
 
 

 

УКРАЇНА 
 

НАКАЗ НАЧАЛЬНИКА  

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ  

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ  
 

від «18» грудня  2017 року       № 958 
 

м. Кропивницький  

 

 

 

 

 

 

Про проведення всеукраїнських  

та обласних науково-методичних  

заходів у 2018 році 
 

На виконання Законів України «Про освіту» від 05 вересня 2017 року 

№2145-VIII, «Про загальну середню освіту» від 13 травня 1999 року №651-ХІV, 

«Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001 року№2628-ІІІ, «Про позашкільну 

освіту» від 22 червня 2000 року №1841-ІІІ, «Про професійно-технічну освіту» 

від 10 лютого 1998 року №103/98-ВР, «Про вищу освіту» від 01 липня 

2014 року №1556-VІІ та з метою задоволення потреб педагогічних кадрів 

області щодо професійного зростання, забезпечення високого рівня методичної 

роботи, проведення інноваційної освітньої діяльності на основі національного й 

міжнародного освоєння перспективних педагогічних технологій  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити план-графік всеукраїнських та обласних науково-

методичних заходів у 2018 році згідно з додатком. 

2. Комунальному закладу «Кіровоградський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» 

(Корецька Л.В.): 

1) забезпечити проведення всеукраїнських та обласних науково-

методичних заходів; 

2) дозволити погодинну оплату викладацької роботи під час проведення 

всеукраїнських та обласних науково-методичних заходів відповідно до чинного 

законодавства; 

3) створити належні умови для роботи і проживання учасників 

всеукраїнських та обласних науково-методичних заходів. 

3. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, міських 

рад, об’єднаних територіальних громад, закладів дошкільної, загальної 
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середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти області 

рекомендувати взяти участь у всеукраїнських та обласних науково-методичних 

заходах спеціалістам органів управління освітою   райдержадміністрацій,  

міських рад,  об’єднаних територіальних громад, працівникам районних 

(міських) методичних кабінетів (центрів), керівникам районних (міських) 

методичних об’єднань учителів, педагогічним працівникам. 

4. Витрати на відрядження учасників всеукраїнських та обласних 

науково-методичних заходів здійснювати за рахунок установ, у яких вони 

працюють. 

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 
 
 

 

Заступник начальника управління Л. ШАТНА 
 

 
 

 

 

 



Додаток 

до наказу начальника 

управління освіти, науки, молоді 

та спорту облдержадміністрації 

_18.12.2017___ № _958_______ 
 

План-графік 

всеукраїнських та обласних науково-методичних заходів у 2018 році 
 

№ 

з/п 

Організаційна форма заходу,  категорія 

педпрацівників та проблема 
Дата Місце проведення 

Кількість  
вчителів 

від району 
(міста) 

Науковий 
керівник, 
керівник 

1.  Семінар  учителів математики. 

Проблема: «Актуальні аспекти 

підвищення рівня педагогічної 

майстерності вчителя у підготовці учнів 

до зовнішнього незалежного 

оцінювання з математики» 

03.01-

04.01 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

список Ткаченко Л.А. 

2.  Обласний семінар  учителів історії. 

Проблема: «Актуальні аспекти 

підвищення рівня педагогічної 

майстерності вчителя у підготовці учнів 

до зовнішнього незалежного 

оцінювання з історії України» 

03.01-

04.01 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

список Митрофанен- 

ко Ю.С.  

Черткова Н.С. 

3.  Семінар учителів хімії. 

Проблема: «Актуальні аспекти 

підвищення рівня педагогічної 

майстерності вчителя у підготовці учнів до 

зовнішнього незалежного оцінювання з 

хімії» 

03.01-

04.01 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

список Ціперко Т.В. 

4.  Семінар  учителів фізики. 

Проблема: «Актуальні аспекти 

підвищення рівня педагогічної 

майстерності вчителя у підготовці учнів до 

зовнішнього незалежного оцінювання з 

фізики» 

03.01-

04.01 

КЗ «КОІППО  

імені Василя 

Сухомлинського» 

список Дробін А.А. 

5.  Творча група (перше засідання) 
заступників директорів закладів освіти, 

які відповідають за організацію 

освітнього процесу в початковій школі. 

Проблема:  «Шляхи вдосконалення 

професійної компетентності вчителів в 

умовах реалізації Концепції "Нова 

українська школа"» 

04.01 КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

список Половенко О.В. 

Кірішко Л.М. 

Тарапака Н.В. 

6.  Семінар  учителів біології. 

Проблема: «Актуальні аспекти 

підвищення рівня педагогічної 

майстерності вчителя у підготовці учнів до 

зовнішнього незалежного оцінювання з 

біології» 

10.01-

11.01 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

список Богданова О.П. 
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7.  Семінар  учителів української мови і 

літератури. 

Проблема:  «Актуальні аспекти 

підвищення рівня педагогічної 

майстерності вчителя у підготовці учнів 

до зовнішнього незалежного 

оцінювання з української мови і 

літератури» 

10.01-

11.01 

Комунальний заклад 
«Навчально-виховне 

об'єднання 
«Спеціалізований 
загальноосвітній 
заклад І ступеня 

«Гармонія» - гімназія 
імені Тараса 

Шевченка - центр 
позашкільного 

виховання «Контакт» 
Кіровоградської 

міської ради 
Кіровоградської 

області» 

список Мінич Г.В. 

Котляренко Н.М. 

8.  Обласний семінар-тренінг учителів 

економіки. 

Проблема: «Інтерактивні освітні 

технології в навчальному процесі та їх 

роль у становленні вчителя економіки 

(на прикладі бізнес-симуляцій)» 

16.01 КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

по  

1 особі 

від 

району 

(міста, 

ОТГ) 

Федірко Ж.В. 

Богданова О.П. 

9.  Постійно діючий семінар-практикум 

учителів фізики. 

Проблема: «Олімпіадні задачі з фізики 

як засіб ефективної роботи з 

обдарованими дітьми» 

17.01-

18.01 

КЗ «КОІППО  
імені Василя 

Сухомлинського»; 
Центральноукраїн-
ський державний 

педагогічний 
університет імені 

Володимира 
Винниченка 

по  

1 особі 

від 

району 

(міста, 

ОТГ) 

Дробін А.А. 

10.  Творча група  (перше засідання) 

учителів української та зарубіжної 

літератури. 

Проблема:  «Розвиток творчого 

потенціалу вчителів-словесників 

засобами педагогічної взаємодії (у 

рамках Всеукраїнського науково-

педагогічного проекту (2016-2020) 

«Філологічний Олімп») 

18.01 КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

список Ревнивцева О.В.  

Мінич Г.В. 

Котляренко Н.М. 

11.  Тренінг практичних психологів та 

соціальних педагогів. 

Проблема:  «Соціально-педагогічні 

основи захисту прав людини, протидія 

торгівлі людьми та експлуатації дітей» 

23.01 КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

по  

1 особі 

від 

району 

(міста, 

ОТГ) 

Чебоненко В.Ф. 

Молчанова О.М. 

12.  Семінар-тренінг методистів методичних 

кабінетів (центрів) органів управління 

освітою райдержадміністрацій, міських 

рад, об’єднаних територіальних громад з 

бібліотечних фондів. 

Проблема: «Використання інтернет-

сервісів як інноваційний метод у системі 

підвищення професійної компетентності 

бібліотекарів» 

24.01 КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

по  

1 особі 

від 

району 

(міста, 

ОТГ) 

Дяченко Н.І. 

Литвиненко О.В. 
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13.  Обласний семінар методистів 

методичних кабінетів (центрів) органів 

управління освітою 

райдержадміністрацій, міських рад, 

об'єднаних територіальних громад з 

початкової освіти та керівників 

районних (міських) методичних 

об’єднань учителів початкових класів.  

Проблема: «Інноваційний освітній 

проект для початкової школи «На 

крилах успіху»: реалії та перспективи» 

29.01 КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

по  

1 особі 

від 

району 

(міста, 

ОТГ) 

Тарапака Н.В. 

Кондратова В.В. 

14.  Методичний коучинг (перше засідання) 

педагогічних працівників. 

Проблема:  «Підвищення ефективності 

уроку  в умовах модернізації освітнього 

процесу» 

30.01 КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

список Скрипка Г.В. 

Литвиненко О.В. 

15.  Семінар учителів англійської мови. 

Проблема:  «Актуальні аспекти 

підвищення рівня педагогічної 

майстерності вчителя у підготовці учнів 

до зовнішнього незалежного 

оцінювання з англійської мови» 

31.01-

01.02 

Навчально-виховний 
комплекс 

«Кіровоградський 
колегіум-

спеціалізований 
загальноосвітній 

навчальний заклад 
 І-ІІІ ступенів-

дошкільний 
навчальний заклад-
центр естетичного 

виховання» 
Кіровоградської 

міської ради 
Кіровоградської 

області» 

список Коса І.Т. 

Задубняк Ю.А. 

16.  Обласний он-лайн семінар (перше 

засідання) районних, міських 

координаторів міжнародного конкурсу 

«Колосок». 

Проблема: «Особливості проведення та 

аналіз результатів участі учнів закладів 

освіти області у Міжнародному 

природничому інтерактивному конкурсі 

“Колосок”» 

06.02 КЗ «КОІППО  

імені Василя 

Сухомлинського» 

по  

1 особі 

від 

району 

(міста, 

ОТГ) 

Тіхонова Н.Г. 

 

17.  Творча група (перше засідання) 

учителів, які навчають учнів у класах з 

інклюзивним навчанням, спеціальних 

класах; асистентів вчителів. 

Проблема: «Підвищення ефективності 

освітнього процесу для учнів з 

особливими освітніми потребами на 

основі впровадження інформаційно-

комунікаційних технологій» 

06.02 КЗ «КОІППО  

імені Василя 

Сухомлинського» 

 

список Скрипка Г.В. 

Червонець І.В. 

Литвиненко О.В. 

18.  Відкрита обласна інтернет-конференція 

педагогічних працівників закладів 

освіти. 

Проблема:  «Безпека дітей в Інтернеті: 

попередження, освіта, взаємодія» 

06.02 КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

 Чала М.С. 
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19.  Семінар-тренінг начальників відділів 

(управлінь) освітою, методичних служб 

об’єднаних територіальних громад. 

Проблема: «Ефективне управління 

освітою в об’єднаних територіальних 

громадах» 

07.02-

08.02 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

по  

1 особі 

від ОТГ 

Корецька Л.В. 

Половенко О.В. 

20.  Семінар переможців ІІ (обласного) туру 

всеукраїнського  конкурсу  

«Учитель року – 2018». 

Проблема: «Удосконалення професійної 

компетентності педагога засобами 

всеукраїнського конкурсу «Учитель 

року – 2018» 

12.02-

16.02 

КЗ «КОІППО  

імені Василя 

Сухомлинського» 

 Голодюк Л.С. 

21.  Творча майстерня (перше засідання) 

(дистанційна форма проведення) 

учителів української мови і літератури. 

Проблема: «Інформаційні технології в 

роботі вчителя української мови і 

літератури» 

14.02 КЗ «КОІППО 

  імені Василя 

Сухомлинського» 

список Котляренко Н.М. 

22.  Творча група (перше засідання) учителів 

історії та суспільствознавчих дисциплін. 

Проблема: «Формування предметних 

компетентностей учнів під час реалізації 

вимог Державного стандарту базової і 

повної загальної середньої освіти освітньої 

галузі «Суспільствознавство» 

20.02 КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

список Митрофанен- 

ко Ю.С.  

Черткова Н.С. 

Буртовий С.В. 

23.  Тренінг керівників районних методичних 

об’єднань учителів початкових класів, 

учителів початкових класів, які у 

2018/2019 навчальному році будуть 

викладати в 1 класі в закладах освіти 

Бобринецького, Компаніївського, 

Устинівського, Долинського, 

Новгородківського районів та 

м. Бобринця (у рамках обласної творчої 

лабораторії  з проблеми «Реалізація 

нового змісту початкової загальної 

освіти: науково-методичні засади»). 

Проблема: «Особливості реалізації 

концептуальних засад Нової української 

школи» 

21.02-

23.02 

(І етап) 

 

 

05.03-

06.03 

(ІІ етап) 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

 

 

КЗ «Навчально-

виховний комплекс 

«Гімназія - 

загальноосвітня 

школа I-III ступенів 

№1» Бобринецької 

міської ради 

Кіровоградської 

області 

по  

2 особи 

від 

району 

(міста, 

ОТГ) 

Кондратова В.В. 

Тіхонова Н.Г. 

 

24.  Тренінг керівників районних методичних 

об’єднань учителів початкових класів, 

учителів початкових класів, які у 

2018/2019 навчальному році будуть 

викладати в 1 класі в закладах освіти 

Світловодського, Онуфріївського районів, 

м.Світловодська (у рамках обласної творчої 

лабораторії  з проблеми «Реалізація нового 

змісту початкової загальної освіти: 

науково-методичні засади»). 

Проблема: «Особливості реалізації 

концептуальних засад Нової української 

школи» 

21.02-

23.02 

(І етап) 

 

12.03-

13.03 

(ІІ етап) 

КЗ «КОІППО  

імені Василя 

Сухомлинського» 

 

Спеціалізована 

загальноосвітня 

школа I-III ступенів 

№7 Світловодської 

міської ради 

Кіровоградської 

області 

по  

2 особи 

від 

району 

(міста, 

ОТГ) 

Кондратова В.В. 

Тіхонова Н.Г. 
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25.  Тренінг керівників районних методичних 

об’єднань учителів початкових класів, 

учителів початкових класів, які у 

2018/2019 навчальному році будуть 

викладати в 1 класі в закладах освіти 

Петрівського, Олександрійського, 

Знам’янського, Олександрівського 

районів, м.Знам’янки, м.Олександрії (у 

рамках обласної творчої лабораторії  з 

проблеми «Реалізація нового змісту 

початкової загальної освіти: науково-

методичні засади»). 

Проблема: «Особливості реалізації 

концептуальних засад Нової української 

школи» 

26.02-

02.03 

Загальноосвітній 

навчальний заклад 

I-III ступенів №15 

Олександрійської 

міської ради 

Кіровоградської 

області 

по  

2 особи 

від 

району 

(міста, 

ОТГ) 

Кондратова В.В. 

Тіхонова Н.Г. 

 

26.  Семінар учителів української мови і 

літератури. 

Проблема:  «Актуальні аспекти 

підвищення рівня педагогічної 

майстерності вчителя у підготовці учнів 

до зовнішнього незалежного 

оцінювання з української мови і 

літератури» 

26.02-

27.02 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

список Мінич Г.В. 

Котляренко Н.М. 

27.  Семінар  завідувачів (директорів), 

методистів методичних кабінетів 

(центрів) органів управління освітою 

райдержадміністрацій, міських рад, 

об’єднаних територіальних громад. 

Проблема: «Переформатування 

діяльності методичних служб в умовах 

реалізації Концепції "Нова українська 

школа"» 

28.02-

01.03 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського»; 

комунальна установа 

«Петрівський 

районний центр із 

обслуговування 

закладів освіти» 

Петрівської районної 

ради Кіровоградської 

області 

по  

1 особі 

від 

району 

(міста, 

ОТГ) 

Половенко О.В. 

28.  Творча група (перше засідання) учителів 

української мови і літератури. 

Проблема: «Проблеми унормування 

сучасної української  мови» 

01.03 КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

список Вікторіна О.М. 
 

29.  Семінар учителів англійської мови. 

Проблема:  «Актуальні аспекти 

підвищення рівня педагогічної 

майстерності вчителя у підготовці учнів 

до зовнішнього незалежного 

оцінювання з англійської мови» 

05.03-

06.03 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

список Коса І.Т. 

Задубняк Ю.А. 

30.  Семінар учителів хімії. 

Проблема: «Актуальні аспекти 

підвищення рівня педагогічної 

майстерності вчителя у підготовці учнів до 

зовнішнього незалежного оцінювання з 

хімії» 

05.03-

06.03 

КЗ «КОІППО  

імені Василя 

Сухомлинського» 

список Ціперко Т.В. 

31.  Семінар  учителів біології. 

Проблема: «Актуальні аспекти 

підвищення рівня педагогічної 

майстерності вчителя у підготовці учнів до 

зовнішнього незалежного оцінювання з 

біології» 

05.03-

06.03 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

список Богданова О.П. 
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32.  Семінар  учителів фізики. 

Проблема: «Актуальні аспекти 

підвищення рівня педагогічної 

майстерності вчителя у підготовці учнів до 

зовнішнього незалежного оцінювання з 

фізики» 

05.03-

06.03 

КЗ «КОІППО  

імені Василя 

Сухомлинського» 

список Дробін А.А. 

33.  Творча група (друге засідання) 

заступників директорів закладів освіти, 

які відповідають за організацію 

освітнього процесу в початковій школі. 

Проблема:  «Шляхи вдосконалення 

професійної компетентності вчителів в 

умовах реалізації Концепції "Нова 

українська школа"» 

06.03 КЗ «КОІППО  

імені Василя 

Сухомлинського» 

список Половенко О.В. 

Кірішко Л.М. 

Тарапака Н.В. 

34.  Відкритий науково-практичний 

інтернет-семінар наукових, науково-

педагогічних, педагогічних працівників, 

практичних психологів. 

Проблема: «Арт-терапія в освітньому 

процесі: інноваційні підходи» 

12.03-

16.03 

КЗ «КОІППО  

імені Василя 

Сухомлинського» 

по  

1 особі 

від 

району 

(міста, 

ОТГ) 

Жосан О.Е. 

Молчанова О.М. 

 

35.  Постійно діючий семінар-практикум 

учителів фізики. 

Проблема: «Олімпіадні задачі з фізики 

як засіб ефективної роботи з 

обдарованими дітьми» 

13.03-

14.03 

КЗ «КОІППО  

імені Василя 

Сухомлинського» 

по  

1 особі 

від 

району 

(міста, 

ОТГ) 

Дробін А.А. 

36.  Круглий стіл практичних психологів та 

соціальних педагогів. 

Проблема: «Профілактика насильства,  

жорстокості та злочинності серед дітей і 

підлітків» 

15.03 КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

по  

1 особі 

від 

району 

(міста, 

ОТГ) 

Чебоненко В.Ф. 

Гельбак А.М. 

37.  Динамічна творча група (перше 

засідання)  учителів інформатики. 

Проблема:  «Методичні принципи 

підготовки школярів до олімпіад з 

інформатики та інформаційних 

технологій» 

15.03 КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

список Чала М.С. 

Шовенко О.С. 

38.  Обласний науково-практичний семінар  

координаторів конкурсу 

«ГЕЛІАНТУС». 

Проблема: «Інтелектуальна гра 

«Геліантус» як засіб підвищення знань 

учнів шляхом організації позакласної 

роботи з природничих дисциплін» 

20.03 КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

по  

1 особі 

від 

району 

(міста, 

ОТГ) 

Ціперко Т.В. 

39.  Семінар-тренінг учителів-дефектологів 

(сурдопедагогів, логопедів). 

Проблема: «Корекційно-розвиткова 

робота з учнями: сучасні підходи» 

21.03 Новомиргородська 
спеціальна 

загальноосвітня  
школа-інтернат  

І-ІІІ ступенів 
Кіровоградської 
обласної ради 

список Жосан О.Е. 

Войтко В.В. 
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40.  Динамічна творча група (перше 

засідання) учителів, які викладають 

предмети освітньої галузі «Технології» 

(інформатика, трудове навчання тощо), 

керівники гуртків науково-технічної 

творчості. 

Проблема:  «Освітня робототехніка як 

засіб розвитку здібностей до наукової і 

творчої діяльності» 

21.03 Комунальний заклад 
«Добровеличківське 
навчально-виховне 

об’єднання 
«спеціалізована 
загальноосвітня 
школа-інтернат 
 І-ІІІ ступенів - 
загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – 
дошкільний 

навчальний заклад»  

список Буртовий С.В. 

Чала М.С. 

Шовенко О.С. 

Міцай Ю.В. 

Пляка С.М. 

Татаренко О.В. 

41.  Майстер-клас спеціалістів відділів, 

управлінь освіти, методистів методичних 

кабінетів (центрів) органів управління 

освітою райдержадміністрацій, міських 

рад, об’єднаних територіальних громад, 

які відповідають за виховну роботу та 

позашкільну освіту. 

Проблема: «Технологія розвитку 

виховного середовища закладу освіти: 

європейські цінності та український 

вимір» 

21.03-

22.03 

КПНЗ 

«Кіровоградський 

обласний центр 

дитячої та юнацької 

творчості» 

по  

1 особі 

від 

району 

(міста, 

ОТГ) 

Міцай Ю.В. 

Пляка С.М. 

42.  Науково-практичний семінар директорів 
закладів позашкільної освіти. 
Проблема: «Основні тенденції розвитку 
позашкільної освіти в умовах сучасних 
освітніх змін» 

28.03-

29.03 

Центр дитячої та 

юнацької творчості  

Знам’янської міської 

ради 

по  
1 особі 

від 
району 
(міста, 
ОТГ) 

Міцай Ю.В. 

Пляка С.М. 

43. ї Тренінг керівників районних методичних 
об’єднань учителів початкових класів, 
учителів початкових класів, які у 
2018/2019 навчальному році будуть 
викладати в 1 класі в закладах освіти 
Кіровоградського, Благовіщенського, 
Вільшанського, Гайворонського, 
Голованівського, Маловисківського, 
Новомиргородського, 
Добровеличківського, 
Новоархангельського, Новоукраїнського 
районів, м.Малої Виски, м.Новоукраїнки, 
м.Кропивницького (в рамках обласної 
творчої лабораторії  з проблеми 
«Реалізація нового змісту початкової 
загальної освіти: науково-методичні 
засади»). 
Проблема: «Особливості реалізації 
концептуальних засад Нової української 
школи» 

02.04-

04.04  

(І етап) 

 

05.04- 

06.04 

(ІІ етап) 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського»; 

 

КЗ «Навчально-

виховне об'єднання 

№25 «Загальноосвітня 

школа I-III ступенів, 

природничо-

математичний ліцей, 

центр позашкільного 

виховання "Ліра" 

Кіровоградської 

міської ради 

Кіровоградської 

області» 

по  

2 особи 

від 

району 

(міста, 

ОТГ) 

Кондратова В.В. 

Тіхонова Н.Г. 

 

44.  Семінар-тренінг директорів закладів 

загальної середньої освіти, опорних 

закладів освіти. 

Проблема:  «Демократизація управління 

у закладі загальної середньої освіти» 

05.04 КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

по  

1 особі 

від 

району 

(міста, 

ОТГ) 

Трубіна В.Г. 
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45.  Творча група вчителів хімії закладів 

загальної середньої освіти. 

Проблема: «ІКТ-супровід підготовки 

учнів до зовнішнього незалежного 

оцінювання з хімії» 

11.04 Златопільська 

гімназія 

м. Новомиргорода 

Новомиргородської 

районної ради 

Кіровоградської 

області 

список Ціперко Т.В. 

46.  Творча група вихователів закладів 

дошкільної освіти. 

Проблема: «Методичні аспекти 

формування художньо-продуктивної 

компетенції дітей дошкільного віку» 

12.04 КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

по  

1 особі 

від 

району 

(міста, 

ОТГ) 

Гагаріна Н.П. 

47.  Творча група (перше засідання) учителів 

зарубіжної літератури. 

Проблема: «Аналітико-інтерпретаційна 

діяльність суб’єктів навчання у процесі 

роботи над художнім твором» 

18.04 КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

список Небеленчук І.О. 

48.  Творча група (перше засідання) учителів 

правознавства. 

Проблема: «Формування елементів 

правової культури, правових орієнтирів 

та правомірної поведінки учнів під час 

навчання правознавства» 

19.04 КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

список Митрофанен- 

ко Ю.С.  

Кравченко Ю.В. 

Скрипка Г.В. 

49.  Науково-методичний семінар 

методистів методичних кабінетів 

(центрів) органів управління освітою 

райдержадміністрацій, міських рад, 

об’єднаних територіальних громад. 

Проблема: «Моніторинг як 

інноваційний інструментарій нового 

стилю управлінської діяльності» 

19.04 Відділ освіти 

Олександрівської 

районної державної 

адміністрації 

по  

1 особі 

від 

району 

(міста, 

ОТГ) 

Корж Л.Ф. 

Шаповалова Т.А. 

50.  Обласна творча група (перше засідання) 

учителів англійської мови. 

Проблема:  «Шляхи оптимізації навчання 

аудіювання в допрофільній та 

профільній школі» 

19.04 Обласна 

універсальна наукова 

бібліотека імені 

Д.І.Чижевського 

по  

1 особі 

від 

району 

(міста, 

ОТГ) 

Коса І.Т. 

51.  Майстер-клас  учителів, які викладають 

основи здоров’я та впроваджують 

здоров’язбережні превентивні  проекти. 

Проблема:  «Удосконалення професійної 

майстерності педагогічних кадрів, 

підвищення результативності і якості 

навчального процесу шляхом 

упровадження навчання на засадах 

розвитку життєвих навичок» 

19.04-

20.04 

КЗ «КОІППО  
імені Василя 

Сухомлинського», 
Йосипівська 

загальноосвітня 
школа I-II ступенів 

Вільшанської 
районної ради 

Кіровоградської 
області, 

Березовобалківська 
загальноосвітня 

школа I-III ступенів 
ім.Т.Г. Шевченка  

Вільшанської 
районної ради 

Кіровоградської 
області 

список Желєзнова Т.П. 

Ткаченко С.В. 

Барсукова С.Л. 

http://www.doippo.dp.ua/attachments/article/2024/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D1%8F%D0%BA%20%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8E%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.pptx
http://www.doippo.dp.ua/attachments/article/2024/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D1%8F%D0%BA%20%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8E%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.pptx
http://www.doippo.dp.ua/attachments/article/2024/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D1%8F%D0%BA%20%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8E%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.pptx


9 

52.  Педагогічна олімпіада (конкурс 

педагогічної  майстерності, 

приурочений 100-річчю 

В.О.Сухомлинського) учителів, 

вихователів закладів освіти (відповідно 

до обласної програми з відзначення 100-

річчя від дня народження 

В.О.Сухомлинського від 19.05.2017 р. №289). 

Проблема: «Творче використання ідей 

Василя Сухомлинського в діяльності 

вихователя» 

24.04-

26.04 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського»; 

педагогічно-

меморіальний музей 

В.О.Сухомлинського  

(смт Павлиш 

Онуфріїського 

району) 

по  

1 особі 

від 

району 

(міста, 

ОТГ), 

закладу 

обласного 

підпоря-

дкування 

Жосан О.Е. 

Павлюх В.В. 

Половенко О.В. 

Тарапака Н.В. 

53.  Обласна творча група (перше засідання) 

учителів географії. 

Проблема: «Використання 

географічного потенціалу засобами 

краєзнавства у формуванні фахової 

компетентності вчителя» 

25.04 Новоукраїнська 

загальноосвітня 

школа I-III ступенів 

№6 Новоукраїнської 

міської ради 

Кіровоградської 

області 

список Хлань Л.М. 

54.  Творча група (друге засідання) учителів 

початкових класів, які викладають 

інформатику в початковій школі. 

Проблема:  «Інтеграція як базовий 

принцип навчання інформатики в 

початковій школі» 

25.04-

26.04 

Науково-методичний 

центр управління 

освіти, молоді та 

спорту 

Олександрійської 

міської ради; 

 КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

по  

1 особі 

від 

району 

(міста, 

ОТГ) 

Чала М.С. 

Тіхонова Н.Г. 

55.  Регіональний науково-практичний 

семінар  учителів географії, біології, 

хімії закладів загальної середньої освіти 

Голованівського, Гайворонського, 

Благовіщенського районів. 

Проблема: «Сучасні технології навчання 

природничих дисциплін як основа 

реалізації завдань Державного стандарту 

базової і повної загальної середньої 

освіти в умовах реалізації Концепції 

"Нова українська школа"» 

26.04 Методично-

інформаційний центр 

Благовіщенської 

районної ради 

Кіровоградської 

області 

по  

5 осіб 

від 

району 

Хлань Л.М. 

Ціперко Т.В. 

Богданова О.П. 

56.  Творча група  (друге засідання) учителів 

української та зарубіжної літератури. 

Проблема:  «Розвиток творчого 

потенціалу вчителів-словесників 

засобами педагогічної взаємодії (у 

рамках Всеукраїнського науково-

педагогічного проекту (2016-2020) 

«Філологічний Олімп») 

27.04 Гімназія №9 

Кіровоградської 

міської ради 

Кіровоградської 

області 

список Ревнивцева О.В.  

Мінич Г.В. 

Котляренко Н.М. 
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57.  Авторська творча майстерня 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» 

О.О.Гузь (перше заняття) для учителів 

зарубіжної літератури та російської 

мови. 

Проблема:  «Моделювання електронного 

освітнього середовища на уроках 

зарубіжної  літератури» 

02.05 КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

список Ревнивцева О.В. 

58.  Семінар-тренінг директорів опорних 

шкіл, які працюють над створенням 

сучасної моделі закладу освіти – Школи 

сприяння здоров’ю. 

Проблема: «Формування екологічної 

культури та здорового способу життя в 

педагогічній спадщині 

В.Сухомлинського» 

03.05 КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

по  

1 особі 

від 

району 

(міста, 

ОТГ) 

Міцай Ю.В. 

59.  Творча група (перше засідання) учителів 

образотворчого, музичного мистецтва та 

художньої культури. 

Проблема: «Компетентнісний підхід до 

викладання предметів освітньої галузі 

«Мистецтво» на концептуальних 

засадах Нової української школи» 

03.05 КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

список Кондратова В.В. 

Черненко С.В. 

60.  Семінар  районних координаторів 

Міжнародного конкурсу з інформатики 

та комп’ютерної грамотності «Бобер». 

Проблема:  «Роль Міжнародного 

конкурсу з інформатики та 

комп’ютерної грамотності «Бобер» у 

розвитку пізнавальної активності учнів» 

03.05 КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

по  

1 особі 

від 

району 

(міста, 

ОТГ) 

Чала М.С. 

61.  Тренінг завідувачів і консультантів 

районних (міських) психолого-медико-

педагогічних консультацій; учителів 

закладів загальної середньої освіти, які 

працюють в умовах інклюзії. 

Проблема: «Упровадження 

універсального дизайну в освітнє 

середовище» 

03.05-

04.05 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського»; 

обласна психолого-

медико-педагогічна 

консультація 

по  

2 особи 

від 

району 

(міста, 

ОТГ) 

Червонець І.В. 
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62.  Обласний он-лайн семінар методистів 

методичних кабінетів (центрів) органів 

управління освітою 

райдержадміністрацій, міських рад, 

об'єднаних територіальних громад  з 

початкової освіти, учителів початкових 

класів, які у 2018/2019 навчальному році 

будуть викладати в 1 класі (в рамках 

обласної творчої лабораторії  з 

проблеми «Реалізація нового змісту 

початкової загальної освіти: науково-

методичні засади»). 

Проблема: «Підвищення ефективності 

освітнього процесу в початковій школі 

на засадах компетентісного та діяльнісного 

підходів у Новій українській школі» 

10.05 КЗ «КОІППО  

імені Василя 

Сухомлинського» 

 Кондратова В.В. 

Тіхонова Н.Г. 

 

63.  Обласний майстер-фест учителів 

предметів гуманітарно-естетичного 

циклу. 

Проблема:  «Формуємо інформаційну 

культуру разом» 

10.05 КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

по  

3 особи 

від 

району 

(міста, 

ОТГ) 

Ревнивцева О.В.  

Котляренко Н.М. 

Мінич Г.В. 

Черненко С.В. 

Буртовий С.В 

Скрипка Г.В. 

Федірко Ж.В. 

Небеленчук І.О. 

Вікторіна О.М. 

64.  Всеукраїнський круглий стіл директорів, 

заступників директорів, учителів 

початкових класів експериментальних 

закладів, методистів інститутів 

післядипломної педагогічної освіти, які є 

координаторами дослідно-

експериментальної роботи 

всеукраїнського рівня за темою 

«Дидактико-методичне і навчальне 

забезпечення реалізації концептуальних 

засад реформування початкової загальної 

освіти». 

Проблема: «Учитель початкової школи 

як агент інноваційних змін» 

15.05 КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

 Тарапака Н.В. 

Кондратова В.В. 

 

65.  Міжвузівська науково-практична 

конференція голів  районних (міських) 

методичних об’єднань учителів хімії. 

Проблема: «Професійна компетентність 

учителя в умовах модернізації освіти» 

15.05-

17.05 

Чорноморський 

біосферний 

заповідник;  

гімназія нових 

технологій навчання 

Кіровоградської        

міської ради 

по  

1 особі 

від 

району 

(міста, 

ОТГ) 

Скрипка Г.В. 

Ціперко Т.В. 

Бохан Ю.В. 

(за згодою) 

66.  Обласний семінар голів  районних 

(міських) методичних об’єднань 

учителів географії, біології. 

Проблема: «Методичні підходи щодо 

реалізації вимог концепції Нової 

української школи у процесі вивчення 

природничих дисциплін» 

15.05-

17.05 

Чорноморський 

біосферний 

заповідник;  

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

по  

1 особі 

від 

району 

(міста, 

ОТГ) 

Федірко Ж.В. 

Хлань Л.М. 

Богданова О.П. 
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67.  Тренінг практичних психологів та 

соціальних педагогів закладів 

професійної (професійно-технічної) 

освіти. 

Проблема: «Психокорекція 

суїцидальних та депресивних розладів у 

підлітків за допомогою методів символ 

драми» 

16.05 КЗ «КОІППО  

імені Василя 

Сухомлинського» 

по  

1 особі 

від 

району 

(міста, 

ОТГ) 

Чебоненко В.Ф. 

Молчанова О.М. 

68.  Семінар методистів методичних 

кабінетів (центрів) органів управління 

освітою райдержадміністрацій, міських 

рад, об'єднаних територіальних громад з 

дошкільної освіти. 

Проблема: «Шляхи реалізації 

національно-патріотичного виховання в 

освітньому процесі закладу дошкільної 

освіти» 

17.05-

18.05 

Методичний кабінет 

комунальної установи 

Новоархангельського 

районного центру з 

обслуговування 

закладів освіти та 

дошкільних 

навчальних закладів 

Новоархангельського 

освітнього округу 

по  

1 особі 

від 

району 

(міста, 

ОТГ) 

Тарапака Н.В. 

69.  Постійно діючий семінар (звіт) (І та 

ІІ групи) учителів, які викладають 

основи здоров’я та  впроваджують 

здоров’язбережні превентивні проекти. 

Проблема:  «Реалізація концепцій, 

інноваційних підходів до формування 

життєвих компетентностей школярів у 

навчально-виховному процесі за умов 

упровадження превентивних 

здоров’язбережних проектів» 

17.05-

18.05 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського»; 

Тарасівська 

загальноосвітня 

школа I-III ступенів 

Бобринецької 

районної ради 

Кіровоградської 

області 

список Желєзнова Т.П. 

Барсукова С.Л. 

Ткаченко С.В. 

70.  Обласний семінар методистів 

методичних кабінетів (центрів) органів 

управління освітою 

райдержадміністрацій, міських рад, 

об’єднаних територіальних громад, які 

відповідають за викладання математики 

та фізики. 

Проблема: «Шляхи реалізації Державного 

стандарту базової і повної загальної 

середньої освіти: від теорії до практики» 

17.05-

18.05 

Методичні кабінети  

відділу освіти, 

молоді та спорту 

Знам’янської 

районної державної 

адміністрації та 

відділу освіти 

виконавчого комітету 

Знам’янської міської 

ради 

по  

1 особі 

від 

району 

(міста, 

ОТГ) 

Ткаченко Л.А. 

Дробін А.А. 

71.  Обласний семінар керівників районних, 

міських методичних об’єднань учителів 

іноземних мов, методистів методичних 

кабінетів (центрів) органів управління 

освітою райдержадміністрацій, міських 

рад, об’єднаних територіальних громад, 

учителів іноземних мов опорних 

закладів освіти. 

Проблема:  «Навчально-методичне та 

нормативне забезпечення предмета 

«Іноземні мови» у закладах загальної 

середньої освіти» 

22.05 КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

по  

2 особи 

від 

району 

(міста, 

ОТГ) 

Коса І.Т. 

Задубняк Ю.А. 
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72.  Обласна творча група (перше засідання) 
учителів предметів «Фізична культура»   

та «Захист Вітчизни». 

Проблема: «Формування фізичної 

культури  особистості у контексті 

реалізації постанови Кабінету Міністрів 

України від 9 грудня 2015 р. № 1045 

“Про затвердження Порядку проведення 

щорічного оцінювання фізичної 

підготовленості населення України”» 

23.05-

24.05 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

по  

2 особи 

від 

району 

(міста, 

ОТГ) 

Коробов М.Г. 

73.  Творча група (друге засідання) 

(дистанційна форма проведення) 

учителів історії та суспільствознавчих 

дисциплін. 

Проблема: «Формування предметних 

компетентностей учнів під час реалізації 

вимог Державного стандарту базової і 

повної загальної середньої освіти освітньої 

галузі «Суспільствознавство» 

05.06 КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

список Митрофанен- 

ко Ю.С.  

Черткова Н.С. 

Буртовий С.В. 

74.  Тренінг учителів початкових класів, 

учасників всеукраїнського науково-

педагогічного проекту «Інтелект 

України» (1 клас). 

Проблема:  «Методичний супровід 

організації освітнього процесу в 1-му 

проектному класі початкової школи» 

05.06-

07.06 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського; 

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» 

список Половенко О.В. 

Тарапака Н.В. 

Чернецька О.Г. 

75.  Тренінг учителів початкових класів, 

учасників всеукраїнського науково-

педагогічного проекту «Інтелект 

України» (2 клас). 

Проблема:  «Методичний супровід 

організації освітнього процесу в 2-му 

проектному класі початкової школи» 

11.06-

13.06 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського; 

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» 

список Половенко О.В. 

Тарапака Н.В. 

Чернецька О.Г. 
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76.  Літня школа завідувачів (директорів), 

методистів методичних кабінетів (центрів) 

органів управління освітою 

райдержадміністрацій, міських рад, 

об’єднаних територіальних громад, 

директорів закладів загальної середньої 

освіти. 

Проблема:  «Організація і навчально-

методичне забезпечення реалізації 

положень Закону «Про освіту» 

18.06-

22.06 

Відділ освіти, молоді 

та спорту 

Світловодської 

районної державної 

адміністрації 

по  

1 особі 

від 

району 

(міста, 

ОТГ) 

Половенко О.В. 

Трубіна В.Г. 

Кірішко Л.М. 

Вареха А.Г. 

77.  Обласний он-лайн семінар методистів 

методичних кабінетів (центрів) органів 

управління освітою 

райдержадміністрацій, міських рад, 

керівників районних (міських) 

методичних об’єднань учителів 

образотворчого, музичного мистецтва та 

художньої культури. 

Проблема: «Викладання освітньої галузі 

«Мистецтво» в умовах функціонування 

опорних закладів освіти» 

19.06 КЗ «КОІППО  

імені Василя 

Сухомлинського» 

по  

1 особі 

від 

району 

(міста, 

ОТГ) 

Кондратова В.В. 

Черненко С.В. 

78.  Обласний вебінар методистів 

методичних кабінетів (центрів) органів 

управління освітою 

райдержадміністрацій, міських рад, 

об'єднаних територіальних громад з 

початкової освіти та керівників 

районних методичних об'єднань, учителів 

початкових класів, які у 2018/2019 

навчальному році будуть викладати в 

1 класі (в рамках обласної творчої 

лабораторії  з проблеми «Реалізація 

нового змісту початкової загальної 

освіти: науково-методичні засади»). 

Проблема: «Нові підходи до навчання та 

викладання в Новій українській школі» 

20.06 КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

 Кондратова В.В. 

Тіхонова Н.Г. 

 

79.  Динамічна творча група (перше 

засідання) учителів зарубіжної 

літератури та російської мови. 

Проблема:  «Технологізація літературної 

освіти» 

26.06 КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

список Ревнивцева О.В. 

80.  Творча група  (третє засідання) 

(дистанційна форма проведення) 

учителів української та зарубіжної 

літератури. 

Проблема:  «Розвиток творчого 

потенціалу вчителів-словесників 

засобами педагогічної взаємодії (у рамках 

Всеукраїнського науково-педагогічного 

проекту (2016-2020) «Філологічний 

Олімп») 

21.08 КЗ «КОІППО  

імені Василя 

Сухомлинського» 

список Ревнивцева О.В.  

Мінич Г.В. 

Котляренко Н.М. 
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81.  Обласний он-лайн семінар  керівників 

районних, міських методичних об’єднань 

учителів історії та методистів методичних 

кабінетів (центрів) органів управління 

освітою райдержадміністрацій, міських 

рад, об’єднаних територіальних громад. 

Проблема: «Науково-методичне 

забезпечення та освітні технології 

навчання у процесі викладання історії та 

суспільствознавчих дисциплін» 

21.08 КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

по  

2 особи 

від 

району 

(міста, 

ОТГ) 

Кравченко Ю.В. 

Черткова Н.С. 

82.  Обласний он-лайн семінар методистів 

методичних кабінетів (центрів) органів 

управління освітою 

райдержадміністрацій, міських рад, 

об’єднаних територіальних громад з 

предметів «Фізична культура» та 

«Захист Вітчизни», голів методичних 

об’єднань учителів предметів «Фізична 

культура» та «Захист Вітчизни». 

Проблема: «Науково-методичний 

супровід розвитку професійної 

компетентності вчителів предметів 

“Фізична культура” та “Захист 

Вітчизни”» 

27.08 КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

по  

2 особи 

від 

району 

(міста, 

ОТГ) 

Коробов М.Г. 

83.  Обласний он-лайн семінар-нарада 

районних (міських) координаторів 

Міжнародного історичного конкурсу 

«Лелека». 

Проблема: «Особливості проведення та 

аналіз результатів участі учнів закладів 

освіти області у Міжнародному 

історичному конкурсі “Лелека”» 

27.08 КЗ «КОІППО  

імені Василя 

Сухомлинського» 

по  

1 особі 

від 

району 

(міста, 

ОТГ) 

Черткова Н.С. 

84.  Науково-практичний семінар 

методистів, які відповідають за 

психологічну службу регіону. 

Проблема:  «Формування професійної 

компетентності у спеціалістів 

психологічної служби» 

28.08 КЗ «КОІППО  

імені Василя 

Сухомлинського» 

по  

1 особі 

від 

району 

(міста, 

ОТГ) 

Чебоненко В.Ф. 

Гельбак А.М. 

 

85.  Обласний он-лайн семінар методистів 

методичних кабінетів (центрів) органів 

управління освітою 

райдержадміністрацій, міських рад, 

об'єднаних територіальних громад з 

початкової освіти. 

Проблема: «Оновлення змісту і 

методики викладання у початковій  

школі в умовах реформування сучасної 

системи шкільної освіти» 

29.08 КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

по  

1 особі 

від 

району 

(міста, 

ОТГ) 

Кондратова В.В. 

Тіхонова Н.Г. 
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86.  Вебінар  методистів методичних 

кабінетів (центрів) органів управління 

освітою райдержадміністрацій, міських 

рад, об’єднаних територіальних громад з 

інформатики, голів методичних 

об’єднань учителів інформатики. 

Проблема:  «Особливості викладання 

шкільного курсу інформатики в контексті 

оновлених програм та реалізації 

концепції “Нова українська школа”» 

29.08 КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

по  

2 особи 

від 

району 

(міста, 

ОТГ) 

Чала М.С. 

Шовенко О.С. 

87.  Обласний он-лайн семінар (друге 

засідання) районних, міських 

координаторів міжнародного конкурсу 

«Колосок». 

Проблема: «Особливості проведення та 

аналіз результатів участі учнів закладів 

освіти області у Міжнародному 

природничому інтерактивному конкурсі 

“Колосок”» 

06.09 КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

по  

1 особі 

від 

району 

(міста, 

ОТГ) 

Тіхонова Н.Г. 

 

88.  Творча група (друге засідання) учителів 

математики, учасників міжнародного 

освітнього проекту «Міксіке в Україні». 

Проблема:  «Методичні аспекти 

застосування прийомів усного рахунку 

на уроках математики з використанням 

онлайнової платформи Прангліміне» 

12.09 Комунальний заклад 
«Навчально- 

виховне об’єднання 
№ 25 

“Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів, 

природничо- 
математичний ліцей, 
центр позашкільного 

виховання “Ліра” 
Кіровоградської 

міської ради 
Кіровоградської 

області» 

список Чала М.С. 

Ткаченко Л.А. 

89.  Обласна творча лабораторія учителів 

початкових класів. 

Проблема: «Компетентнісний підхід до 

викладання математичної освітньої 

галузі у початковій школі» 

13.09 КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

список Чернецька О.Г. 

90.  Обласна творча група (дистанційна 

форма проведення) учителів економіки. 

Проблема: «Формування практичних 

вмінь і навичок учнів з розв'язання 

економічних задач прикладного 

характеру» 

13.09 КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

список Федірко Ж.В. 

Богданова О.П. 

91.  Он-лайн семінар педагогічних 

працівників закладів дошкільної освіти, 

які працюють з дітьми з особливими 

освітніми потребами. 

Проблема: «Створення та реалізація 

індивідуальної програми розвитку дитини 

дошкільного віку з особливими 

освітніми потребами» 

18.09 КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

 Тарапака Н.В. 

Червонець І.В. 

Тищенко Т.О. 

92.  Творча група (друге засідання) учителів 

української мови і літератури. 

Проблема: «Проблеми унормування 

сучасної української  мови» 

18.09 КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

список Вікторіна О.М. 
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93.  Постійно діючий обласний семінар 

молодих учителів історії, які мають стаж 

роботи за фахом до 7 років. 

Проблема: «Сучасний урок історії: 

компетентнісний аспект» 

19.09 КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

по  

1 особі 

від 

району 

(міста, 

ОТГ) 

Митрофанен- 

ко Ю.С. 

Черткова Н.С. 

 

94.  Творча група учителів української мови 

і літератури. 

Проблема: «Шляхи аналізу літературного 

твору в шкільній практиці. Сучасні 

технології роботи з текстом художнього 

твору» 

20.09 КЗ «КОІППО 

  імені Василя 

Сухомлинського»  

 

список Мінич Г.В. 

Котляренко Н.М. 

95. \ Семінар керівників міжшкільних 

навчально-виробничих комбінатів, 

учителів профільного навчання 

(технологічний профіль). 

Проблема:  «Інноваційні підходи до 

формування ключових компетентностей 

школярів у процесі профільного навчання 

в умовах міжшкільного навчально-

виробничого комбінату та 

загальноосвітньої школи» 

20.09 Долинський 

міжшкільний 

навчально-

виробничий 

комбінат 

список Буртовий С.В. 

Татаренко О.В. 

96.  Обласний семінар учителів історії та 

правознавства. 

Проблема: «Роль Міжнародно-правових 

стандартів у формуванні правової 

культури учнів на уроках правознавства» 

25.09 КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

список Митрофанен- 

ко Ю.С.  

Кравченко Ю.В. 

 

97.  Обласний он-лайн семінар педагогічних 

працівників закладів дошкільної освіти. 

Проблема: «Використання творчої 

спадщини В.О.Сухомлинського в 

умовах закладу дошкільної освіти» 

25.09 КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

 Тарапака Н.В. 

Скуренко С.Л. 

 

98.  Школа молодого методиста завідувачів 

(директорів), методистів методичних 

кабінетів (центрів) органів управління 

освітою райдержадміністрацій, міських 

рад, об’єднаних територіальних громад. 

Проблема: «Проектування 

індивідуальної траєкторії розвитку 

педагогів в умовах реалізації Концепції 

"Нова українська школа"» 

26.09 КЗ «КОІППО  

імені Василя 

Сухомлинського» 

по  

1 особі 

від 

району 

(міста, 

ОТГ) 

Вареха А.Г. 

99.  Тренінг практичних психологів закладів 

дошкільної освіти. 

Проблема:  «Ігрова терапія в корекції 

емоційних та поведінкових розладів 

дітей» 

26.09 КЗ «КОІППО  

імені Василя 

Сухомлинського» 

по  

1 особі 

від 

району 

(міста, 

ОТГ) 

Чебоненко В.Ф. 

Гельбак А.М. 

100.  Обласна творча лабораторія учителів 

початкових класів. 

Проблема: «Створення розвивального 

середовища для формування предметних і 

ключових компетентностей в учнів 

початкових класів» 

27.09 КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

список Тіхонова Н.Г. 

 

101.  Обласна творча група (друге засідання) 

учителів англійської мови. 

Проблема:  «Шляхи оптимізації навчання 

аудіювання в допрофільній та 

профільній школі» 

27.09 Обласна 

універсальна наукова 

бібліотека імені 

Д.І.Чижевського 

по  

1 особі 

від 

району 

(міста, 

ОТГ) 

Коса І.Т. 
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102.  Постійно діючий семінар методистів 

методичних кабінетів (центрів) органів 

управління освітою 

райдержадміністрацій, міських рад, 

об’єднаних територіальних громад, 

керівників методичних об’єднань, 

відповідальних за викладання предмета 

«Основи здоров’я» та впровадження 

здоров’язбережних превентивних 

проектів. 

Проблема:  «Модернізація методичної 

роботи в контексті суспільних 

трансформацій та забезпечення рівного 

доступу до реалізації якісної 

здоров’язбережної освіти» 

27.09-

28.09 

КЗ «КОІППО  
імені Василя 

Сухомлинського», 
відділ освіти, молоді 

та спорту 
Добровеличківської 

районної державної 
адміністрації, 

Тишківська 
загальноосвітня школа 

I-III ступенів №1 
Добровеличківської 
районної державної 

адміністрації 
Кіровоградської 

області, Тишківська 
загальноосвітня школа 

I-III ступенів № 2 
Добровеличківської 

районної державної 
адміністрації 

Кіровоградської 
області 

список Гельбак А.М. 

Желєзнова Т.П. 

Барсукова С.Л. 

Ткаченко С.В. 
 

103.  Семінар  учителів англійської мови. 

Проблема:  «Актуальні аспекти 

підвищення рівня педагогічної 

майстерності вчителя у підготовці учнів 

до зовнішнього незалежного 

оцінювання з англійської мови» 

02.10-

03.10 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

список Коса І.Т. 

Задубняк Ю.А. 

104.  Обласна творча група (друге  засідання) 

учителів географії. 

Проблема: «Використання 

географічного потенціалу засобами 

краєзнавства у формуванні фахової 

компетентності вчителя» 

03.10 Буховецька 
загальноосвітня 

школа I-III ступенів 
Бобринецької районної 
ради Кіровоградської 

області 

список Хлань Л.М. 

105.  Науково-практичний семінар 

методистів закладів позашкільної 

освіти. 

Проблема: «Керівник гуртка як співавтор 

освітнього та духовного простору 

дитини: методичний аспект» 

03.10-

04.10 

КЗ «Центр дитячої та 
юнацької творчості» 

Кіровоградської 
міської ради,   

КПНЗ 
«Кіровоградський 

обласний центр 
дитячої та юнацької 

творчості» 

по  

1 особі 

від 

району 

(міста, 

ОТГ) 

Міцай Ю.В. 

Пляка С.М. 

106.  Науково-практичний семінар 

методистів методичних кабінетів 

(центрів) органів управління освітою 

райдержадміністрацій, міських рад, 

об’єднаних територіальних громад. 

Проблема: «Інноваційні засоби та форми 

навчального процесу STEM-освіти» 

04.10 КЗ «КОІППО  

імені Василя 

Сухомлинського» 

по  
1 особі 

від 
району 
(міста, 
ОТГ), 

закладу 
обласного 
підпоря-
дкування 

Кендюхова А.А. 

Марченко І.А. 

Буртовий С.В. 
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107.  Майстер-клас учителів, які викладають 

фізичну культуру в 1-4 класах. 

Проблема: «Підвищення 

результативності і якості навчального 

процесу з фізичної культури  

 в 1-4 класах» 

04.10 Комунальний заклад 
«Навчально-виховне 

об’єднання №32 
«Спеціалізована 

загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів, 

позашкільний центр 
«Школа мистецтв» 

Кіровоградської 
міської ради 

Кіровоградської 
області» 

по  

1 особі 

від 

району 

(міста, 

ОТГ) 

Коробов М.Г. 

108.  Нарада відповідальних за організацію 

зовнішнього незалежного оцінювання 

органів управління  освітою 

райдержадміністрацій, міських рад, 

об’єднаних територіальних громад. 

Проблема: «Підсумкова нарада за 

результатами ЗНО – 2018» 

09.10 КЗ «КОІППО  

імені Василя 

Сухомлинського» 

по  

1 особі 

від 

району 

(міста, 

ОТГ) 

Корж Л.Ф. 

Бутенко Л.М. 

109.  Динамічна творча група (друге 

засідання)  учителів інформатики. 

Проблема:  «Методичні принципи 

підготовки школярів до олімпіад з 

інформатики та інформаційних 

технологій» 

10.10 Полтавська обласна 

спеціалізована 

школа-інтернат 

ІІ-ІІІ ступеня з 

поглибленим 

вивченням окремих 

предметів та курсів 

при Кременчуцькому 

педагогічному 

коледжі імені 

А.С.Макаренка 

список Чала М.С. 

Шовенко О.С. 

110.  Семінар  учителів української мови і 

літератури. 

Проблема:  «Актуальні аспекти 

підвищення рівня педагогічної 

майстерності вчителя у підготовці учнів 

до зовнішнього незалежного 

оцінювання з української мови і 

літератури» 

10.10-

11.10 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

список Мінич Г.В. 

Котляренко Н.М. 

111.  Творча лабораторія керівників закладів 

загальної середньої освіти (директори, 

заступники з навчально-виховної 

роботи) з досвідом роботи до 5 років та 

учасників віртуального педагогічного 

клубу. 

Проблема:  «Проблеми саморозвитку та 

самореалізації особистості на засадах 

педагогічної спадщини 

В.Сухомлинського» 

10.10-

11.10 

Науково-методичний 
центр управління 
освіти, молоді та 

спорту 
Олександрійської 

міської ради; 
начально-виховний 

комплекс «Павлиська 
загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів – ліцей 
імені 

В.О.Сухомлинського»  
Онуфріївської 
районної ради 

список Трубіна В.Г. 



20 

112.  Творча група (третє засідання) 
заступників директорів закладів освіти, 

які відповідають за організацію 

освітнього процесу в початковій школі. 

Проблема:  «Шляхи вдосконалення 

професійної компетентності вчителів в 

умовах реалізації Концепції "Нова 

українська школа"» 

16.10 КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

список Половенко О.В. 

Кірішко Л.М. 

Тарапака Н.В. 

113.  Вебінар  районних координаторів 

Міжнародного конкурсу з інформатики 

та комп’ютерної грамотності «Бобер». 

Проблема:  «Роль Міжнародного 

конкурсу з інформатики та 

комп’ютерної грамотності «Бобер» у 

розвитку пізнавальної активності учнів» 

16.10 КЗ «КОІППО  

імені Василя 

Сухомлинського» 

по  

1 особі 

від 

району 

(міста, 

ОТГ) 

Чала М.С. 

114.  Семінар  учителів хімії. 

Проблема: «Актуальні аспекти підвищення 

рівня педагогічної майстерності вчителя у 

підготовці учнів до зовнішнього 

незалежного оцінювання з хімії» 

17.10-

18.10 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

список Ціперко Т.В. 

115.  Обласний семінар  учителів історії. 

Проблема: «Актуальні аспекти 

підвищення рівня педагогічної 

майстерності вчителя у підготовці учнів 

до зовнішнього незалежного 

оцінювання з історії України» 

22.10-

23.10 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

список Митрофанен- 

ко Ю.С.  

Черткова Н.С. 

116.  Відкрита інтернет-конференція 

педагогічних працівників закладів освіти. 

Проблема: «Технологія фахової 

майстерності: організація дистанційного 

навчання (ХІV Хмурівські методичні 

читання)» 

22.10-

26.10 

КЗ «КОІППО  

імені Василя 

Сухомлинського» 

 Буртовий С.В. 

117.  Постійно діючий семінар-практикум 

учителів математики. 

Проблема: «Методичні особливості 

роботи вчителя математики зі здібними 

та обдарованими дітьми» 

23.10 КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського»; 

Центральноукраїнський 

державний  

педагогічний 

університет імені 

Володимира 

Винниченка 

список Ткаченко Л.А. 

118.  Семінар  учителів біології. 

Проблема: «Актуальні аспекти 

підвищення рівня педагогічної 

майстерності вчителя у підготовці учнів до 

зовнішнього незалежного оцінювання з 

біології» 

24.10-

25.10 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

список Богданова О.П. 

119.  Творча група  (четверте засідання) 

учителів української та зарубіжної 

літератури. 

Проблема:  «Розвиток творчого 

потенціалу вчителів-словесників 

засобами педагогічної взаємодії (у 

рамках Всеукраїнського науково-

педагогічного проекту (2016-2020) 

«Філологічний Олімп») 

30.10 Кіровоградська 

обласна бібліотека 

для юнацтва імені 

Євгена Маланюка 

список Ревнивцева О.В.  

Мінич Г.В. 

Котляренко Н.М. 



21 

120.  Семінар  учителів математики. 

Проблема: «Актуальні аспекти 

підвищення рівня педагогічної 

майстерності вчителя у підготовці учнів 

до зовнішнього незалежного 

оцінювання з математики» 

30.10-

31.10 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

список Ткаченко Л.А. 

121.  Методичний коучинг (друге засідання) 

педагогічних працівників. 

Проблема:  «Підвищення ефективності 

уроку  в умовах модернізації навчально-

виховного процесу» 

01.11 КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

список Скрипка Г.В. 

Литвиненко О.В. 

122.  Науково-практичний семінар педагогів-

тренерів закладів освіти із 

упровадження європейських стандартів 

превентивної освіти («Школа, дружня 

до дитини»). 

Проблема:  «Партнерство громади, 

школи та батьківської громадськості – 

запорука успішного становлення і 

розвитку здоров’язбережного освітнього 

середовища» 

01.11-

02.11 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського»; 

Новоархангельське 

навчально-виховне 

об'єднання № 2 

Новоархангельської 

районної ради 

Кіровоградської 

області, Підвисоцьке 

навчально-виховне 

об'єднання 

Новоархангельської 

районної ради 

Кіровоградської 

області 

список Желєзнова Т.П. 

Ткаченко С.В. 

Барсукова С.Л. 

123.  Тренінг практичних психологів. 

Проблема:  «Травмо-фокусована 

когнітивно-поведінкова терапія 

посттравматичного стресового  розладу 

у дітей та підлітків 

06.11 КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

по  

1 особі 

від 

району 

(міста, 

ОТГ) 

Молчанова О.М. 

Чебоненко В.Ф. 

 

124.  Семінар учителів фізики. 

Проблема: «Актуальні аспекти 

підвищення рівня педагогічної 

майстерності вчителя у підготовці учнів до 

зовнішнього незалежного оцінювання з 

фізики» 

06.11-

07.11 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

список Дробін А.А. 

125.  Науково-практична конференція 

спеціалістів органів управління освітою, 

методистів методичних кабінетів (центрів) 

органів управління освітою 

райдержадміністрацій, міських рад, 

об’єднаних територіальних громад, 

керівників районних, міських методичних 

об’єднань, заступників директорів шкіл з 

виховної роботи, працівників закладів 

позашкільної освіти, педагогів-

краєзнавців, керівників гуртків та музеїв. 

Проблема:  «Компетентнісна 

спрямованість виховного середовища 

закладу освіти в умовах сучасних освітніх 

тенденцій» 

08.11 КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

по  

2 особи 

від 

району 

(міста, 

ОТГ) 

Міцай Ю.В. 
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126.  Тренінг учителів-дефектологів 

(олігофренопедагогів), корекційних 

педагогів. 

Проблема: «Корекційно-розвиткова 

робота з учнями: сучасні підходи» 

13.11 КЗ «КОІППО  

імені Василя 

Сухомлинського» 

список Жосан О.Е. 

Войтко В.В. 

127.  Постійно діючий семінар-практикум 

учителів фізики. 

Проблема: «Олімпіадні задачі з фізики 

як засіб ефективної роботи з 

обдарованими дітьми» 

14.11 КЗ «КОІППО  

імені Василя 

Сухомлинського» 

по  

1 особі 

від 

району 

(міста, 

ОТГ) 

Дробін А.А. 

128.  Творча група (друге засідання) учителів, 

які навчають учнів у класах з інклюзивним 

навчанням, спеціальних класах; асистентів 

вчителів. 

Проблема: «Підвищення ефективності 

освітнього процесу для учнів з 

особливими освітніми потребами на 

основі впровадження інформаційно-

комунікаційних технологій» 

14.11 Знам’янська 

спеціальна 

загальноосвітня 

школа-інтернат  

І-ІІІ ступенів 

Кіровоградської 

обласної ради 

список Скрипка Г.В. 

Червонець І.В. 

Литвиненко О.В. 

129.  Науково-методичний семінар 

методистів методичних кабінетів 

(центрів) органів управління освітою 

райдержадміністрацій, міських рад, 

об’єднаних територіальних громад. 

Проблема: «Моніторингові дослідження 

освітнього процесу в закладі загальної 

середньої освіти» 

15.11 КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського»; 

відділ освіти, молоді 

та спорту 

Бобринецької міської 

ради 

по  

1 особі 

від 

району 

(міста, 

ОТГ) 

Корж Л.Ф. 

Шаповалова Т.А. 

130.  Семінар-тренінг бібліотекарів закладів 

освіти. 

Проблема: «Використання інтернет-

сервісів для  осучаснення бібліотечних 

форм роботи» 

19.11 КЗ «КОІППО  

імені Василя 

Сухомлинського» 

список Дяченко Н.І. 

Литвиненко О.В. 

131.  Семінар учителів української мови і 

літератури. 

Проблема:  «Актуальні аспекти 

підвищення рівня педагогічної 

майстерності вчителя у підготовці учнів 

до зовнішнього незалежного 

оцінювання з української мови і 

літератури» 

20.11-

21.11 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

список Мінич Г.В. 

Котляренко Н.М. 

132.  Творча група (друге засідання) учителів 

зарубіжної літератури. 

Проблема: «Аналітико-інтерпретаційна 

діяльність суб’єктів навчання у процесі 

роботи над художнім твором» 

22.11 КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

список Небеленчук І.О. 

133.  Обласний семінар (дистанційна форма 

проведення) районних (міських) 

координаторів Міжнародного 

математичного конкурсу «Кенгуру» та 

Всеукраїнського фізичного конкурсу 

«Левеня». 

Проблема: «Учнівські конкурси як одна 

із форм підготовки до впровадження 

допрофільного і профільного навчання» 

22.11 КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

по  

2 особи 

від 

району 

(міста, 

ОТГ) 

Ткаченко Л.А. 

Дробін А.А. 
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134.  Регіональна школа новаторства 

завідувачів (директорів), методистів 

методичних кабінетів (центрів) органів 

управління освітою 

райдержадміністрацій, міських рад, 

об’єднаних територіальних громад, 

керівників закладів загальної середньої 

освіти. 

Проблема: «Педагогічний досвід як 

фактор оновлення змісту науково-

методичної діяльності в установах і 

закладах освіти: вектори 

випереджувального розвитку» 

22.11-

23.11 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського»; 

Черкаський ІППО 

список Жосан О.Е. 

Кірішко Л.М. 

 

135.  Творча майстерня (друге засідання) 

учителів української мови і літератури. 

Проблема:  «Інформаційні технології в 

роботі вчителя української мови і 

літератури» 

27.11 КЗ «КОІППО 

  імені Василя 

Сухомлинського» 

список Котляренко Н.М. 

136.  Творча група (друге засідання) 

(дистанційна форма проведення) 

учителів правознавства. 

Проблема: «Формування елементів 

правової культури, правових орієнтирів 

та правомірної поведінки учнів під час 

навчання правознавства» 

27.11 КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

список Митрофанен- 

ко Ю.С.  

Кравченко Ю.В. 

Скрипка Г.В. 

137.  Семінар  учителів математики. 

Проблема: «Актуальні аспекти 

підвищення рівня педагогічної 

майстерності вчителя у підготовці учнів 

до зовнішнього незалежного 

оцінювання з математики» 

28.11-

29.11 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

список Ткаченко Л.А. 

138.  Інструктаж експертів підручників 

методистів методичних кабінетів 

(центрів) органів управління освітою 

райдержадміністрацій, міських рад, 

об’єднаних територіальних громад, 

учителів закладів загальної середньої 

освіти, науково-педагогічних 

працівників. 

Проблема: «Вимоги до шкільного 

підручника відповідно до 

компетентнісного підходу в освіті» 

03.12 КЗ «КОІППО  

імені Василя 

Сухомлинського» 

згідно з 

наказом 

МОН 

Жосан О.Е. 

Марченко І.А. 

139.  Тренінг практичних психологів. 

Проблема:  «Вирішення конфліктів з 

використанням медіації» 

04.12 КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

по  

1 особі 

від 

району 

(міста, 

ОТГ) 

Чебоненко В.Ф. 

Гельбак А.М. 

140.  Семінар  учителів англійської мови. 

Проблема:  «Актуальні аспекти 

підвищення рівня педагогічної 

майстерності вчителя у підготовці учнів 

до зовнішнього незалежного 

оцінювання з англійської мови» 

05.12-

06.12 

КЗ «КОІППО  

імені Василя 

Сухомлинського» 

список Коса І.Т. 

Задубняк Ю.А. 
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141.  Семінар  учителів біології. 

Проблема: «Актуальні аспекти 

підвищення рівня педагогічної 

майстерності вчителя у підготовці учнів до 

зовнішнього незалежного оцінювання з 

біології» 

10.12-

11.12 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

список Богданова О.П. 

142.  Семінар  учителів фізики. 

Проблема: «Актуальні аспекти 

підвищення рівня педагогічної 

майстерності вчителя у підготовці учнів до 

зовнішнього незалежного оцінювання з 

фізики» 

12.12-

13.12 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

список Дробін А.А. 

143.  Динамічна творча група (друге 

засідання) учителів, які викладають 

предмети освітньої галузі «Технології» 

(інформатика, трудове навчання тощо), 

керівники гуртків науково-технічної 

творчості. 

Проблема:  «Освітня робототехніка як 

засіб розвитку здібностей до наукової і 

творчої діяльності» 

13.12 

 

Кіровоградська 

льотна академія 

Національного 

авіаційного 

університету 

 

список Буртовий С.В. 

Чала М.С. 

Шовенко О.С. 

Міцай Ю.В. 

Пляка С.М. 

Татаренко О.В. 

144.  Обласна творча група (друге засідання) 
(дистанційна форма проведення) 
учителів предметів «Фізична культура» 
та «Захист Вітчизни». 
Проблема: «Формування фізичної 
культури  особистості у контексті 
реалізації постанови Кабінету Міністрів 
України від 9 грудня 2015 р. № 1045 
«Про затвердження Порядку проведення 
щорічного оцінювання фізичної 
підготовленості населення України”» 

17.12 КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

по  

2 особи 

від 

району 

(міста, 

ОТГ) 

Коробов М.Г. 

145.  Творча група (друге засідання) учителів 

образотворчого, музичного мистецтва та 

художньої культури. 

Проблема: «Компетентнісний підхід до 

викладання предметів освітньої галузі 

«Мистецтво» на концептуальних 

засадах Нової української школи» 

18.12 КЗ «КОІППО  

імені Василя 

Сухомлинського»; 

 

список Кондратова В.В. 

Черненко С.В. 

146.  Семінар  учителів хімії. 

Проблема: «Актуальні аспекти 

підвищення рівня педагогічної 

майстерності вчителя у підготовці учнів до 

зовнішнього незалежного оцінювання з 

хімії» 

19.12-

20.12 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

список Ціперко Т.В. 

147.  Обласний семінар  учителів історії. 

Проблема: «Актуальні аспекти 

підвищення рівня педагогічної 

майстерності вчителя у підготовці учнів 

до зовнішнього незалежного 

оцінювання з історії України» 

19.12-

20.12 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

список Митрофанен- 

ко Ю.С.  

Черткова Н.С. 
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148.  Авторська творча майстерня 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» 

О.О.Гузь (друге заняття) для учителів 

зарубіжної літератури та російської мови. 

Проблема: «Моделювання електронного 

освітнього середовища на уроках 

зарубіжної  літератури» 

21.12 КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

список Ревнивцева О.В. 

149.  Динамічна творча група (друге 

засідання) учителів зарубіжної 

літератури та російської мови. 

Проблема:  «Технологізація літературної 

освіти» 

26.12 КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

список Ревнивцева О.В. 

150.  Педагогічний марафон (дистанційна 

форма проведення) педагогічних 

працівників. 

Проблема:  «Штрихи до портрета 

Василя Сухомлинського» 

Згідно з 
умовами 

проведення, 
затвердже-

ними 
наказом 

начальника 
управління 

освіти, 
молоді і 
спорту 

Кіровоград
ської ОДА 

від 
14.06.2017 

№505 

  Міцай Ю.В. 

Половенко О.В. 

 

151.  Віртуальний методичний кабінет 

«Інтелект» керівників закладів освіти, 

учасників науково-педагогічного 

проекту «Інтелект України». 

Проблема:  «Методичний супровід 

науково-педагогічного проекту 

“Інтелект України”» 

3-й 

четвер 

місяця 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

 Половенко О.В. 

 

152.  Обласна дистанційна практико 

орієнтована конференція (дистанційний 

курс, вебінар, майстер-клас) педагогічних 

працівників. 

Проблема: «Інновації в освіті» 

Буде 

повідомлено 

додатково 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

 Скрипка Г.В. 

Литвиненко О.В. 

153.  Міжрайонна проблемна лабораторія 

педагогів Бобринецького, 

Компаніївського, Устинівського районів 

та м. Бобринця (у рамках творчих 

локацій обласного педагогічного 

марафону «Штрихи до портрета Василя 

Сухомлинського»). 

Проблема: «Розвиток особистості учня 

засобами краєзнавчо-музейної діяльності в 

умовах Нової української школи» 

березень Методичний кабінет 

відділу освіти, 

молоді та спорту 

Бобринецької міської 

ради 

 

учасники 

творчих 

локацій 

Міцай Ю.В. 

Гайда Л.А. 

Пляка С.М. 
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154.  Міжрайонна проблемна лабораторія 

педагогів Знам’янського, 

Кіровоградського, Олександрівського 

районів та м. Знам’янки (у рамках 

обласного педагогічного марафону 

«Штрихи до портрета Василя 

Сухомлинського»). 

Проблема: «Роль педагогів-краєзнавців у 

формуванні ціннісних орієнтацій учнів» 

квітень Методичний кабінет 

відділу освіти 

виконавчого 

комітету 

Знам’янської міської 

ради 

учасники 

творчих 

локацій 

Міцай Ю.В. 

Гайда Л.А. 

Пляка С.М. 

155.  Міжрайонна проблемна лабораторія 

педагогів Долинського, 

Новгородківського, Петрівського 

районів (у рамках обласного 

педагогічного марафону «Штрихи до 

портрета Василя Сухомлинського»). 

Проблема: «Педагогічні основи 

краєзнавчо-рекреаційної діяльності як 

складова формування екологічної 

культури та здорового способу життя в 

сучасних умовах» 

травень Районний 

методичний кабінет 

відділу освіти, 

молоді та спорту 

Долинської районної 

державної 

адміністрації та 

заклади освіти 

Долинського району 

учасники 

творчих 

локацій 

Міцай Ю.В. 

Гайда Л.А. 

Пляка С.М. 

156.  Міжрайонна проблемна лабораторія 

педагогів Олександрійського, 

Онуфріївського, Світловодського районів, 

м. Світловодська та м. Олександрії (у 

рамках обласного педагогічного 

марафону «Штрихи до портрета Василя 

Сухомлинського»). 

Проблема: «Популяризація та поширення 

ідей Василя Сухомлинського засобами 

краєзнавчо-музейної комунікації» 

серпень-

вересень 
Районний 

методичний кабінет 
Онуфріївської 

районної державної 
адміністрації; 

навчально-виховний 
комплекс «Павлиська 

загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів - 

ліцей імені 
В.О. Сухомлинського» 

Онуфріївської 
районної ради 

Кіровоградської 
області 

учасники 

творчих 

локацій 

Міцай Ю.В. 

Гайда Л.А. 

Пляка С.М. 

157.  Скайп-наради методистів, які 

відповідають за психологічну службу 

регіону. 

Проблема: «Організаційно-методичні 

засади діяльності психологічної служби» 

Остання 

п’ятниця 

кварталу 

КЗ «КОІППО  

імені Василя 

Сухомлинського» 

 Чебоненко В.Ф. 

Молчанова О.М. 

158.  Система вебінарів учителів, які 

викладають предмети освітньої галузі 

«Технології» (інформатика, трудове 

навчання). 

Проблема: «Проектування навчального 

процесу і навчального середовища» 

Друга 

середа 

кожного 

місяця 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

 Чала М.С. 

Шовенко О.С. 

Татаренко О.В. 

159.  Дистанційний тренінг для 

педагогічних працівників. 

Проблема: «“HOT POTATOES V 6.0” - 

інструментальна оболонка для створення 

інтерактивних завдань, тестів та 

кросвордів» 

У міру 

формува-

ння груп 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

 Буртовий С.В. 

160.  Дистанційний тренінг для 

педагогічних працівників. 

Проблема: «Інфографіка як ефективний 

спосіб подачі даних» 

У міру 

формува-

ння груп 

КЗ «КОІППО  

імені Василя 

Сухомлинського» 

 Литвиненко О.В. 
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161.  Дистанційний тренінг для 

педагогічних працівників. 

Проблема: «Основи створення 

комп’ютерних презентацій» 

У міру 

формува-

ння груп 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

 Частаков А.В. 

162.  Дистанційний тренінг для 

педагогічних працівників. 

Проблема: «Використання карт знань у 

практичній діяльності педагога» 

У міру 

формува-

ння груп 

КЗ «КОІППО  

імені Василя 

Сухомлинського» 

 Литвиненко О.В. 

163.  Дистанційний тренінг для 

педагогічних працівників. 

Проблема: «Використання Prezi в 

діяльності педагогічних працівників» 

У міру 

формува-

ння груп 

КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

 Литвиненко О.В. 

164.  Дистанційний тренінг для 

педагогічних працівників. 

Проблема: «Використання скрайбингу в 

освітньому процесі» 

У міру 

формува-

ння груп 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

 Тіхонова Н.Г. 

Литвиненко О.В. 

165.  Дистанційний тренінг (апробація)  для 

педагогічних працівників. 

Проблема: «Створення, налаштування та 

подальша оптимізація свого 

персонального YouTube-каналу» 

У міру 

формува-

ння груп 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

 Буртовий С.В. 

166.  Дистанційний тренінг (апробація) для 

учителів інформатики. 

Проблема: «Програмування в KODU» 

У міру 

формува-

ння груп 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

 Шовенко О.С. 

167.  Дистанційний курс для педагогічних 

працівників закладів загальної середньої 

освіти. 

Проблема: «Сучасні технології 

діагностики та оцінювання навчальних 

досягнень» 

У міру 

формува-

ння груп 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

 Кендюхова А.А. 

168.  Дистанційний курс для педагогічних 

працівників закладів дошкільної освіти. 

Проблема: «Впровадження інноваційних 

освітніх технологій з урахуванням 

сучасних пріоритетів дошкільної освіти» 

У міру 

формува-

ння груп 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

 Гагаріна Н.П. 

169.  Дистанційний курс для педагогічних 

працівників закладів загальної середньої 

та професійної (професійно-технічної) 

освіти. 

Проблема: «Психологічний стан 

особистості в періоди життєвих змін» 

У міру 

формува-

ння груп 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

 Гельбак А.М. 

 

170.  Дистанційний курс для керівників та 

педагогічних працівників закладів 

загальної середньої освіти. 

Проблема: «Сучасні підходи до 

професійного самовдосконалення 

педагога» 

У міру 

формува-

ння груп 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

 Павлюх В.В. 

171.  Дистанційний курс для педагогічних 

працівників закладів загальної середньої 

освіти, спеціальних шкіл, шкіл-

інтернатів, навчально-реабілітаційних 

центрів, закладів професійно-технічної 

освіти. 

Проблема: «Особливості розвитку, 

навчання та виховання учнів з 

порушеннями інтелекту» 

У міру 

формува-

ння груп 

КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

 Войтко В.В. 
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172.  Дистанційний курс для педагогічних 

працівників. 

Проблема: «Антропонімія сучасної 

української літературної мови» 

У міру 

формува-

ння груп 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

 Вікторіна О.М. 

173.  Дистанційний курс для педагогічних 

працівників. 

Проблема: «Орфоепічні норми сучасного 

українського літературного мовлення» 

У міру 

формува-

ння груп 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

 Вікторіна О.М. 

174.  Дистанційний курс для учителів  

української мови, методистів 

методичних кабінетів (центрів) органів 

управління освітою райдержадміністрацій, 

міських рад, об’єднаних територіальних 

громад. 

Проблема: «Топонімія Дніпро-Бузького 

межиріччя» 

У міру 

формува-

ння груп 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

 Вікторіна О.М. 

175.  Дистанційний курс для педагогічних 

працівників. 

Проблема: «Як спланувати навчальний 

проект» 

У міру 

формува-

ння груп 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

 Скрипка Г.В. 

176.  Дистанційний курс для педагогічних 

працівників. 

Проблема: «Використання хмарних 

технологій в практиці педагога» 

У міру 

формува-

ння груп 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

 Скрипка Г.В. 

177.  Дистанційний курс для педагогічних 

працівників. 

Проблема: «Як встигнути все, або тайм 

менеджмент для вчителів» 

У міру 

формува-

ння груп 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

 Скрипка Г.В. 

178.  Дистанційний курс для педагогічних 

працівників. 

Проблема: «Як не спійматися на гачок, 

або критичне оцінювання ресурсів 

Інтернету» 

У міру 

формува-

ння груп 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

 Скрипка Г.В. 

179.  Дистанційний курс для учителів 

освітньої галузі «Суспільствознавство». 

Проблема: «Основи історії та практики 

впровадження економічної теорії 

лістіанства» 

У міру 

формува-

ння груп 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

 Митрофанен- 

ко Ю.С. 

180.  Дистанційний курс для учителів 

української мови і літератури, 

зарубіжної літератури, початкових 

класів. 

Проблема: «Кольористика як засіб 

зображення внутрішнього світу героя» 

У міру 

формува-

ння груп 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

 Небеленчук І.О. 

181.  Дистанційний курс для учителів 

української мови і літератури, 

зарубіжної літератури, початкових 

класів. 

Проблема: «Теорія та методика аналізу 

художнього твору» 

У міру 

формува-

ння груп 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

 Небеленчук І.О. 

182.  Дистанційний курс для педагогічних 

працівників. 

Проблема: «Освітній сторітеллінг: 

навчання, яке захоплює» 

У міру 

формува-

ння груп 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

 Федірко Ж.В. 
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183.  Дистанційний курс для керівників 

закладів освіти. 

Проблема: «Колегіальне рішення: 

аналітико-прогностичний підхід до 

підготовки і проведення педагогічної 

ради» 

У міру 

формува-

ння груп 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

 Половенко О.В. 

184.  Дистанційний курс для методистів 

методичних кабінетів (центрів) органів 

управління освітою 

райдержадміністрацій, міських рад, 

об’єднаних територіальних громад, 

заступників директорів закладів освіти. 

Проблема: «Інноваційні підходи до 

науково-методичної роботи та критерії її 

ефективності» 

У міру 

формува-

ння груп 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

 Кірішко Л.М. 

Вареха А.Г. 

185.  Дистанційний курс для завідувачів та 

методистів методичних кабінетів 

(центрів) органів управління освітою 

райдержадміністрацій, міських рад, 

об’єднаних територіальних громад, 

директорів, заступників директорів та 

учителів-методистів закладів загальної 

середньої освіти. 

Проблема: «Апробація навчальної 

літератури як складова інноваційної 

діяльності» 

У міру 

формува-

ння груп 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

 Яковова Г.Я. 

186.  Дистанційний курс для методистів, 

заступників директорів шкіл з виховної 

роботи, педагогів-організаторів, педагогів-

краєзнавців, керівників гуртків та музеїв. 

Проблема: «Національно-патріотичне 

виховання учнів в умовах сучасного 

освітнього простору» 

У міру 

формува-

ння груп 

КЗ «КОІППО  

імені Василя 

Сухомлинського» 

 Міцай Ю.В. 

Пляка С. М. 

Гайда Л.А. 

187.  Дистанційний курс для учителів  

зарубіжної літератури та російської 

мови. 

Проблема: «Сучасний урок зарубіжної 

літератури та російської мови: 

інноваційна парадигма» 

У міру 

формува-

ння груп 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

 Ревнивцева О.В. 

188.  Дистанційний курс для учителів  

української мови і літератури. 

Проблема: «Розвиток мовних 

компетентностей на уроках української 

мови» 

У міру 

формува-

ння груп 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

 Мінич Г.В. 

189.  Дистанційний курс для учителів  

англійської мови. 

Проблема: «Комунікативний метод – 

шлях успішного навчання англійської 

мови» 

У міру 

формува-

ння груп 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

 Коса І.Т. 

190.  Дистанційний курс для учителів  

англійської мови. 

Проблема: «Особливості  навчання 

англійської мови молодших школярів» 

У міру 

формува-

ння груп 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

 Задубняк Ю.А. 
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191.  Дистанційний курс для педагогічних 

працівників. 

Проблема: «Intel® Навчання для 

майбутнього» 

У міру 

формува-

ння груп 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

 Скрипка Г.В. 

Литвиненко О.В. 

192.  Дистанційний курс для педагогічних 

працівників.  

Проблема: «Скретч програмування для 

всіх» 

У міру 

формува-

ння груп 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

 Литвиненко О.В. 

193.  Дистанційний курс для учителів 

інформатики. 

Проблема: «Бази даних» 

У міру 

формува-

ння груп 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

 Шовенко О.С. 

194.  Дистанційний курс для учителів 

природознавства. 

Проблема: «Практична діяльність на 

уроках природознавства» 

У міру 

формува-

ння груп 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

 Хлань Л.М. 

195.  Дистанційний курс для учителів 

географії. 

Проблема: «Сучасні теоретичні та 

методичні засади проведення 

практичних робіт на уроках географії 

У міру 

формува-

ння груп 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

 Хлань Л.М. 

196.  Дистанційний курс для учителів хімії. 

Проблема: «Методика складання та 

розв’язування розрахункових задач 

шкільного курсу хімії» 

У міру 

формува-

ння груп 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

 Ціперко Т.В. 

197.  Дистанційний курс для учителів 

математики. 

Проблема: «Задачі практичного змісту в 

шкільному курсі математики» 

У міру 

формува-

ння груп 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

 Ткаченко Л.А. 

198.  Дистанційний курс для учителів 

економіки. 

Проблема: «Технологія проблемного 

навчання на уроках економіки» 

У міру 

формува-

ння груп 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

 Богданова О.П. 

199.  Дистанційний курс для учителів 

історії. 

Проблема: «Технологія розвитку 

критичного мислення на уроках історії» 

У міру 

формува-

ння груп 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

 Черткова Н.С. 

200.  Дистанційний курс  для учителів 

фізичної культури, керівників 

спортивних гуртків. 

Проблема: «Методика викладання 

футболу» 

У міру 

формува-

ння груп 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

 Коробов М.Г. 

201.  Дистанційний курс для учителів 

трудового навчання. 

Проблема: «Проектна технологія на 

уроках трудового навчання» 

У міру 

формува-

ння груп 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

 Татаренко О.В. 

202.  Дистанційний курс для практичних 

психологів та соціальних педагогів. 

Проблема: «Основи педагогічної 

конфліктології» 

У міру 

формува-

ння груп 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

 Чебоненко В.Ф. 

203.  Дистанційний курс для бібліотекарів 

закладів освіти. 

Проблема: «Сучасні підходи до 

створення нової модулі бібліотеки 

інформаційно-ресурсного центру 

закладу загальної середньої освіти» 

У міру 

формува-

ння груп 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

 Дяченко Н.І. 

http://dk.koippo.kr.ua/course/view.php?id=82
http://dk.koippo.kr.ua/course/view.php?id=82
http://dk.koippo.kr.ua/course/view.php?id=39
http://dk.koippo.kr.ua/course/view.php?id=39
http://dk.koippo.kr.ua/course/view.php?id=39
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204.  Дистанційний курс для педагогічних 

працівників. 

Проблема: «Формування інноваційного 

простору закладу освіти» 

У міру 

формува-

ння груп 

КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

 Кирилюк А.П. 

205.  Дистанційний курс для учителів, які 

викладають  основи здоров’я, безпеку 

життєдіяльності та впроваджують 

здоров’язбережні превентивні проекти. 

Проблема: «Навчання на засадах 

розвитку життєвих навичок» 

У міру 

формува-

ння груп 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

 Желєзнова Т.П. 

Барсукова С.Л. 

Ткаченко С.В. 

206.  Дистанційний курс для учителів 

закладів загальної середньої освіти, які 

навчають учнів з особливими освітніми 

потребами, асистентів вчителів. 

Проблема: «Диференційоване 

викладання в класі з інклюзивним 

навчанням» 

У міру 

формува-

ння груп 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

 Червонець І.В. 

207.  Дистанційний курс для учителів 

музичного мистецтва. 

Проблема: «Сучасні підходи до 

викладання музичного мистецтва в 

загальноосвітній школі» 

У міру 

формува-

ння груп 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

 Черненко С.В. 

208.  Дистанційний курс (апробація)  для 

педагогічних працівників. 

Проблема: «Як створити та наповнити 

сайт учителя, використовуючи сервіси 

Google» 

У міру 

формува-

ння груп 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

 Скрипка Г.В. 

209.  Дистанційний курс (апробація)  для 

учителів освітньої галузі 

«Суспільствознавство». 

Проблема: «Події Української революції 

1917-1921 рр. на теренах нашого краю» 

У міру 

формува-

ння груп 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

 Митрофанен- 

ко Ю.С. 

210.  Дистанційний курс (апробація) для 

учителів української мови і літератури, 

зарубіжної літератури, початкових 

класів. 

Проблема: «Аналіз ліричного твору» 

У міру 

формува-

ння груп 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

 Небеленчук І.О. 

211.  Дистанційний курс (апробація) для 

педагогічних працівників. 

Проблема: «Шляхи подолання 

антиінноваційних бар’єрів в освіті» 

У міру 

формува-

ння груп 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

 Федірко Ж.В. 

212.  Дистанційний курс (апробація) для 

директорів, заступників директорів та 

педагогічних працівників закладів 

загальної середньої освіти. 

Проблема: «Вчитель як агент змін та 

суб’єкт розбудови Нової української 

школи» 

У міру 

формува-

ння груп 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

 Жосан О.Е. 

213.  Дистанційний курс (апробація) для 

педагогічних працівників закладів 

професійної (професійно-технічної) 

освіти. 

Проблема: «Робота з учнями закладу 

професійної (професійно-технічної) 

освіти, які мають особливі освітні 

потреби» 

У міру 

формува-

ння груп 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

 Молчанова О.М. 
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214.  Дистанційний курс (апробація) для 

учителів початкових класів, які у 

2018/2019 навчальному році будуть 

викладати в 1 класі. 

Проблема: «Сучасні підходи до 

організації освітнього процесу в 

початкових класах відповідно до 

концептуальних засад Нової української 

школи» 

У міру 

формува-

ння груп 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

 Кондратова В.В. 

Тіхонова Н.Г. 

 

215.  Дистанційний курс (апробація) для 

педагогічних працівників закладів 

дошкільної освіти, які працюють з 

дітьми з особливими освітніми 

потребами. 

Проблема: «Навчання, виховання та 

розвиток дітей дошкільного віку з 

особливими освітніми потребами» 

У міру 

формува-

ння груп 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

 Тарапака Н.В. 

Тищенко Т.О. 

216.  Дистанційний курс (апробація) для 

педагогічних працівників закладів 

дошкільної освіти. 

Проблема: «Формування фонетико-

граматичної компетенції дітей 

дошкільного віку» 

У міру 

формува-

ння груп 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

 Гагаріна Н.П. 

217.  Дистанційний курс (апробація) для 

педагогічних працівників. 

Проблема: «Технологія веб-квесту для 

проведення навчальних занять» 

У міру 

формува-

ння груп 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

 Литвиненко О.В. 

218.  Дистанційний курс (апробація) для 

педагогічних працівників. 

Проблема: «Освітній процес на засадах 

змішаного навчання» 

У міру 

формува-

ння груп 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

 Литвиненко О.В. 

219.  Дистанційний курс (апробація) для 

педагогічних працівників. 

Проблема: «Обробка даних в 

електронних таблицях» 

У міру 

формува-

ння груп 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

 Литвиненко О.В. 

220.  Дистанційний курс (апробація) для 

учителів інформатики. 

Проблема: «Особливості підготовки 

учнів до розв’язування олімпіадних 

задач з інформаційних технологій: 

табличний процесор» 

У міру 

формува-

ння груп 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

 Шовенко О.С. 

221.  Дистанційний курс (апробація) для 

учителів інформатики та математики. 

Проблема: «Використання онлайнових 

графічних калькуляторів» 

У міру 

формува-

ння груп 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

 Чала М.С. 

222.  Дистанційний курс (апробація) для 

учителів інформатики. 

Проблема: «Формуюче оцінювання 

школярів в навчанні інформатики» 

У міру 

формува-

ння груп 

КЗ «КОІППО  

імені Василя 

Сухомлинського» 

 Чала М.С. 
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223.  Дистанційний курс (апробація) для 

завідувачів (директорів), методистів 

методичних кабінетів (центрів) органів 

управління освітою 

райдержадміністрацій, міських рад, 

об’єднаних територіальних громад, 

директорів та заступників директорів 

закладів освіти. 

Проблема: «Методичний менеджмент: 

технологія впровадження» 

У міру 

формува-

ння груп 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

 Половенко О.В. 

224.  Дистанційний курс (апробація) для 

завідувачів (директорів), методистів 

методичних кабінетів (центрів) органів 

управління освітою 

райдержадміністрацій, міських рад, 

об’єднаних територіальних громад, 

директорів та заступників директорів 

закладів освіти. 

Проблема: «Фандрейзинг в управлінні» 

У міру 

формува-

ння груп 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

 Трубіна В.Г. 

225.  Дистанційний курс (апробація) для 

завідувачів (директорів), методистів 

методичних кабінетів (центрів) органів 

управління освітою 

райдержадміністрацій, міських рад, 

об’єднаних територіальних громад, 

директорів та заступників директорів 

закладів освіти. 

Проблема: «Розвиток професійної 

компетентності педагога» 

У міру 

формува-

ння груп 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

 Вареха А.Г. 

226.  Дистанційний курс (апробація) для 

завідувачів (директорів), методистів 

методичних кабінетів (центрів) органів 

управління освітою 

райдержадміністрацій, міських рад, 

об’єднаних територіальних громад, 

директорів та заступників директорів 

закладів освіти. 

Проблема: «Формування освітнього 

середовища» 

У міру 

формува-

ння груп 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

 Кірішко Л.М. 

227.  Дистанційний курс (апробація) для 

учителів  зарубіжної літератури та 

російської мови. 

Проблема: «Читацькоцентрична 

парадигма уроку зарубіжної літератури 

як інноваційна технологія» 

У міру 

формува-

ння груп 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

 Ревнивцева О.В. 

228.  Дистанційний курс (апробація) для 

учителів української мови і літератури. 

Проблема: «Методика підготовки до 

ЗНО: “Як створити власне висловлення”» 

У міру 

формува-

ння груп 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

 Мінич Г.В. 

229.  Дистанційний курс (апробація) для 

учителів  української мови і літератури. 

Проблема: «Сучасний урок української 

мови: технології, методи, прийоми» 

У міру 

формува-

ння груп 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

 Котляренко Н.М. 
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230.  Дистанційний курс (апробація) для 

учителів історії та правознавства. 

Проблема: «Практичні заняття на 

уроках історії та правознавства» 

У міру 

формува-

ння груп 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

 Черткова Н.С. 

231.  Дистанційний курс (апробація) для 

учителів біології. 

Проблема: «Розвиток критичного 

мислення учнів на уроках біології» 

У міру 

формува-

ння груп 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

 Богданова О.П. 

232.  Дистанційний курс (апробація) для 

учителів фізики. 

Проблема: «Авторські та якісні задачі в 

шкільному курсі фізики» 

У міру 

формува-

ння груп 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

 Дробін А.А. 

233.  Дистанційний курс (апробація) для 

учителів трудового навчання, які 

викладають предмети освітньої галузі 

«Технології». 

Проблема: «Технологія змішаного 

навчання у викладанні предметів 

технологічного профілю» 

У міру 

формува-

ння груп 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

 Татаренко О.В. 

234.  Дистанційний курс (апробація)  для 

учителів, які викладають предмет 

«Захист Вітчизни» (для юнаків та дівчат). 

Проблема: «Основи медичних знань і 

долікарської допомоги» 

У міру 

формува-

ння груп 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

 Коробов М.Г. 

235.  Дистанційний курс (апробація)  для 

практичних психологів та соціальних 

педагогів. 

Проблема: «Базові навички медіатора в 

закладі освіти» 

У міру 

формува-

ння груп 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

 Мирська А.А. 

236.  Дистанційний курс (апробація) для 

практичних психологів та соціальних 

педагогів. 

Проблема: «Організація роботи з 

розв’язання проблеми насильства в 

школі» 

У міру 

формува-

ння груп 

КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

 Снітко І.Ю. 

237.  Дистанційний курс (апробація) для 

учителів початкових класів, класних 

керівників початкової ланки, вихователів 

ГПД, психологів, заступників директорів 

з виховної роботи, соціальних педагогів, 

педагогів-організаторів. 

Проблема: «Вчимося жити разом. 

Програма розвитку соціальних навичок 

учнів початкової школи у курсі “Основи 

здоров’я”» 

У міру 

формува-

ння груп 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

 Желєзнова Т.П. 

Барсукова С.Л. 

Ткаченко С.В. 

238.  Дистанційний курс (апробація) для 

учителів основ здоров’я основної та 

старшої школи, класних керівників,  

педагогів-організаторів,  соціальних 

педагогів, психологів, заступників 

директорів з виховної роботи. 

Проблема: «Вчимося жити разом. 

Програма розвитку соціальних навичок 

учнів основної та старшої школи у курсі 

“Основи здоров’я”» 

У міру 

формува-

ння груп 

КЗ «КОІППО  

імені Василя 

Сухомлинського» 

 Желєзнова Т.П. 

Барсукова С.Л. 

Ткаченко С.В. 

 


