План роботи
комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»
на серпень 2017 року
№
з/п

Зміст роботи

Терміни
виконання

Відповідальні
за підготовку

Виконавці

І. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
а) КУРСИ:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Учителі фізичної культури
Проблема: «Індивідуальний підхід у
фізичному вихованні школярів
різного вікового періоду»
Учителі
музичного
мистецтва,
художньої культури, інтегрованого
курсу «Мистецтво»,
керівники
гуртків
музичного
профілю,
концертмейстери,
акомпаніатори
навчальних закладів
Проблема:
«Реалізація
компетентнісного
підходу
до
розвитку
художньо-естетичної
освіти»
Учителі
трудового
навчання,
майстри виробничого навчання
МНВК та ті, які викладають
предмети
освітньої
галузі
«Технології»
Проблема:
«Особливості
викладання предметів освітньої
галузі «Технології» в контексті
компетентнісного навчання»
Учителі, які викладають основи
здоров’я, безпеку життєдіяльності,
та
педагоги-тренери,
які
впроваджують превентивні проекти
в навчальних закладах
Проблема: «Педагогічні інноваційні
технології
в
сучасній
здоров’язбережувальній
освіті:
здобутки та перспективи»
Керівники
гуртків
соціальнореабілітаційного та гуманітарного
напрямів (клуби громадянськопатріотичного спрямування, дитячі
парламенти, євроклуби, театральні
гуртки, інтелектуальні ігри, КВК)
Проблема:
«Формування
патріотичних почуттів особистості в
умовах гурткової роботи»
Керівники гуртків декоративноприкладного мистецтва

серпень:
07.08-18.08

Войтко В.В.,
Коробов М.Г.

07.08-18.08

Гельбак А.М.,
Черненко С.В.

07.08-18.08

Буртовий С.В.,
Татаренко О.В.
Голодюк Л.С.,
Нудний В.М.

07.08-18.08

Гельбак А.М.,
Желєзнова Т.П.

07.08-18.08

Павлюх В.В.,
Міцай Ю.В.

07.08-18.08

Павлюх В.В.,
Гайда Л.А.
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Продовження
Проблема: «Інноваційні підходи до
формування
базових
компетентностей вихованців гуртків
декоративно-прикладного
мистецтва»
Голодюк Л.С.,
Нудний В.М. Жосан О.Е.,
7. Вихователі
гімназій,
ліцеїв, 07.08-18.08
колегіумів,
вихователі
груп
Павлюх В.В.
продовженого
дня
навчальновиховних
комплексів,
шкілінтернатів, вихователі закладів
професійно-технічної
освіти,
гуртожитків
Проблема: «Розвиток соціальної і
громадянської
компетентностей
дітей та молоді як компонент
сучасного виховного простору»
б) ОБЛАСНІ КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ, ТВОРЧІ ГРУПИ, ШКОЛИ ТВОРЧОГО
ВЧИТЕЛЯ, ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ, МАЙСТЕР-КЛАСИ
8.

9.

10.

11.

12.

Науково-практичний
семінар
методистів методичних кабінетів
(центрів)
органів
управління
освітою
райдержадміністрацій,
міських
рад,
об’єднаних
територіальних
громад,
які
відповідають
за
викладання
інформатики, голови методичних
об’єднань учителів інформатики
Проблема:
«Інструменти
підвищення
ефективності
викладання
шкільного
курсу
інформатики»
Творча група учителів економіки
Проблема:
«Науково-методичне
забезпечення викладання шкільного
курсу «Економіка»»
Обласний онлайн-семінар районних
(міських) координаторів
Міжнародного історичного
конкурсу «Лелека»
Проблема:
«Особливості
проведення та аналіз результатів
участі учнів закладів освіти області
у
Міжнародному
історичному
конкурсі «Лелека»»
Дистанційний курс для усіх
категорій педагогічних працівників
Проблема: «Використання хмарних
технологій в практиці педагога»
Дистанційний курс для усіх
категорій педагогічних працівників
Проблема: «Як встигнути все, або
тайм менеджмент для вчителів»

Чала М.С.,
Шовенко О.С.

22.08

22.08

Нудний В.М.

Бик А.С.,
Богданова О.П.
Черткова Н.С.

22.08

08.08-24.08

Голодюк Л.С.,
Нудний В.М.

Скрипка Г.В.

28.08-14.09

Нудний В.М.

Скрипка Г.В.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

Продовження
ІІ. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА ТА ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
Забезпечення виконання наказів та Протягом
Голодюк Л.С., Педагогічні та
розпоряджень
начальника
місяця
Нудний В.М.
науковоуправління освіти, науки, молоді та
педагогічні
спорту облдержадміністрації, участь
працівники
у спільних заходах (конференціях,
семінарах тощо)
Підготовка
проектів
наказів 01.08-31.08
Голодюк Л.С., Структурні
начальника
управління
освіти,
Нудний В.М.
підрозділи
науки, молоді та спорту ОДА, листів
КЗ
«КОІППО
імені
Василя
Сухомлинського»
Участь
у
міжнародних
та Протягом
Голодюк Л.С., Наукововсеукраїнських
педагогічних
місяця
Нудний В.М.
педагогічні та
заходах
педагогічні
працівники
закладу
Голодюк Л.С.
Проведення
єдиного
фахового
03.08
Корж Л.Ф.,
вступного
випробування
з
Бутенко Л.М.,
використанням
організаційноКурілін О.М.,
технологічних процесів здійснення
Ципочкін А.В.,
зовнішнього
незалежного
Бургаз Ю.В.,
оцінювання для здобуття ступеню
Шаповалова Т.А.,
магістра за спеціальністю 081
Гулка О.М.,
«Право»
Волошина О.С.
Корж Л.Ф.
Обробка матеріалів за офіційним Протягом
Бутенко Л.М.,
звітом
УЦОЯО
(результати
місяця
Курілін О.М.,
проведення
ЗНО-2017
у
Ципочкін А.В.,
Кіровоградській області)
Бургаз Ю.В.
Голодюк Л.С., Структурні
Доповнення матеріалів на блозі Протягом
Нудний В.М.
місяця
підрозділи
«Про організацію навчально-

виховного
2018 н.р.»
7.

8.

9.

10.

процесу

у

2017-

Розробка
структури
обласного
педагогічного марафону «Штрихи
до портрета В. Сухомлинського»,
присвяченого 100-річчю від дня
народження видатного педагога
Науково-методичний
супровід
дослідно-експериментальної роботи
з проблеми «Становлення і розвиток
мережі опорних шкіл в умовах
децентралізації та формування
освітніх округів в області»
Розробка методичних рекомендацій
до курсу «Вчимося жити разом»
(розвиток життєвих навичок учнів
загальноосвітніх
навчальних
закладів)
Підготовка педагогів-тренерів із
методики
викладання
курсів

Протягом
місяця

Міцай Ю.В.

Міцай Ю.В.,
Пляка С.М.

Протягом
місяця

Міцай Ю.В.

Міцай Ю.В.

Протягом
місяця

Желєзнова Т.П.

Ткаченко С.В.,
Барсукова С.Л.

Протягом
місяця

Желєзнова Т.П.

Ткаченко С.В.,
Барсукова С.Л.
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Продовження

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

«Вчимося жити разом» у початковій,
основній та старшій школі
Розробка системи тренінгів щодо 01.08-31.08
надання допомоги в
разі
виникнення
та/або
загрози
виникнення надзвичайних ситуацій
особам з інвалідністю, зокрема з
порушенням органу зору, слуху,
опорно-рухового
апарату,
з
розумовою відсталістю, психічними
розладами, та інші мало мобільні
групи населення
Підготовка та розміщення завдань 21.08-23.08
онлайн-опитування слухачів курсів
підвищення
кваліфікації.
Узагальнення
результатів
опитування

Узагальнення
досвіду
роботи
Ракул С.Ю., практичного психолога
комунального закладу «Навчальновиховне
об'єднання
«Загальноосвітній
навчальний
заклад І-ІІІ ступенів № 1 – дитячий
юнацький
центр
«Перлинка»
Кіровоградської
міської
ради
Кіровоградської області»
Прийом замовлень від органів
управління
освітою
райдержадміністрацій, міських рад,
об’єднаних територіальних громад
та ПТНЗ на виготовлення дублікатів
і передрук документів про освіту
Прийом невиданих документів про
освіту від органів управління
освітою
райдержадміністрацій,
міських
рад,
об’єднаних
територіальних громад та ПТНЗ для
подальшого
знищення
в
ДП «Інфоресурс»
Міністерства
освіти і науки України
Подання замовлень на виготовлення
документів
про
освіту
до
ДП «Інфоресурс»
Міністерства
освіти і науки України
Отримання документів про освіту
державного зразка у ДП «Інфоресурс»
Міністерства освіти і науки України

Желєзнова Т.П.

Нудний В.М.

Ткаченко С.В.,
Барсукова С.Л.

Пляка С.М.,
Скуренко С.Л.,
Трубіна В.Г.,
Ревнивцева О.В.,
Мінич Г.В.,
Кравченко Ю.В.,
Богданова О.П.,
Побережний П.В.,
Хлань Л.М.
Мирська А.А.,
Снітко І.Ю.

Протягом
місяця

Чебоненко В.Ф.

Протягом
місяця

Доненко А.О.

Доненко А.О.

Протягом
місяця

Доненко А.О.

Доненко А.О.

Протягом
місяця

Доненко А.О.

Доненко А.О.

Протягом
місяця

Доненко А.О.

Доненко А.О.
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18.

19.

20.
21.
22.
23.

1.

Надання консультацій з питань Протягом
Доненко А.О.
ліцензування та атестації ПТНЗ у
місяця
сфері професійно-технічної освіти
Підтвердження документів про Протягом
Доненко А.О.
освіту,
визначених
спільним
місяця
наказом Міністерства закордонних
справ України, Міністерства освіти і
науки
України,
Міністерства
юстиції України (від 05.12.2003 року
№ 237/803/151/5 «Про затвердження
Правил проставлення апостиля на
офіційних документах, призначених
для використання на території інших
держав»)
Проведення
скайп-нарад
для За потребою Половенко О.В.
завідувачів РМК (ММЦ)
Робота з платформою Moodle для Протягом
підтримки дистанційного навчання
місяця
Наповнення сайту музейної кімнати Протягом
Міцай Ю.В.
з історії освіти Кіровоградщини
місяця
Удосконалення та оновлення сайту Протягом
інституту та його бази даних
місяця
ІІІ. МАСОВІ ЗАХОДИ
Підготовка обласної віртуальної 14.08-31.08 Половенко О.В.

педагогічної виставки з досвіду
навчальних закладів «Вернісаж
педагогічної творчості»

Заступник директора з науково-методичної діяльності

Продовження
Доненко А.О.
Доненко А.О.

Половенко О.В.
Задорожко І.В.
Гайда Л.А.
Задорожко І.В.
Вареха А.Г.,
Кірішко Л.М.

Л. Голодюк

