В.Войтко.- Кіровоград: 

КОІППО, 2016 

Навч.-метод 70 3,1  

8.  Войтко В.В. Затримка психічного 

розвитку: діагностика та корекція: навч.-

метод. посіб/В.В.Войтко.- Кіровоград: 

КОІППО, 2016 

Навч.-метод 47 2  

9.  Інклюзивна освіта в професійно-

технічному навчальному закладі: 

методичні рекомендації 

Наук.-метод. 48 2  

10.  Психолого-педагогічний супровід учнів з 

девіантною поведінкою в умовах 

професійно-технічної освіти: методичний 

посібник 

Наук.-метод. 72 3  

11.   Єфіменко С.М. Виставка дитячої 

творчості: організація, підготовка, 

презентація: навч.-метод. посіб. / С.М. 

Єфіменко. – Кіровоград: КОІППО, 2016 

Наук.-метод. 108 4,5  

12.  Чебоненко В.Ф. Корекційна робота 

практичного психолога  

Наук.- метод. 40-50  1,5  

13.  Чебоненко В.Ф. Аналіз діяльності 

психологічної служби за 2015-2016 н.р. 

(довідник)  

Наук.- метод 24-30  1  
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14.  Черненко С.В. Електронний посібник 

Уроки музичного мистецтва у 7 класі 

Наук.- метод.  96  4 д.а.  

15.  Ревнивцева О.В Навчально-методичний 

посібник «Сучасна дитяча література на 

уроках   у 5-9 класах (з досвіду роботи 

слухачів постійно діючого семінару)» 

Наук.- метод. 96  4 д.а.  

16.  Вареха А.Г. Аналітичні матеріали за 

підсумками участі школярів області у 

Всеукраїнських учнівських олімпіадах з 

навчальних предметів (2015/2016 н.р.) 

Аналітично-

інформаційні 

матеріали 

 96  4 д.а.  

17.  Половенко О.В. Авторська творча 

майстерня як форма поширення 

інноваційних педагогічних ідей 

Навч.-метод.  48  2   

18.  Кірішко Л.М. Збірник творчих проектів 

учасників регіональної школи 

новаторства «Педагоги-новатори  

Кіровоградщини» 

Збірник 

матеріалів 

96  4   

19.  Трубіна В.Г. Інструктивно-методичні 

рекомендації щодо ведення ділової 

документації у навчальному закладі» (за 

наявності нової нормативної бази)  

Навч.-метод. 

96  4   

20.  Желєзнова Т.П., Барсукова С.Л., 

Ткаченко С.В. Організація та проведення 

екскурсій і подорожей з учнівською та 

студентською молоддю 

Метод. 24 1.   

21.  Желєзнова Т.П. Система роботи з 

охорони праці та безпеки 

життєдіяльності в навчальних закладах 

Кіровоградської області 

Навч.-метод. 

(електронний 

формат) 

220 9   

22.  Міцай Ю.В., Гайда Л.А.,  Дяченко Н.А. 

Пляка С.М. (спільно з Третяк О.П. -  

кафедра ДПО)  Рекомендації для 

проведення Першого уроку в 2016/2017 

навчальному році 

Наук.-метод. 72 3  

23.  Міцай Ю.В., Гайда Л.А. Буклет з досвіду 

роботи педагогічного колективу 

Новоандріївського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст. - 

ДНЗ» Новгородківської районної ради 

Наук.-метод. 16 0,5  

24.  Міцай  Ю.В., Гайда Л.А. Буклет з досвіду 

роботи педагогічного колективу 

Підлісненського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст. - ДНЗ» 

Олександрівської райдержадміністрації 

Наук.-метод. 16 0,5  

25.  Дяченко Н.І. Буклет з досвіду роботи 

Ткаченко О.М., бібліотекаря Нечаївської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. 

ім. Ю. І. Яновського Компаніївського 

району  

Наук.-метод. 8 0,3  

26.  Гайда Л.А. Презентаційний буклет музею 

історії освіти Кіровоградщини 

Наук.-метод. 4 0,1  

27.  Ткаченко Л.А. Матеріали переможця 

конкурсу «Учитель року – 2016» в 

номінації «Математика» 

Метод. 24  1  
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28.  Хлань Л.М., Романова М.М. 

Географічний практикум (прцюємо за 

новими програмами) 

Метод. 30 1-1,2  

29.  Ткаченко Л.А., Гришина Н.О. 

Педагогічний супровід роботи з 

математично-обдарованими здібними 

школярами 

Метод. 30 1-1,2  

30.  Хлань Л.М. Сучасний майстер-клас. 

Розробки уроків з курсу Географія 8 

класу (працюємо за новою програмою) 

Метод. 50 2  

31.  Ціперко Т.В., Швець Н.М. Методика 

розв‟язування задач на встановлення 

формул органічних сполук 

Навч. 30 1-1,2  

32.  Литвин С.М., Тасенко Л.О. Мотивація 

пізнавальної активності учнів на уроках 

біології із застосуванням ІКТ  

Метод. 30 1-1,2  

 Публікації у наукових фахових 

виданнях 

    

1.  Митрофаненко Ю.С. Стаття («Наукові 

записки КДПУ імені Володимира 

Винниченка», Кіровоград) 

Наук. 12 0.5  

2.  Митрофаненко Ю.С. Стаття 

(«Наддніпрянська Україна», 

Дніпропетровськ) 

Наук. 12 0.5  

3.  Скрипка Г.В. Стаття («Комп‟ютер в 

школі і сім‟ї», Київ). 

Наук. 12 0.5  

4.  Небеленчук І.О. Стаття з методики 

художнього твору 

Наук. 12 0.5  

5.  Небеленчук І.О. Стаття з методики 

художнього твору 

Наук. 12 0.5  

6.  Вікторіна О.М. Стаття «Матеріали до 

словника фразеологізмів ступових і 

суміжних говірок» («Наукові записки 

КДПУ імені Володимира Винниченка») 

Наук. 12 0.5  

7.  Голодюк Л.С. Стаття («Наукові записки 

КДПУ імені Володимира Винниченка») 

Наук. 12 0.5  

8.  Голодюк Л.С. Стаття («Наукові записки 

КДПУ імені Володимира Винниченка») 

Наук. 12 0.5  

9.  Литвиненко О.В., Половенко О.В. Досвід 

роботи шкільної творчої групи з 

проблеми «ІТ-компетентність як 

складова професійної педагогічної 

майстерності сучасного вчителя» 

(керівник Аман І.С.) 

Наук. 12 0.5  

10.  Жосан О.Е. Ідеї В.Сухомлинського та 

сучасна андрагогіка. Стаття («Наукові 

записки КДПУ імені Володимира 

Винниченка»)  

Наук. 12 0,5  

11.  Гельбак А.М. Концепція розвитку Г.С. 

Костюка та сучасні трансформації  

(«Актуальні проблеми психології», м. 

Київ) 

Наук. 12 0,5  
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12.  Кендюхова А.А. Концепція розвитку 

Г.С.Костюка та сучасні системи 

оцінювання діяльності учня  («Актуальні 

проблеми психології», м. Київ) 

Наук. 12 0,5  

13.  Войтко В.В. Гуманістична психологія 

Григорія Костюка як основа  

особистісно орієнтованого підходу до 

розвитку нестандартних дітей  

(«Актуальні проблеми психології», м. 

Київ) 

Наук. 12 0,5  

14.  Войтко В.В. Андрагогіка як метод  

педагогічного супроводу вчителів, які 

працюють  умовах інклюзивної освіти  

(«Актуальні проблеми навчання та 

виховання людей з особливими 

потребами», м. Київ) 

Наук. 12 0,5  

15.  Войтко В.В.Особистісні та професійні 

особливості педагога, який працює з 

дітьми» групи ризику («Рідна школа», м. 

Київ) 

Наук. 12 0,5  

16.  Войтко В.В. Корекція емоційного стану 

дітй з ЗПР («Актуальні проблеми 

психології», м. Київ) 

Наук. 12 0,5  

17.  Войтко В.В.Форми та методи  

морального виховання нестандартної 

дитини («Витоки педагогічної 

майстерності», м.Полтава) 

Наук. 12 0,5  

18.  Павлюх В.В. Творча спадщина 

Г.Костюка в аспекті професійного 

самовдосконалення педагога 

(«Актуальні проблеми психології», м. 

Київ) 

Наук. 12 0,5  

19.  Молчанова О.М.   Психологічні аспекти 

застосування особистісно-орієнтованого 

підходу до учнів з девіантною 

поведінкою в умовах професійно-

технічної освіти («Сучасні проблеми 

психології», Інститут психології ім. 

Г.С.Костюка, м. Київ) 

Наук. 12 0,5  

20.  Єфіменко С.М. / Інтелектуально-творчий 

потенціал педагога: зміст, структура, 

шляхи діагностики та розвитку 

(«Наукові записки КДПУ імені 

Володимира Винниченка») 

Наук. 12 0,5  

21.  Червонець І.В.Основи творчої 

самореалізації вчителя початкових класів 

(«Наукові записки КДПУ імені 

Володимира Винниченка») 

Наук. 12 0,5  

22.  Коса І.Т., Задубняк Ю.А. Стаття у 

фаховому журналі з іноземних мов. 

Наук. 5-10 0,5 д. а.  

 Публікації в інших педагогічних 

виданнях 

    

1.  Митрофаненко Ю.С. Стаття Наук. 4 0.1  
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(«Педагогічний вісник» КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського») 

2.  Бик А.С. Стаття про категоріальні засади 

післядипломної освіти («Педагогічний 

вісник» КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» №1-4, 2016) 

Наук.-метод. 48  2   

3.  Вікторіна О.М. Стаття «Проблеми 

дослідження мікротопонімів 

Кіровоградщини» («Педагогічний 

вісник» КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського») 

Наук.-метод. 24  1   

4.  Скрипка Г.В. Стаття («Педагогічний 

вісник» КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського») 

Наук.-метод. 12  0,5   

5.  Буртовий С.В. Стаття («Педагогічний 

вісник» КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського») 

Наук.-метод. 12 0,5  

6.  Частаков А.В. Методичні рекомендації 

щодо початку роботи у системі 

дистанційного навчання Moodle. 

Наук.-метод. 12 0,5  

7.  Литвиненко О.В. Інтернет сервіси в 

освітньому просторі 

Наук.-метод. 12 0,5  

8.  Богданова О.П. Шляхи підвищення 

ефективності сучасного уроку економіки. 

Технологія проблемного навчання 

Наук.-метод. 8 0,3  

9.  Колеснік Т.І. Формування пізнавальної 

активності учнів на уроках економіки 

Наук.-метод. 8 0,3  

10.  Татаренко О.В. Педагогічні технології та 

інновації на уроках трудового навчання 

Наук.-метод 8 0,3  

11.  Залесов В.П. Проектування виробів на 

уроках трудового навчання у 7 класі 

Наук.-метод 8 0,3  

12.  Кендюхова А.А. Оцінювання діяльності 

учня за допомогою портфоліо 

(«Педагогічний вісник» КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського») 

Наук. 12 0,5  

13.  Войтко В.В. Розвиток дрібної моторики 

дітей з затримкою психічного розвитку: 

науково-методична стаття  

(«Педагогічний вісник» КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського»)  

Наук.-метод. 12 0,5  

14.  Павлюх В.В. Вплив нейрофізіологічних 

особливостей розвитку на організацію 

навчально-виховного процесу 

(«Педагогічний вісник» КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського») 

Наук. 12 0,5  

15.  Єфіменко С.М. Технологія підготовки до 

проведення сучасної виставки дитячої 

творчості («Науково-методичний вісник 

КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського») 

Наук.-метод 12 0,5  

16.  Єфіменко С.М. Формування 

патріотичних почуттів учнів початкової 

Наук.-метод 12 0,5  
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школи засобами декоративно-

прикладного мистецтва («Педагогічний 

вісник» КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського») 

17.  Місюня Л.В. Розвиток мовленнєвої 

компетентності вихованців ДНЗ у 

процесі проектної діяльності: методичні 

рекомендації / Місюня Л.В., Кондратенко 

С.П. – Кіровоград: КОІППО, 2016. 

Метод. 6 0,25  

18.  Місюня Л.В. Використання ігрових 

технологій як засобу корекції недоліків 

мовлення у дітей молодшого шкільного 

віку ( «Науково-методичний вісник» КЗ 

«КОІППО імені Василя 

Сухомлинського») 

Метод.  6 0,25  

19.  Місюня Л.В. Педагогічна компетентність 

вчителя інклюзивного класу 

(«Педагогічний вісник» КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського») 

Наук. 6 0,25  

20.  Коробов М.Г. Методичні рекомендації 

щодо викладання фізичної культури в 8 

класі за новими навчальними програмами 

(«Науково-методичний вісник» КЗ 

«КОІППО імені Василя 

Сухомлинського») 

Наук.-метод. 7 0,35  

21.  Коробов М.Г. Про деякі аспекти 

викладання предмета «Захист Вітчизни» 

у 2016-2017 н.р. («Науково-методичний  

вісник» КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського») 

Наук.-метод. 7 0,35  

22.  Чебоненко В.Ф. Результати моніторингу 

ефективності профілактичних заходів 

щодо попередження конфліктів у 

навчальному середовищі 

Наук.-метод. 12  0,5  

23.  Чебоненко В.Ф. Психокорекція 

суїцидальних ідеацій у підлітків 

Наук.-метод. 12  0,5  

24.  Шаповалова Т.А. Підвищення 

конкурентоспроможності освітньої 

діяльності навчального закладу 

Наук.-метод. 8 1  

25.  Марченко І.А. Удосконалення 

професійної компетентності вчителів 

засобами методичної роботи 

Наук.-метод. 12 1,5  

26.  Яковова Г.Я. Особистісно орієнтований 

підхід до формування особистості  як 

складова комплексного підходу до 

морального виховання учнів 

Наук.-метод. 12 1,5  

27.  Шаповалова Т.А. Готовність вчителя до 

інноваційної діяльності, як складова 

формування професіоналізму 

Наук.-метод. 12 1,5  

28.  Марченко І.А. Системний підхід до 

управління інноваційною освітньою у 

навчальних закладах 

 

Наук.-метод. 12 1,5  
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29.  Яковова Г.Я.  Інноваційний аспект 

організаційно-методичного супроводу 

роботи з розвитку здібностей і 

обдарувань учнів (з досвіду роботи 

педагогічного колективу комунального 

закладу «Навчально-виховне об‟єднання 

природничо-економіко-правовий ліцей – 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №8 – 

позашкільний центр Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області») 

Наук.-метод. 14 1,5  

30.  Марченко І.А. Організаційно-методичний 

супровід дослідно-експериментальної 

роботи у закладах освіти» (методичні 

рекомендації) 

Наук.-метод. 28 1,5  

31.  Черткова Н.С. Аналітичні матеріали за 

підсумками участі школярів області у 

Всеукраїнській учнівській олімпіаді з 

історії  (2015/2016 н.р.) 

Наук.-метод. 3 0,1  

32.  Кравченко Ю.В., Черткова Н.С. 

«Серпневі конференції – 2016» 

Методичні рекомендації для учителів 

історії та суспільствознавчих дисциплін  

Наук.-метод. 3 0,1  

33.  Кравченко Ю.В., Черткова Н.С. Стаття до 

«Науково-методичного вісника» 

«Науково-методичне забезпечення 

викладання предметів освітньої галузі 

«Суспільствознавство» 

Наук.-метод 12 0,5  

34.  Желєзнова Т.П., Барсукова С.Л.   

Аналіз  впровадження програм 

формування здорового способу життя і 

профілактики ВІЛ-інфікування 

охоплених навчанням за програмами 

розвитку життєвих навичок щодо 

формування здорового способу життя і 

профілактики ВІЛ-інфекції 

Метод. 15 0,6  

35.  Желєзнова Т.П.,Ткаченко С.В. 

Організація та проведення навчання з 

пожежної, техногенної безпеки та дій у 

надзвичайних ситуаціях з працівниками 

навчальних закладів області 

Метод. 15 0,6  

36.  Кравченко Ю.В. Шляхи формування 

предметних компетентностей на уроках 

історії та правознавства (з досвіду роботи 

учителів Кіровоградщини), част. 3 

Наук.-метод 48 2  

37.  Кірішко Л.М. Регіональна школа 

новаторства як інноваційна форма 

підвищення професійної компетентності 

вчителів 

Наук.-метод 10 0,4  

38.  Вареха А.Г. Інноваційна діяльність 

Златопільської гімназії в контексті 

роботи з обдарованими учнями 

Наук.-метод. 12. 0,5  

39.  Половенко О.В. Про науково-методичний 

супровід викладання навчальних 

Наук.-метод 10 0,4  
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предметів у 2016-2017 навчальному році 

(1-4 класи, 5, 8 класи): регіональні 

напрацювання 

40.  Трубіна В.Г. Чи потрібна  парасолька 

сучасному навчальному закладу? 
Наук.-метод 

10 0,4  

41.  Коса І.Т., Задубняк Ю.А. Методичні 

рекомендації щодо особливостей 

викладання іноземної мови в 2016/2017 

році 

Наук.-метод. 10-20 0,5-1.  

42.  Міцай Ю.В. Про підсумки проведення 

обласного етапу Всеукраїнського 

конкурсу «Класний керівник» у 2015 році 

Наук.-метод. 12 0,5  

43.  Пляка С.М. Науково-методичний 

супровід виховних проектів та конкурсів 

фахової майстерності в інформаційно-

освітньому просторі 

Наук.-метод. 12 0,5  

44.  Дяченко Н.І. Сучасні акценти у системі 

підвищення фахової компетентності 

бібліотекарів навчальних закладів 

Наук.-метод. 12 0,5  

45.  Гайда Л.А. Формування комунікативних 

навичок педагогів-учасників професійних 

спільнот на прикладі групи «Музеї 

Кіровограда» у фейс-буці.  

Наук.-метод. 12 0,5  

 Публікації у збірниках науково-

методичних конференцій та науково-

практичних семінарів 

    

1.  Голодюк Л.С. Тези (за надходження 

інформаційних листів) 

Наук. 4  0,1   

2.  Голодюк Л.С. Тези (за надходження 

інформаційних листів) 

Наук. 4  0,1   

3.  Митрофаненко Ю.С. Тези (Міжнародна 

науково-практична конференція, 

Дніпроперовськ) 

Наук. 8  0,2   

4.  Вікторіна О.М. Тези (Обласна інтернет 

конференція ХІІ «Хмурівські читання») 

Наук. 4  0,1   

5.  Вікторіна О.М. Тези («Шляхи 

ефективного впровадження нових 

освітніх технологій в навчальних 

закладах») 

Наук. 4 0.1  

6.  Вікторіна О.М. Тези (по надходженню 

інформаційних листів) 

Наук. 4 0.1  

7.  Небеленчук І.О. Тези (Обласна інтернет 

конференція ХІІ «Хмурівські читання») 

Наук. 4  0,1   

8.  Небеленчук І.О. Тези (Міжнародна 

конференція, Одеса) 

Наук. 4 0,1  

9.  Небеленчук І.О. Тези (всеукраїнська 

конференція, Полтава) 

Наук. 4 0,1  

10.  Скрипка Г.В. Тези (Обласна інтернет 

конференція ХІІ Хмурівські читання) 

Наук. 8 0.2  

11.  Скрипка Г.В. Тези («Шляхи ефективного 

впровадження нових освітніх технологій 

в навчальних закладах) 

Наук. 8 0.2  
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12.  Буртовий С.В. (за надходження 

інформаційних листів) 

Наук. 4 0.1  

13.  Буртовий С.В. (за надходження 

інформаційних листів) 

Наук. 4 0.1  

14.  Буртовий С.В. (за надходження 

інформаційних листів) 

Наук. 4 0.1  

15.  Інтернет-конференція «Шляхи 

ефективного впровадження новітніх 

освітніх технологій в навчальних 

закладах» 

Наук.-метод 4 0.1  

16.  Інтернет-конференція «Безпека дітей в 

Інтернеті: попередження, освіта, 

взаємодія» 

Наук.-метод 4 0.1  

17.  Технологія фахової майстерності: 

сучасний інструментарій вчителя (ХІІ 

Хмурівські читання) 

Наук. 4 0.1  

18.  Войтко В.В. Віковий діапазон 

формування умінь і навичок учасників 

навчально-виховного процесу») / 

В.В.Войтко // Зб. матер. Всеукр. науково-

метод. конфер., присв. 98-річчю від дня 

народження Василя Сухомлинського – 

Кіровоград : КОІППО, 2016. 

Наук. 12 0,5  

19.  Войтко В.В. Теорія специфічних 

компонентів розвитку Г.С. Костюка / 

В.В.Войтко // Зб. матер. Всеукр. науково-

метод. конфер. «Наукова спадщина 

Григорія Костюка і сучасні проблеми 

особистісно орієнтованої освіти»  – 

Кіровоград: КОІППО, 2016. 

Наук. 12 0,5  

20.  Гельбак А.М. Фасилітація 

самопроектування і самореалізації 

дорослого / А.М. Гельбак // зб. матер. 

Всеукр. науково-метод. конфер., присв. 

98-річчю від дня народження Василя 

Сухомлинського – Кіровоград : КОІППО, 

2016. 

Наук. 12 0,5  

21.  Гельбак А.М. Проактивність як феномен 

людяності й виживання / А.М. Гельбак // 

Зб. матер. Всеукр. науково-метод. 

конфер., присв. дню пам‟яті жертв 

голокосту та 71-й річниці визволення 

Аушвіцу – Дніпропетровськ, 2016. 

Наук. 12 0,5  

22.  Кендюхова А.А. Методи оцінювання 

діяльності   учня в спадщині В.О. 

Сухомлинського// Зб. матер. Всеукр. 

науково-метод. конфер., присв. 98-річчю 

від дня народження Василя 

Сухомлинського – Кіровоград : КОІППО, 

2016. 

Наук. 12 0,5  

23.   Кендюхова А.А. Використання сучасних 

технологій оцінювання у системі 

підвищення кваліфікації// зб. матер. 7 

Наук. 12 0,5  



146 

 

Міжнар.науково-практ. конфер. 

«Психолого-педагогічний супровід 

фахової підготовки та підвищення 

кваліфікації особистості в умовах 

трансформації освіти» - Київ 

24.  Павлюх В.В. Андрагогічні засади 

застосування персоніфікованого підходу 

до самовдосконалення педагога / В.В. 

Павлюх// Зб. матер. Всеукр. науково-

метод. конфер., присв. 98-річчю від дня 

народження Василя Сухомлинського – 

Кіровоград : КОІППО, 2016. 

Наук. 12 0,5  

25.  Молчанова О.М. Особистісно-

орієнтований підхід як модель 

психолого-педагогічного супроводу 

учнів з девіантною поведінкою в умовах 

ПТУ // Зб. матер. Всеукр. науково-метод. 

конфер. «Наукова спадщина Григорія 

Костюка і сучасні проблеми особистісно 

орієнтованої освіти»  – Кіровоград : 

КОІППО, 2016 

Наук. 12 0,5 

 

26.  Молчанова О.М. Особливості прояву 

емпатії вчителів загальноосвітніх 

навчальних закладів // Зб. матер. Всеукр. 

науково-метод. конфер., «Наукова 

спадщина Василя Сухомлинського у 

контексті розвитку освіти особистості 

впродовж життя» – Кіровоград : 

КОІППО, 2016 

Наук. 12 0,5 

 

27.  Єфіменко С.М. / Проблема діагностики 

та розвитку інтелектуально-творчого 

потенціалу педагога у системі 

післядипломної освіти / С.М. Єфіменко // 

Зб. матер. Всеукр. науково-метод. 

інтернет-конференції  «Наукова 

спадщина Г. Костюка і сучасні проблеми 

особистісно-орієнтованої освіти». –  

Кіровоград : КОІППО, 2016. 

Наук. 6 0,25  

28.  Єфіменко С.М. Використання ідей В. О. 

Сухомлинського в системі 

післядипломної педагогічної освіти 

учителя трудового навчання / С.М. 

Єфіменко // Зб. матер. Всеукр. науково-

практ. конфер., присв. 98-річчю від дня 

народження Василя Сухомлинського. – 

Кіровоград : КОІППО, 2016. 

Наук. 12 0,5  
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12.2.2. Видавнича діяльність лабораторії інформаційно-методичного 

забезпечення освітнього процесу та координація роботи зі структурними 

підрозділами  

№ 

з/п 
Автор та назва видання Вид видання 

Орієнт. обсяг 

(др./ 

к-ть стор.) 

Відповідаль-

ний за 

видання 

Термін 

виконання 

за планом 

1 Частаков А.В. Методичні 

рекомендації щодо початку 

роботи у системі 

дистанційного навчання 

Moodle 

Навчально-

методичний 

посібник 

1 д.а.  

(24 с.) 

Ніколаєва 

О.П. 

Плахута С.М. 

Січень 

2 Чала М.С. Ребуси на уроках 

інформатики та в позаурочний 

час 

Навчально-

методичний 

посібник  

(електрон-

ний формат) 

5 д.а. 

(120 с.) 

Муренець І.П.  

Плахута С.М. 

Січень 

3 Гайда Л.А. Презентаційний 

буклет музею історії освіти 

Кіровоградщини 

Буклет 0,1 д.а.  

(2 с.) 

Ніколаєва 

О.П. 

Плахута С.М. 

Лютий 

4 Ткаченко Л.А. Матеріали 

переможця конкурсу «Учитель 

року – 2016» в номінації 

«Математика» 

Методичний 

посібник 

1 д.а.  

(24 с.) 

Шабаліна 

Т.М.  

Плахута С.М. 

Лютий 

5 Желєзнова Т.П., 

Барсукова С.Л., Ткаченко С.В. 

Організація та проведення 

екскурсій і подорожей з 

учнівською та студентською 

молоддю 

Методичні 

рекомендації 

1 д.а.  

(24 с.)  

Ніколаєва 

О.П. 

Плахута С.М. 

Лютий 

6   Марченко І.А. Організаційно-

методичний супровід 

дослідно-експериментальної 

роботи у закладах освіти 

Методичні 

рекомендації 

1 д.а.  

(24 с.)  

Шабаліна 

Т.М.  

Плахута С.М. 

Лютий 

7 Єфіменко С.М. Виставка 

дитячої творчості: організація, 

підготовка, презентація 

Навчально-

методичний 

посібник 

4,5 д.а.  

(108 с.) 

Муренець І.П.  

Плахута С.М. 

Березень 

8 Половенко О.В. Авторська 

творча майстерня як форма 

поширення інноваційних 

педагогічних ідей 

Навчально-

методичний 

посібник 

2 д.а. (48 с.) Шабаліна Т.М.  

Плахута С.М. 

Березень 

9 Синюкова В.Г. Нетрадиційні 

уроки інформатики в системі 

сучасної шкільної освіти 

Навчально-

методичний 

посібник 

(електрон-

ний формат) 

7,5 д.а.  

(180 с.) 

Муренець І.П. Квітень 

10 Міцай Ю.В., Гайда Л.А. 

Буклет з досвіду роботи 

педагогічного колективу 

Новоандріївського навчально-

виховного комплексу 

«Загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІІ ступенів – 

Буклет 0,5 д.а.  

(12 с.) 

Шабаліна Т.М.  

 

Квітень 
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дошкільний навчальний 

заклад» Новгородківської 

районної ради  

11 Войтко В.В. Методи навчання 

дітей з психофізичними 

порушеннями 

Навчально-

методичний 

посібник 

2 д.а. (48 с.) Муренець І.П.  

Плахута С.М. 

Травень 

12 Литвиненко О.В. Інтернет 

сервіси в освітньому просторі 

Навчально-

методичний 

посібник 

4 д.а. (96 с.) Шабаліна 

Т.М.  

Плахута С.М. 

Травень 

13 Хлань Л.М., Романова М.М. 

Географічний практикум 

(працюємо за новими 

програмами) 

Методичний 

посібник 

1 д.а. (30 с.) Шабаліна 

Т.М.  

Плахута С.М. 

Травень 

14 Ткаченко Л.А., Гришина Н.О. 

Педагогічний супровід роботи 

з математично-обдарованими 

здібними школярами 

Методичний 

посібник 

1 д.а. (30 с.) Ніколаєва 

О.П. 

Плахута С.М. 

Травень 

15 Вікторіна О.М., Бугайова Н.А. 

Використання Web-квест на 

уроках української мови і 

літератури 

Методичні 

рекомендації 

3 д.а. (72 с.) Муренець І.П.  

Плахута С.М. 

Травень 

16 Рекомендації для проведення 

Першого уроку в 2016/2017 

н.р.  

Методичний 

посібник 

3 д.а. 

(72 с.) 

Муренець І.П. 

Ніколаєва 

О.П. 

Плахута С.М. 

 

Червень 

17 Вареха А.Г. Аналітичні 

матеріали за підсумками 

участі школярів області у 

Всеукраїнських учнівських 

олімпіадах з навчальних 

предметів (2015/2016 н.р) 

Аналітично-

інформацій-

ні матеріали 

4 д.а. (96 с.) Муренець І.П. 

Плахута С.М. 

 

Червень 

18 Науково-методичний вісник, 

№ 52 

Методичні 

рекоменда-

ції, 

аналітичні 

матеріали 

(електрон-

ний формат) 

12 д.а.  

(300 с.) 

Муренець І.П. 

Ніколаєва 

О.П. 

Шабаліна 

Т.М.  

Плахута С.М. 

Червень 

19 Молчанова О.М. Інклюзивна 

освіта в професійно-

технічному навчальному 

закладі 

Методичні 

рекомендації 

2 д.а. (48 с.) Муренець І.П. 

Плахута С.М. 

 

Червень 

20 Хлань Л.М. Сучасний 

майстер-клас. Розробки уроків 

з курсу Географія 8 класу 

(працюємо за новою 

програмою) 

Методичний 

посібник 

2 д.а. (50 с.) Шабаліна 

Т.М.  

Плахута С.М. 

Червень 

21 Дорошенко О.В. Атестація та 

ліцензування закладів освіти 

області у 2015/2016 н.р.  

Методичний 

посібник 

1 д.а. (24 с.) Ніколаєва 

О.П. 

Плахута С.М. 

Червень 
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22 Кондратова В.В. Розвиток 

творчих здібностей учнів на 

уроках образотворчого 

мистецтва під час викладання 

основних навчальних понять: 

форма, колір, композиція, 

простір, об‟єм 

Методичний 

посібник 

3 д.а. (72 с.) Шабаліна 

Т.М.  

Плахута С.М. 

Серпень 

23 Войтко В.В. Затримка 

психічного розвитку: 

діагностика та корекція 

Навчально -

методичний 

посібник 

4 д.а. (96 с.) Муренець І.П. 

Плахута С.М. 

 

Вересень 

24 Босько В.М. Історичний 

календар Кіровоградщини на 

2017 рік. Люди. Події. Факти. 

Альманах-

довідник 

12 д.а.  

(260 с.) 

Босько В.М. Вересень 

25 Шаповалова Т.А. Підвищення 

конкурентоспроможності 

освітньої діяльності 

навчального закладу 

Методичні 

рекомендації 

2 д.а. (50 с.) Ніколаєва 

О.П. 

Плахута С.М. 

Вересень 

26 Гагаріна Н.П. Формування 

творчих здібностей у старших 

дошкільників в процесі їх 

художньо-естетичної 

діяльності 

Навчально -

методичний 

посібник 

3 д.а. (72 с.) Шабаліна 

Т.М.  

Плахута С.М. 

Вересень 

27 Желєзнова Т.П. Система 

роботи з охорони праці та 

безпеки життєдіяльності в 

навчальних закладах 

Кіровоградської області 

Навчально -

методичний 

посібник 

(електрон-

ний формат) 

9 д.а. (220 с.) Муренець І.П. 

Плахута С.М. 

 

Вересень 

28 Кравченко Ю.В., 

Черткова Н.С. Шляхи 

формування предметних 

компетентностей на уроках 

історії та правознавства (з 

досвіду роботи вчителів 

історії та правознавства 

Кіровоградщини) 

Методичний 

посібник 

2 д.а. (48 с.) Ніколаєва 

О.П. 

Плахута С.М. 

 

Вересень 

29 Маранська І.А., Мінич Г.В. 

Компаративний аналіз в 

практичній діяльності вчителя 

української літератури (з 

досвіду роботи творчої групи) 

Навчально -

методичний 

посібник 

4 д.а. (96 с.) Ніколаєва 

О.П. 

Плахута С.М. 

Вересень 

30 Ціперко Т.В., Швець Н.М. 

Методика розв‟язування задач 

на встановлення формул 

органічних сполук 

Навчальний 

посібник 

1 д.а. (30 с.) Шабаліна 

Т.М.  

Плахута С.М. 

Вересень 

31 Черненко С.В.Уроки 

музичного мистецтва у  

7 класі 

Електрон-

ний 

посібник 

4 д.а. (96 с.) Шабаліна 

Т.М.  

Плахута С.М. 

Вересень 

32 Жосан О.Е. Наукова спадщина 

Василя Сухомлинського у 

контексті розвитку освіти 

особистості впродовж життя 

Збірник 

матеріалів 

Всеукраїн-

ської 

науково-

30 д.а.  

(720 с.) 

Босько В.М.  

Плахута С.М. 

Жовтень 
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методичної 

конференції 

33 Марченко І.А. Інноваційний 

аспект методичної роботи з 

розвитку здібностей і 

обдарувань учнів (з досвіду 

роботи педагогічного 

колективу комунального 

закладу «Навчально-виховне 

об‟єднання «Спеціалізований 

загальноосвітній навчальний 

заклад І ступеня «Гармонія» - 

гімназія імені Тараса 

Шевченка – центр 

позашкільного виховання 

«Контакт» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської 

області») 

Буклет 0,5 д.а.  

(10 с.) 

Ніколаєва 

О.П. 

Плахута С.М. 

Жовтень 

34 Тарапака Н.В. Матеріали 

міжвузівських науково-

практичних конференцій 

Збірник 

матеріалів 

4 д.а. (96 с.) Шабаліна 

Т.М.  

Плахута С.М. 

Жовтень 

35 Тіхонова Н.Г. Формування 

предметних та ключових 

компетентностей молодших 

школярів 

Навчально-

методичний 

посібник 

(електрон-

ний формат) 

10 д.а.  

(240 с.) 

Муренець І.П. 

Плахута С.М. 

 

Жовтень 

36 Чебоненко В.Ф., Мирська А.А. 

Аналіз діяльності 

психологічної служби за 2015-

2016 н.р. 

Довідник 4 д.а. (96 с.) Шабаліна 

Т.М.  

Плахута С.М. 

Жовтень 

37 Ревнивцева О.В. Сучасна 

дитяча література на уроках у 

5-9 класах (з досвіду роботи 

слухачів постійно діючого 

семінару) 

Навчально-

методичний 

посібник 

4 д.а. (96 с.) Ніколаєва 

О.П. 

Плахута С.М. 

Жовтень 

38 Міцай Ю.В., Гайда Л.А. 

Буклет з досвіду роботи 

педагогічного колективу 

Підлісненського навчально-

виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» 

Олександрівської 

райдержадміністрації 

Буклет 0,5 д.а.  

(10 с.) 

Ніколаєва 

О.П. 

Плахута С.М. 

Жовтень 

39 Литвин С.М., Тасенко Л.О. 

Мотивація пізнавальної 

активності учнів на уроках 

біології із застосуванням ІКТ  

Методичний 

посібник 

1 д.а. (30 с.) Шабаліна 

Т.М.  

Плахута С.М. 

Жовтень 

40 Місюня Л.В., 

Кондратенко С.П. Розвиток 

мовленнєвої компетентності 

вихованців ДНЗ у процесі 

Методичні 

рекомендації 

1,5 д.а.  

(36 с.) 

Ніколаєва 

О.П. 

Плахута С.М. 

Листопад 
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проектної діяльності 

41 Молчанова О.М. Психолого-

педагогічний супровід учнів з 

девіантною поведінкою в 

умовах професійно-технічної 

освіти 

Навчально-

методичний 

посібник 

3 д.а. (72 с.) Муренець І.П. 

Плахута С.М. 

 

Листопад 

42 Вікторіна О.М. Використання 

фразеологізмів у творах 

письменників 

Кіровоградщини (матеріали 

роботи творчої групи) 

Навчально-

методичний 

посібник 

4 д.а. (96 с.) Шабаліна 

Т.М.  

Плахута С.М. 

Листопад 

43 Митрофаненко Ю.С. 

Приінгулля у революційну 

добу 1918-1922 р.р. 

Посібник 4 д.а. (96 с.) Шабаліна 

Т.М.  

Плахута С.М. 

Листопад 

44 Буклет з досвіду роботи 

Ткаченко О.М., бібліотекаря 

Нечаївської загальноосвітньої 

школи ім.. Ю.І. Яновського 

Компаніївського району 

Буклет 0,3 д.а. (8 с.) Ніколаєва 

О.П. 

Плахута С.М. 

Листопад 

45 Татаренко О.В. Уроки 

трудового навчання.  

5, 6 клас (за програмою В.К. 

Сидоренка) 

Методичний 

посібник 

(електрон-

ний формат) 

11 д.а.  

(264 с.) 

Муренець І.П. 

Плахута С.М. 

 

Листопад 

46 Кендюхова А.А. Вчителю про 

використання безбального 

оцінювання 

Навчально-

методичний 

посібник 

2 д.а. (48 с.) Ніколаєва 

О.П. 

Плахута С.М. 

Грудень 

47 Чебоненко В.Ф. Корекційна 

робота практичного психолога 

Методичні 

рекомендації 

4 д.а. (96 с.) Шабаліна 

Т.М.  

Плахута С.М. 

Грудень 

48 Кірішко Л.М. Збірник творчих 

проектів учасників 

регіональної школи 

новаторства «Педагоги-

новатори  Кіровоградщини» 

Збірник 

матеріалів 

4 д.а. (96 с.) Шабаліна 

Т.М.  

Плахута С.М. 

Грудень 

49 Богданова О.П. Уроки 

економіки. 11 клас 

Методичний 

посібник 

(електрон-

ний формат) 

12 д.а.  

(288 с.) 

Муренець І.П. 

Плахута С.М. 

 

Грудень 

50. Науково-методичний 

щоквартальний журнал 

«Педагогічний вісник» 

Журнальні 

науково-

методичні 

статті 

 Босько В.М. Щокварталь-

но 

 

Висвітлення в засобах масової інформації досягнень педагогічної науки та 

педагогічного досвіду регіону 

№ 

з/п 

Проблема 

(тема) заходу 

Відпові-

дальні 
Форма заходу 

Дата 

проведення 

Очікуваний 
продукт та 
соціально-

економічний 
ефект 

Відміт-

ка про 

викон. 

1 Підготовка 

дитини до 

Молчано-

ва О.М 

Виступ на радіо І півріччя Виступ в 
передачі 
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школи «Сімейне 
виховання» 

2 Як ефективно 

взаємодіяти з 

підлітком 

Молчано-

ва О.М 

Виступ на радіо ІІ півріччя Виступ в 
передачі 
«Сімейне 

виховання» 

 

3 Про 

Всеукраїнський 

конкурс 

«Учитель року 

– 2016» 

Голодюк 

Л.С. 

Перемож-

ці облас-

ного туру 

Виступ на радіо Січень, 

лютий 

Запис виступу  

 

Виставкова діяльність 

№ 

з/

п 

Проблема (тема) 

заходу 

Відпові-

дальні 
Форма заходу 

Дата 

проведення 

Очікуваний 
продукт та 
соціально-

економічний 
ефект 

Відм. 

про 

викон

ня. 

 

1 

Ідеї Василя 

Сухомлинського та 

розвиток 

неперервної освіти 

людини впродовж 

життя 

Войтко 

В.В. 

Книжкова 

виставка 

28.09. 

2016 

Привернення 
уваги 
педагогічної 
громадськості  
до проблем 
розвитку 
неперервної 
освіти впродовж 
життя 

 

 

Визначні та пам’ятні дати року 

№ 
з/п 

Постать Дата Форма відзначення 

Відмітка 

про 

виконання 

1 125 років від дня народження 

Павла Григоровича Тичини 
(1891-1967), українського поета 

Січень Оформлення тематичної 

сторінки на сайті НМЛ 

гуманітарно-ететичних 

дисциплін 

 

2 150 років від дня народження 

Ромена Роллана (1866-1944), 

французького письменника 

Січень Ювілейна конференція 

під час курсів підвищення 

кваліфікації 

 

3 145 років від дня народження Лесі 

Українки (Лариси Петрівни 

Косач-Квітки) (1871-1913), 

видатної української поетеси, 

громадської діячки 

Лютий Оформлення тематичної 

сторінки на сайті НМЛ 

гуманітарно-ететичних 

дисциплін 

 

4 80 років від дня народження Івана 

Федоровича Драча (1936), 

українського поета, перекладача, 

кінодраматурга, громадського і 

політичного діяча, лауреата 

Шевченківської премії (1976) 

Жовтень Ювілейна конференція 

під час курсів підвищення 

кваліфікації 

 

5 80 років від дня народження 

Миколи Степановича 

Вінграновського (1936-2004), 

українського письменника-

шістдесятника, режисера, актора, 

сценариста, поета 

Листопад Оформлення тематичної 

сторінки на сайті НМЛ 

гуманітарно-ететичних 

дисциплін 
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ХПI. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ, ЗМІЦНЕННЯ 
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ  
№ 

з/п 
Види діяльності Термін Відповідальні 

1 Опрацювання доведених лімітів на 

2016 рік 

 Короп Л.М 

2 Підготовка документів до 

департаменту освіти і науки, молоді та 

спорту Кіровоградської 

облдержадміністрації: 

 - звіту про стан заборгованості з 

енергоносіїв,  

 - звіту про дебіторську і кредиторську 

заборгованість, 

 - квартального звіту про фінансово-

господарську діяльність, 

 - річного звіту про фінансово-

господарську діяльність, 

звіту про проведення торгів (тендерів) 

на закупівлю товарів, робіт, послуг  

 

 

 

 

До 5 числа 

щомісячно;  

До 10 числа 

щомісячно 

 У визначений 

термін  

 

У визначений 

термін  

До 25 числа 

щоквартально 

Короп Л.М. 

3 Розробка проекту бюджету, штатного 

розпису на 2017 рік 

Вересень  Корецька Л.В. 

Короп Л.М. 

4 Підготовка звітів до Державної 

податкової інспекції  

щомісячно Короп Л.М. 

5 Підготовка  до Пенсійного фонду 

України звіту про суми нарахованої 

заробітної плати застрахованих осіб і 

сум нарахованого єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування  

щомісячно Короп Л.М. 

6 Підготовка до Державного комітету 

статистики України: 

- звіту з праці,  

 - звіту про використання робочого 

часу  

Щоквартально до 7 

числа після звітного 

періоду 

Короп Л.М. 

7 Підготовка звітів та заяви-розрахунку 

до фонду соціального страхування на 

здійснення фінансування для надання 

матеріального забезпечення  

Протягом року Короп Л.М. 

8 Підготовка звітів до фонду 

загальнообов'язкового державного 

соціального страхування України 

Щоквартально Короп Л.М. 

9 Подання заявок і проведення 

тендерних процедур щодо закупівлі 

товарів, робіт і послуг  

У визначені строки Михальський М.А. 

10 Розробка заходів з підготовки закладу 

до осінньо-зимового періоду  

Травень  Михальський М.А. 

11 Проведення річної інвентаризації листопад Короп Л.М 

12 Звіт про прийнятих працівників до 

Центру зайнятості 

Не пізніше 10 

календарних днів з 

дня прийому 

Корольова С.А. 
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працівника  

13 Поточний ремонт ауд. 415 та 

303,туалетів 

Липень-серпень Михальський М.А. 

14 Поточний ремонт кімнат гуртожитку Липень-серпень Михальський М.А. 

15 Ремонт роздягальні Липень-серпень Михальський М.А. 

16 Ремонт вхідних дверей Липень-серпень Михальський М.А. 

 

XIV. ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ  
Стратегія проектування інноваційного розвитку освіти на засадах компетентнісно 

орієнтованого підходу з розширення функціонування інформаційно-освітнього простору 

регіону з чітко визначеними компонентами – середовищами. 

Забезпечення постійного науково-методичного супроводу та прогнозування 

неперервного професійного розвитку педагогічних, управлінських, методичних кадрів області 

в курсовий та міжатестаційний період. 

Забезпечення науково-методичного і організаційного супроводу дистанційного 

навчання педагогічних, управлінських, методичних кадрів області та дистанційного супроводу 

у міжкурсовий період. 

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

Проектування соціально-економічного розвитку області засобами освіти, зокрема: 

 створення єдиного інформаційного освітнього простору, 

 розвиток інформаційних ресурсів інституту, 

 підготовка педагогічних кадрів до роботи за новим змістом і програмами щодо 

реалізації нової редакції Державних стандартів, 

 науково-методичний супровід та навчально-методичне забезпечення професійної 

діяльності педагогів, які працюють з обдарованими учнями та дітьми з особливими освітніми 

потребами,  

 експертно-аналітична діяльність, 

 моніторинг якості освіти, 

 зовнішнє незалежне оцінювання. 

Науково-методичне забезпечення реалізації всеукраїнських та регіональних програм. 

Науково-методичне забезпечення упровадження інклюзивної освіти. 

Методичний супровід організаційно-правових аспектів діяльності психологічної 

служби системи освіти. 

Поширення сучасних форм науково-методичної роботи з педагогічними кадрами: 

школи фахової майстерності, школи молодого педагога, обласні школи методиста, методичні 

коучинги,  школи методистів-кореспондентів, школи молодого керівника, творчі майстерні, 

лабораторії  тощо  

Матеріально-технічне забезпечення діяльності інституту. 

 

 


