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ВСТУП
Метою післядипломної освіти є задоволення індивідуальних потреб
громадян у професійному зростанні, а також забезпечення потреб держави в
кваліфікованих кадрах високого рівня професіоналізму та культури, здатних
компетентно і відповідально виконувати посадові функції, впроваджувати у
процес навчання новітні технології, сприяти подальшому соціальноекономічному розвитку суспільства.
Інтеграція України у світовий освітній простір вимагає постійного
вдосконалення національної системи післядипломної освіти, пошуку
ефективних шляхів підвищення якості освітніх послуг, апробації та
впровадження інноваційних педагогічних систем, реального забезпечення
рівного доступу до якісної освіти, модернізації змісту післядипломної освіти
та організації її згідно із світовими тенденціями та вимогами ринку праці,
забезпечення неперервності освіти та навчання протягом усього життя.
Враховуючи вищезазначене, у 2016 році діяльність комунального
закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної
освіти імені Василя Сухомлинського» було спрямовано на:
- реалізацію завдань Національної стратегії розвитку освіти на період до
2021 року (розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 року
№ 686-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Національної стратегії
розвитку освіти в Україні на період до 2021 року»), галузевої Концепції
розвитку неперервної педагогічної освіти (наказ Міністерства освіти і науки
України від 14.08.2013 року №1176 «Про затвердження галузевої Концепції
розвитку неперервної педагогічної освіти») та ряду державних цільових і
регіональних освітніх програм;
- упровадження нових освітніх технологій організації навчального
процесу з підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів освіти та
реалізацію сучасних моделей неперервної освіти, у тому числі з
використанням дистанційних форм навчання;
- вирішення питань, пов’язаних з формуванням цілісної системи
підвищення кваліфікації педагогів, формування у них готовності до
самоосвіти, саморозвитку, продукування нових педагогічних ідей,
технологій, узагальнення та поширення перспективного педагогічного
досвіду;
- науково-методичний та психолого-педагогічний супровід педагогічних
експериментів всеукраїнського та обласного рівнів щодо запровадження
інноваційних та інформаційно-комунікаційних технологій у навчальновиховний процес, робота над проблемними питаннями навчально-виховного
процесу в опорних школах області, науково-методичне забезпечення
навчально-виховної діяльності освітніх закладів області;
- організацію та проведення всеукраїнських, обласних, регіональних,
міжвузівських науково-методичних та науково-практичних конференцій,
семінарів і нарад з актуальних питань освіти.
Основний напрям діяльності інституту – випереджувальний науковометодичний супровід підвищення кваліфікації керівних та педагогічних
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кадрів регіону. Такий супровід здійснюється шляхом оперативного внесення
змін до змісту курсів підвищення кваліфікації у курсовий та зміни форм у
міжкурсовий періоди.Так, цього року організація роботи творчих груп
педагогів, проведення тематичних «круглих столів», тренінгів, майстеркласів, цільових методичних декад на базі районних та міських методичних
кабінетів і центрів була доповнена заходами з використанням дистанційних
технологій.
Визначена системна робота з педагогами області дозволяє успішно
презентувати власний педагогічний досвід на різного рівня фахових
конкурсах. Зокрема, троє учителів області увійшли до десятки кращих
учителів України у номінаціях: «Математика», «Історія», «Захист Вітчизни»
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2016».Також слід відзначити
учителя англійської мови гімназії імені Тараса Шевченка м. Кропивницького
Ганну Дудіч, яка потрапила до рейтингу 50 кращих педагогів світу і є
єдиною представницею України у фіналі Всесвітнього конкурсу «Varkey
Foundation Global Teacher Prize 2017»,
Популяризація напрямів роботи інституту здійснювалася науковопедагогічними та педагогічними працівниками інституту шляхом підготовки
й опублікування наукових, науково-методичних, навчальних матеріалів для
керівників закладів освіти, учителів, вихователів, бібліотекарів та ін. щодо
організації та особливостей вивчення у наступному навчальному році
предметів загальноосвітнього циклу, здійснення виховної роботи,
психологічного супроводу освітнього процесу, реалізації міжнародних,
всеукраїнських та регіональних проектів і програм.
За 2016 рік було підготовлено та опубліковано: 82 статті, 29 тез
доповідей на міжнародних та всеукраїнських педагогічних зібраннях,
27 методичних рекомендацій, 31 посібник та ін. Також авторські здобутки
знаходять своє відображення на сторінках друкованих видань інституту
(«Науково-методичний вісник» і «Педагогічний вісник»).
Кафедрами та науково-методичними лабораторіями інституту було
організовано й проведено низку всеукраїнських заходів: Всеукраїнська
науково-методична
інтернет-конференція
«Наукова
спадщина
Григорія Костюка і сучасні проблеми особистісно орієнтованої освіти».
За результатами конференції упорядкований збірник матеріалів / уклад.
О.Е. Жосан. – Кіровоград: Ексклюзив-Систем, 2016. – 408 с.; Всеукраїнська
науково-методична
конференція
«Наукова
спадщина
Василя Сухомлинського у контексті розвитку освіти особистості впродовж
життя». За результатами конференції упорядкований зб. матер. Всеукр.
науково-метод. конференції, присвяченої 98-й річниці від дня народження
В.Сухомлинського, 29.09.2016 / уклад. О.Е. Жосан. – Кропивницький:
Ексклюзив-систем, 2016. – 412 с.
Підрозділами інституту організовано і проведено більше 100 обласних
науково-практичних
конференцій,
науково-методичних
семінарів,
інструктивно-методичних нарад, творчих груп, авторських педагогічних
майстерень, методичних коучингів та ін.
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У 2016 році проведені тематичні курси підвищення кваліфікації
(у кількості 101) для 118 груп педагогічних та керівних кадрів області.
Провівши аналіз роботи інституту за 2016 рік, враховуючи зміни в
освіті та запити освітян регіону, визначено, що основною метою діяльності
інституту в 2017 році є вдосконалення моделі інформаційно-освітнього
простору шляхом підвищення кваліфікації у курсовий та міжкурсовий
періоди на основі оновлених методологічних орієнтирів, впровадження
компетентнісно орієнтованої освітньої парадигми, розв’язання комплексних
завдань у сфері наукового розвитку, впровадження та використання наукових
і науково-практичних результатів, розбудова інформаційно-освітнього
простору регіону.
Ключовими напрямами роботи інституту в 2017 році визначено:
1. Науково-методичне
забезпечення
реалізації
державних
та
регіональних програм.
2. Впровадження інноваційних технологій освіти дорослих, а також
ІТ- технологій у підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у курсовий та
міжкурсовий період.
3. Забезпечення наукової діяльності структурних підрозділів інституту.
4. Розвиток
міжнародного
наукового співробітництва з метою
спільного вирішення найважливіших освітніх та наукових завдань.
5. Впровадження дистанційного навчання на курсах підвищення
кваліфікації та дистанційного супроводу науково-методичних заходів у
міжкурсовий період.
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І. ОРГАНІЗАЦІЙНО-КЕРІВНА ДІЯЛЬНІСТЬ
1.1. Структура закладу
Структура комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» у 2017 році:
1. Кафедри:
1.1. Дошкільна та початкова освіта
1.2. Теорія і методика середньої освіти
1.3. Педагогіка, психологія і корекційна освіта
2. Відділи:
2.1. Навчальний відділ
2.2. Навчально-методичний відділ ліцензування та атестації закладів освіти області
2.3. Навчально-методичний відділ інноваційної діяльності та інтелектуальної
власності
2.4. Відділ кадрів
3. Центри:
3.1. Обласний навчально-методичний центр сучасних технологій оцінювання якості
освіти
3.1.1. Відділ моніторингових досліджень
3.1.2. Відділ зовнішнього незалежного оцінювання
3.2. Обласний навчально-методичний центр освітнього менеджменту та
координації діяльності методичних служб
3.3. Обласний навчально-методичний центр практичної психології і соціальної
роботи
3.4. Навчально-методичний центр дистанційного навчання
4. Лабораторії:
4.1. Науково-методична лабораторія виховної роботи і формування культури
здоров’я
4.2. Науково-методична лабораторія гуманітарно-естетичних дисциплін
4.3. Науково-методична лабораторія економіко-технологічних дисциплін
4.4. Науково-методична лабораторія іноземних мов та міжнародних освітніх
обмінів
4.5. Науково-методична лабораторія інформатики та інформаційних технологій
навчання
4.6. Науково-методична лабораторія основ здоров’я, безпеки життєдіяльності та
охорони праці
4.7. Науково-методична лабораторія природничо-математичних дисциплін
4.8. Науково-методична лабораторія суспільствознавчих дисциплін
4.9. Науково-методична лабораторія фізичної культури, спорту і захисту Вітчизни
4.10. Науково-методична лабораторія інклюзивного та інтегрованого навчання
4.11. Лабораторія інформаційно-методичного забезпечення освітнього процесу
Бібліотека
Бухгалтерія
Відділ кадрів
Канцелярія
Гуртожиток
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1.2. Засідання вченої ради
Перелік питань, які виносяться на
засідання

Дата
проведення

1 засідання
1. Про діяльність інституту в 2016 році та Січень
завдання на 2017 рік
2. Про ухвалення фінансового плану на
2017 рік і річного фінансового звіту за
2016 рік
3. Про реалізацію плану заходів,
спрямованих на активізацію вивчення
англійської мови в рамках «Року
англійської мови»
4. Про план основних заходів інституту у
2017 році
5. Обговорення матеріалів педаго-гічного
досвіду та рекомендації
до друку
навчальної літератури

Прізвище,
ініціали
Корецька Л.В.
Короп Л.М.
Коса І.Т.

Корецька Л.В.
Бик А.С.

II засідання
1. Про
стан
науково-педагогічної Березень
діяльності
кафедри
педагогіки,
психології та корекційної освіти
2. Про особливості координації науковометодичного забезпечення діяльності
опорних шкіл та освітніх округів
3. Обговорення матеріалів педагогічного
досвіду та рекомендації
до друку
навчальної літератури
III засідання
1. Про організаційне та навчально- Червень
методичне
забезпечення
реалізації
положень Закону України «Про освіту»
щодо
щорічного
виконання
педагогічними працівниками певних
видів робіт з підвищення своєї
кваліфікації
2. Основні напрями науково-методичної
та інноваційної діяльності викладачів
кафедри теорії і методики середньої
освіти
3. Обговорення матеріалів педагогіч-ного
досвіду та рекомендації
до друку
навчальної літератури
IV засідання
1. Науково-методичне
забезпечення Грудень
освітнього процесу в контексті реалізації
основних концептуальних положень
модернізації початкової освіти

Жосан О.Е.
Половенко О.В.
Бик А.С.

Нудний В.М.

Буртовий С.В.

Бик А.С.

Тарапака Н.В.

Відмітка про
виконання
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2. Про хід дослідно-експериментальної
роботи регіонального рівня з проблеми
«Становлення і розвиток мережі опорних
шкіл в умовах децентралізації та
формування освітніх округів в області»
3. Про виконання рішень вченої ради за
2017 рік
4. Обговорення матеріалів педагогіч-ного
досвіду та рекомендації
до друку
навчальної літератури

Міцай Ю.В.

Бик А.С.
Бик А.С.

1.3. Засідання науково-методичної ради
Зміст роботи

Термін
виконання

І засідання
1. Про підсумки роботи 14.02
та виконання рішень
науково-методичної ради
у 2016 році
2. Про пріоритетні напрями
в
організації
науково-методичної діяльності інституту щодо
забезпечення реалізації
Закону України «Про
освіту»
3. Про схвалення заходів
щодо
запровадження
STEM-освіти в регіоні
4. Про затвердження витягів з протоколів засідань рад науково-методичних лабораторій щодо схвалення методичних
розробок
педагогічних
працівників
області, які атестуються
на присвоєння педагогічного звання: «викладачметодист»,
«учительметодист», «виховательметодист», «практичний
психолог-методист»,
«педагог-організаторметодист»,
«керівник
гуртка-методист»
5. Обговорення та схвалення науково-методичної та навчальної продукції освітян регіону

Доповідають

Інформують
Голодюк Л.С.
Міцай Ю.В.

Голодюк Л.С.

Половенко О.В.
Кирилюк А.П.

Буртовий С.В.
Скрипка Г.В.

Чала М.С.

Голодюк Л.С.

Керівники
структурних
підрозділів

Керівники
структурних
підрозділів

Відмітка
про
виконання
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ІІ засідання
1. Про науково-методич- 11.04
ний супровід та підсумки
проведення ІІ (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель
року - 2017»
2. Про підсумки ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських
олімпіад з навчальних
предметів у 2017 році
3. Обговорення та схвалення науково-методичної та навчальної продукції освітян регіону.
ІІІ засідання
1. Про науково-методич- 13.06
ний супровід викладання
навчальних предметів у
2017-2018 навчальному
році

2. Про
психологічний
супровід організації навчально-виховного процессу в загальноосвітніх
навчальних закладах
3. Обговорення та схвалення науково-методичної та навчальної продукції освітян регіону
IV засідання
1. Про стан моніторин- 10.10
гових досліджень якості
освіти учнів загально-освітніх навчальних закладів області в 2017 році
2. Про результати зовнішнього незалежного
оцінювання навчальних
досягнень учнів Кіровоградської області у 2017
році та про ефективність
запровадження обласних
семінарів для учителів
української
мови
і
літератури, історії України, математики, англій-

Голодюк Л.С.

Хлань Л.М.
Чала М.С.
Черненко С.В.
Тарапака Н.В.

Нудний В.М.

Ревнивцева О.В.
Хлань Л.М.
Коса І.Т.
Кравченко Ю.В.
Чала М.С.
Татаренко О.В.
Керівники
структурних
підрозділів

Половенко О.В. Тарапака Н.В.
Ревнивцева О.В.
Хлань Л.М.
Коса І.Т.
Кравченко Ю.В.
Чала М.С.
Татаренко О.В.
Коробов М.Г.
Чебоненко В.Ф. Мирська А.А.

Керівники
структурних
підрозділів
Корж Л.Ф.

Міцай Ю.В.
Желєзнова Т.П.

Бутенко Л.М.

Ревнивцева О.В.
Ткаченко Л.А.
Кравченко Ю.В.
Коса І.Т.
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ської мови, які викладали вказані предмети в
11 класах 2016-2017 н.р.
3. Педагогічний брифінг
«Методичні ініціативи:
інновації у роботі з
педагогом» у 2017 році»
4. Обговорення та схвалення науково-методичної та навчальної продукції освітян регіону
V засідання
1. Про результати робо- 12.12
ти обласних творчих
майстерень,
творчих
груп учителів навчальних предметів при інституті за 2015-2017 роки
2. Про стан впровадження дистанційної освіти в
структурних підрозділах
інституту
3. Обговорення та схвалення науково-методичної та навчальної продукції освітян регіону

Голодюк Л.С.

Керівники
структурних
підрозділів
Керівники
структурних
підрозділів

Голодюк Л.С.

Половенко О.В.
Хлань Л.М.
Ревнивцева О.В.
Коса І.Т.
Кравченко Ю.В.
Татаренко О.В.
Коробов М.Г.
Чала М.С.
Литвиненко О.В. Половенко О.В.
Тарапака Н.В.
керівники
структурних
підрозділів
Керівники
структурних
підрозділів

1.4. Засідання експертно-аналітичної ради

І засідання

№
з/п

Перелік питань, які виносяться
на засідання

Дата
проведення

Розгляд експертних висновків на Щоквартально
види навчальної літератури для
системи післядипломної педагогічної освіти, які потребують розгляду
вченою
радою
комунального
закладу «Кіровоградський обласний
інститут післядипломної педагогічної
освіти
імені
Василя
Сухомлинського» з метою їхньої
рекомендації для надання грифу
Міністерства освіти і науки України

Відповідальні
Бик А.С.

Відмітка
про
виконання

ІV засідання

ІІІ засідання

ІІ засідання
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Розгляд експертних висновків на Щоквартально
види навчальної літератури для
дошкільної, загальної середньої та
позашкільної освіти, які потребують
розгляду вченою радою комунального закладу «Кіровоградський
обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти імені Василя
Сухомлинського» з метою їхньої
рекомендації для надання грифу
Міністерства освіти і науки України
Розгляд експертних висновків на Щоквартально
наукову та науково-методичну
літературу, яка потребує розгляду
вченою
радою
комунального
закладу «Кіровоградський обласний
інститут післядипломної педагогічної
освіти
імені
Василя
Сухомлинського» з метою їхньої
рекомендації до друку
Розгляд експертних висновків на Щоквартально
види навчальної літератури, які
потребують розгляду вченою радою
комунального закладу «Кіровоградський
обласний
інститут
післядипломної педагогічної освіти
імені Василя Сухомлинського»

Бик А.С.

Бик А.С.

Бик А.С.

1.5. Засідання методичної комісії
№
з/п

Перелік питань, які виносяться
на засідання

Дата
проведення

1

Розгляд висновків на дистанційні
курси для системи післядипломної
педагогічної освіти, які потребують
розгляду вченою радою комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені
Василя Сухомлинського» з метою
їхньої рекомендації для впровадження
дистанційних
курсів
навчання у курсовий та міжкурсовий періоди

Січень

2

3

Травень

Жовтень

Відповідальні
Голодюк Л.С.

Відмітка
про
виконання
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1.6. План підвищення рівня професійної кваліфікації науково-педагогічних та
педагогічних працівників інституту в 2017 році (відповідно до
перспективного плану)
№
з/п
1
2
3
4
5

6

7
8
9
10
11
12
13
14

Прізвище, ім’я, по батькові, посада
Корецька Людмила Вікторівна, директор,
старший викладач кафедри дошкільної і
початкової освіти
Гагаріна Наталія Павлівна, старший викладач
кафедри дошкільної і початкової освіти
Волошина Ольга Сергіївна, методист
відділу моніторингових досліджень
Гулка Оксана Мирославівна, методист
відділу моніторингових досліджень
Кірішко Людмила Миколаївна, методист
обласного навчально-методичного центру
освітнього менеджменту та координації
діяльності методичних служб
Корж
Любов
Федорівна,
завідувач
обласного навчально-методичного центру
сучасних технологій оцінювання якості
освіти
Кравченко Юлія Вікторівна, завідувач
науково-методичної лабораторії суспільствознавчих дисциплін
Міцай Юлія Віталіївна, завідувач науковометодичної лабораторії виховної роботи і
формування культури здоров’я
Скуренко Світлана Леонідівна, методист
кафедри дошкільної і початкової освіти
Супрун Людмила Миколаївна, завідувач
навчального відділу
Татаренко Олена Володимирівна, завідувач
науково-методичної лабораторії економікотехнологічних дисциплін
Ткаченко Любов Афанасівна, методист
науково-методичної лабораторії природничо-математичних дисциплін
Ткаченко Олена Григорівна, методист
навчально-методичного
відділу
ліцензування та атестації закладів освіти області
Ціперко Тетяна В’ячеславівна, методист
науково-методичної лабораторії природничо-математичних дисциплін

Форма
підвищення
кваліфікації
Стажуваня

Відмітка про
виконання

Стажування
Курси
Курси
Курси

І етап 27.03-14.10
ІІ етап 17.10-21.10
І етап 27.03-14.10
ІІ етап 17.10-21.10
І етап 27.03-14.10
ІІ етап 17.10-21.10

Курси

І етап 27.03-14.10
ІІ етап 17.10-21.10

Курси

І етап 29.05-09.12
ІІ етап 11.12-15.12

Курси

І етап 29.05-09.12
ІІ етап 11.12-15.12

Курси

І етап 13.03-30.09
ІІ етап 02.10-06.10
І етап 27.03-31.03
ІІ етап 23.10.-27.10
І етап 29.05-09.12
ІІ етап 11.12-15.12

Курси
Курси
Курси

І етап 10.04-31.10
ІІ етап 01.11-03.11

Курси

І етап 27.03-14.10
ІІ етап 17.10-21.10

Курси

І етап 10.04-31.10
ІІ етап 01.11-03.11
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1.7. Співпраця з вищими навчальними закладами, освітніми установами та
громадськими організаціями в межах України
Заклад
Інститут педагогіки НАПН
України
ДВНЗ «Університет
менеджменту освіти»
Національної академії
педагогічних наук України
Центральний інститут
післядипломної педагогічної
освіти Університету
менеджменту освіти НАПН
України
ДНУ «Інститут модернізації
змісту освіти»
Кіровоградський державний
педагогічний університет
імені Володимира
Винниченка
Українська асоціація імені
Василя Сухомлинського

Форма
Спільні науково-методичні
заходи
Спільні науково-методичні
заходи

Підстава
За окремими наказами та
листами
За окремими наказами та
листами

Спільні науково-методичні
заходи

За окремими наказами та
листами

Спільні науково-методичні
заходи
Спільні науково-методичні
заходи

За окремими наказами та
листами

Дослідження й впровадження творчої спадщини Василя
Сухомлинського

Угода про співпрацю від 23
березня 2010 року

Угода про співпрацю з
Українською
асоціацією
імені Василя Сухомлинського
Національний центр «Мала
Реалізація проекту «Ство- Наказ Міністерства освіти і
академія наук України»
рення науково-методичних науки, молоді та спорту
засад формування у дітей України від 12.04.2012 року
навчально-дослідницьких
№ 476 «Про проведення
умінь» (2012-2017 роки)
всеукраїнського
експерименту
з
упровадження
інноваційного
освітнього
проекту
в
навчальних
закладах України за темою
«Створення науково-методичних засад формування у
дітей
навчально-дослідницьких умінь»
Лабораторія
інтенсивної Участь у науково-методичЗгідно з угодою про
педагогічної
корекції, них заходах
співпрацю
олігофренопедагогіки,
проблем інклюзивної освіти,
Інституту спеціальної педагогіки НАПН
Співпраця з навчально-мето- Участь у науково-методичЗгідно з планом про
дичним центром професій- них заходах
співпрацю
но-технічної освіти у Кіровоградській області
Співпраця з Кіровоградським Участь у науково-методичЗгідно з планом про
інститутом ПВНЗ «Універ- них заходах
співпрацю
ситет сучасних знань»
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Співпраця з комунальним
закладом «Центр соціальної
реабілітації (денного перебування)
дітей-інвалідів
Кіровської
районної
у
м. Кіровограді ради»
Співпраця з комунальним
вищим навчальним закладом
Київської
обласної
ради
«Академія
неперервної
освіти»
Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Участь у науково-методич-

них заходах

Участь у науково-методич-

них заходах

Реалізація проекту «Уроки з
підприємницьким тлом»

Згідно з планом про
співпрацю

Згідно з планом про
співпрацю

Договір про партнерство у
реалізації
Проекту
№ 520/2015 «Шкільна академія підприємництва 3»,
співфінансованого в рамках
Програми розвитку польської співпраці Міністерства
закордонних справ Республіки Польща
За окремою угодою та
планом

Педагогічний музей України Спільний проект із формування інформаційного
ресурсу «Музейна
педагогіка»
Кременчуцьке педагогічне
Організація олімпіадних
Згідно з планом співпраці
училище ім. А.С. Макаренка змагань з інформатики
Приватна школа
Програмування у шкільному За окремою угодою та
програмування Ш++
курсі інформатики
планом
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ІІ. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ
ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОГРАМ
2.1. Державні програми
Назва програми
Національна
стратегія
розвитку освіти в Україні
на період до 2021 року

Галузева Концепція розвитку неперервної педагогічної освіти

Концепція національнопатріотичного виховання
дітей і молоді
Концепція Нової української школи

Загальнодержавна
програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і
хворих на СНІД на 20142018 роки
Всеукраїнська Програма
«7
кроків
назустріч:
дружні
зустрічі
з
батьками
з
питань
збереження здоров’я та
статевого виховання дітей
та підлітків», за співпраці
Міністерства освіти і
науки
України
та
Благодійного
фонду
«Здоров’я
жінки
і

Коли і яким
документом
затверджена
Розпорядження Кабінету Міністрів України
від
04.09.2013 року
№686 «Про затвердження плану заходів з
реалізації Національної
стратегії
розвитку
освіти в Україні на
період до 2021 року»
Наказ
Міністерства
освіти і науки України
від 14.08.2013 року
№ 1176 «Про затвердження галузевої Концепції розвитку неперервної педагоггічної
освіти»
Наказ
Міністерства
освіти і науки України
від 16.06.2015 року
№ 641
Документ
пройшов
громадські
обговорення і
ухвалений
рішенням колегії МОН
України від 27.10.2016
року
Закон України від
20.10.2014
року
№1708-VІІ

Термін
виконання

Відповідальні
за виконання

Протягом року (за Корецька Л.В.
окремим планом) Бик А.С.
Керівники
структурних
підрозділів

Протягом року (за Корецька Л.В.
окремим планом) Бик А.С.
Керівники
структурних
підрозділів

Протягом року (за Міцай Ю.В.
окремим планом)
Протягом року (за Корецька Л.В.
окремим планом) Бик А.С.
Керівники
структурних
підрозділів
Протягом року (за Желєзнова Т.П.
окремим планом)

За співпраці Міні- Протягом року (за Желєзнова Т.П.
стерства освіти і науки окремим планом)
України
та
Благодійного фонду «Здоров’я жінки і планування сім’ї» в рамках
проекту USAID «Репродуктивне здоров’я в
Україні 2015-2020 роки»
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планування
сім’ї»
в
рамках проекту USAID
«Репродуктивне здоров’я
в Україні 2015-2020 роки»
Загальнодержавна соціальна програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого
середовища на 2014-2018
роки
Про затвердження Положення про єдину систему
цивільного захисту
Державні програми, що
здійснюються за підтримки Глобального фонду для
боротьби
зі
СНІДом,
туберкульозом і малярією
та Європейського Союзу

Закон України від Протягом року (за Желєзнова Т.П.
04.04.2013
року окремим планом)
№178-VІІ

Постанова
Кабінету
Міністрів України від
09.01.2014 року №11
Наказ
Міністерства
освіти і науки України
від 21.11.2012 року
№ 1114 «Про затвердження плану заходів з
реалізації
проектних
заходів щодо виконання загально державної програми забезпечення
профілактики
ВІЛ-інфекції, лікування,
догляду
та
підтримки
ВІЛ-інфікованих і хворих на
СНІД»»
Національна стратегія у Указ
Президента
сфері прав людини на України від 25.09.2015період до 2020 року
року №501/2015;
Про затвердження плану дій з реалізації
Національної стратегії
у сфері прав людини на
період до 2020 року
(розпорядження Кабінету Міністрів України
від 23 листопада 2015
року №1393-р)

Протягом року (за Желєзнова Т.П.
окремим планом)
Протягом року (за Желєзнова
окремим планом) Т.П.

Протягом року (за Червонець І.В.
окремим планом) Желєзнова
Т.П.

19

2.2. Регіональні програми
Назва програми

Коли і яким
Термін
Відповідальні за
документом
виконання
виконання
затверджена
Обласна програма «Вчи- Рішення Кіровоград- Протягом року Голодюк Л.С.
тель» на 2014-2020 роки
ської обласної ради від (за
окремим Нудний В.М.
20.09.2013 року № 506 планом)
Керівники
структурних
підрозділів
Обласна програма інфор- Рішення Кіровоград- Протягом року Голодюк Л.С.
матизації
Кіровоград- ської обласної ради від (за
окремим Буртовий С.В.
ської
області ____._____201_ року планом)
Скрипка Г.В.
«Електронна Кіровоград- № ______
Чала М.С.
щина» на 2017-2019 роки
Обласна цільова про- Рішення Кіровоград- Протягом року Тарапака Н.В.
грама розвитку дошкіль- ської обласної ради від (за
окремим Жосан О.Е.
ної освіти на 2013-2017 20.09.2013 року № 508 планом)
Червонець І.В.
роки
Обласна програма патріо- Рішення Кіровоград- Протягом року Міцай Ю.В.
тичного виховання насе- ської обласної ради (за
окремим
лення на період до 2017 від 18 травня 2013 планом)
року
року № 256-р
Програма розвитку пси- Наказ
директора Протягом року Чебоненко В.Ф.
хологічної служби систе- департаменту освіти і (за
окремим
ми освіти Кіровоград- науки,
молоді
та планом)
ської області на період до спорту
Кіровоград2017 року
ської обласної державної адміністрації від
14.10.2013 року №563
«Про
затвердження
Програми
розвитку
психологічної служби
системи освіти Кіровоградської області на
період до 2017 року»
Обласна програма пра- Програма затверджена Протягом року Кравченко Ю.В.
вової освіти населення на розпорядженням голо- (за
окремим
2016-2020 роки
ви
Кіровоградської планом)
обласної
державної
адміністрації
від
11.01. 2016 року
Обласна цільова соці- Розпорядження голови Протягом року Желєзнова Т.П.
альна програма протидії Кіровоградської обла- (за
окремим
ВІЛ-інфекції/СНІДу
на сної державної адмі- планом)
2015-2018 роки
ністрації від 06 травня
2015 року №173-р
Комплексні
заходи Протокольне рішення Протягом року Желєзнова Т.П.
департаменту освіти і Державної комісії з (за
окремим
науки
облдержадміні- питань
техногенно- планом)
страції,
управління екологічної безпеки та
державної
служби надзвичайних ситуацій
надзвичайних ситуацій, техногенного
та
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Головного
управління природного характеру
Держсанепідслужби,
від 11.09.2014 року
управління ДАІ УМВС з
безпеки життєдіяльності
в Кіровоградській області
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ІІІ. МАСОВІ ПЕДАГОГІЧНІ ЗАХОДИ МІЖНАРОДНОГО І ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РІВНЯ
3.1. Масові педагогічні заходи міжнародного і всеукраїнського рівня, організовані закладом
№
з/п

1

Очікуваний продукт та

Проблема (тема) заходу

Відповідальні

Ідеї Василя Сухомлин- Жосан О.Е.
ського про психологічне
забезпечення
навчальновиховного
процесу
та
сучасна освіта
Чала М.С.
Шовенко О.С.

2

3

4

Нудний В.М.
Хлань Л.М.
Сучасна
дошкільна
та Голодюк Л.С.
шкільна освіта: інновації, Буртовий С.В.
методологія, теорія, прак- Тарапака Н.В.
тика

Форма заходу

Дата проведення соціально-економічний
ефект

Всеукраїнська науково-мето- 18.09-28.09
дична інтернет-конференція

Збірник матеріалів
конференції, рекомендації конференції

Всеукраїнський
семінар Квітень-травень
методистів обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, які відповідають
за
викладання
інформатики
IV
етап
Всеукраїнської 27.03-02.04
олімпіади з географії

Рекомендації
семінару

Всеукраїнська науково-прак- 04.10
тична конференція

Збірник матеріалів
конференції, рекомендації конференції

Нагородження учнів

Відмітка
про
виконання
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3.2. Масові педагогічні заходи міжнародного і всеукраїнського рівня, у яких заклад виступає як співорганізатор та
учасник
№
з/п
1

2

Проблема (тема) заходу

Відповідальні

Психологічні умови станов- Чебоненко В.Ф.
лення особистості у сучасному суспільстві
Сучасні заклади освіти – Голодюк Л.С.
2017
Нудний В.М.
Половенко О.В.
Буртовий С.В.
Скрипка Г.В.
Литвиненко О.В.

Форма заходу

Очікуваний продукт та
Дата проведення соціально-економічний
ефект

Всеукраїнська науково-прак- 17.03
тична інтернет-конференція
Восьма міжнародна виставка 16.03-18.03
«Сучасні
заклади
освіти» та П’ята міжнародна виставка освіти за кордоном
«World Edu»

Збірник матеріалів
конференції, рекомендації конференції
Презентація досвіду,
диплом

Відмітка
про
виконання
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ІV. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
4.1. Науково-дослідна тема, над якою працює заклад
Колектив комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» у
2017 році здійснюватиме науково-методичні та організаційні заходи щодо
дослідження науково-дослідної теми «Науково-методичне забезпечення
удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників у
інформаційно-освітньому просторі регіону»
4.2. Науково-дослідні теми кафедр та інших наукових підрозділів закладу
№
з/п
1

2

3

4

Проблема (тема) науководослідної роботи
Науково-методичне забезпечення
удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників у інформаційно-освітньому
просторі регіону
Науково-методичний
супровід
розвитку
професійної
компетентності педагогічних працівників регіону в умовах функціонування
багатоваріантного
інформаційно-освітнього простору
системи неперервної освіти
Андрагогічні засади навчання
педагогічних працівників у системі
післядипломної освіти в умовах
функціонування багатоваріантного
інформаційно-освітнього простору
Впровадження сучасних технологій оцінювання якості освіти в
систему науково-методичної роботи з педагогічними працівниками

5

Оновлення
змісту
і
форм
підвищення кваліфікації педагогічних працівників в умовах функціонування
інформаційно-освітнього простору регіону

6

Методичний супровід організаційно-правових аспектів діяльності
психологічної служби системи
освіти

Прізвище,
ініціали
Назва структурного
керівника
підрозділу закладу
структурного
підрозділу
закладу
Кафедра дошкільної та Тарапака Н.В.,
початкової освіти
кандидат
педагогічних
наук, доцент
Кафедра теорії і методики середньої освіти

Буртовий С.В.,
кандидат
педагогічних
наук

Кафедра педагогіки, Жосан О.Е.,
психології і корекцій- кандидат
ної освіти
педагогічних
наук
Обласний навчально- Корж Л.Ф.
методичний
центр
сучасних технологій
оцінювання
якості
освіти
Обласний навчально- Половенко О.В.
методичний
центр
освітнього
менеджменту та координації
діяльності методичних служб
Обласний навчально- Чебоненко В.Ф.
методичний
центр
психологічної служби
системи освіти

Відмітка
про
виконання

24
7

8

9

10

11

12

13

14

Удосконалення професійної компетентності організаторів виховного процесу та розвиток виховної
системи навчального закладу в
умовах функціонування інформаційно-освітнього простору
Створення сучасного освітнього
середовища для вдосконалення
професійної компетентності вчителів предметів гуманітарно-естетичного циклу
Науково-методичне забезпечення
удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників в інформаційно-освітньому
просторі системи неперервної
освіти
Удосконалення професійної компетентності вчителів природничоматематичного циклу області в
умовах функціонування багатоваріантного інформаційно-освітнього
простору
в
системі
неперервної освіти
Побудова оптимального освітнього
середовища
для
організації
випереджувального
навчання
педагогів області з інформатики та
методики інформатизації освіти
Науково-методичний
супровід
упровадження
здоров’язбережувальних технологій навчання,
європейських стандартів превентивної
освіти
та
безпечної
життєдіяльності
в
навчальновиховний процес закладів освіти
області
Удосконалення професійної компетентності вчителя іноземної
мови в умовах функціонування
багатоваріантного інформаційноосвітнього
простору
системи
неперервної освіти
Шляхи підвищення професійної
компетентності учителів історії та
суспільствознавчих дисциплін в
умовах функціонування інформаційного простору регіону

Науково-методична
лабораторія виховної
роботи і формування
культури здоров’я

Міцай Ю.В.

Науково-методична
Ревнивцева О.В.
лабораторія
гуманітарно-естетичних
дисциплін
Науково-методична
Татаренко О.В.
лабораторія
економіко-технологічних
дисциплін
Науково-методична
Хлань Л.М.
лабораторія природничо-математичних
дисциплін

Науково-методична
Чала М.С.
лабораторія інформатики та інформаційних технологій навчання
Науково-методична
Желєзнова Т.П.
лабораторія
основ
здоров’я,
безпеки
життєдіяльності
та
охорони праці

Науково-методична
Коса І.Т.
лабораторія іноземних
мов та міжнародних
освітніх обмінів
Науково-методична
Кравченко Ю.В.
лабораторія суспільствознавчих
дисциплін
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15

16

17

18

Удосконалення
професійної
компетентності вчителів фізичної
культури та захисту Вітчизни в
умовах функціонування різних
форм підвищення кваліфікації
Удосконалення
інноваційної
компетентності як складової професійної компетентності педагогічних працівників регіону та рівня
науково-методичного забезпечення
інноваційної діяльності в закладах
освіти
Організація та функціонування
діяльності центру дистанційного
навчання в умовах розвитку
інформаційно-освітнього простору
регіону
Науково-методичне забезпечення
розвитку і соціалізації особистості
учня з особливими освітніми
потребами в умовах інформаційноосвітнього
простору
системи
неперервної освіти

Науково-методична
Коробов М.Г.
лабораторія фізичної
культури, спорту і захисту Вітчизни
Навчально-методичШаповалова Т.А.
ний відділ інноваційної діяльності та інтелектуальної власності

Навчально-методичЛитвиненко О.В.
ний центр дистанційного навчання
Науково-методична
Червонець І.В.
лабораторія з інклюзивного та інтегрованого навчання
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4.3. Напрямки наукових досліджень викладачів, аспірантів, здобувачів, методистів

№
з/п

Проблема (тема) науково-дослідної
роботи

1

Науково-методичне забезпечення удосконалення професійної компетентності
педагогічних працівників у інформаційно-освітньому просторі регіону
(протокол засідання кафедри дошкільної і початкової освіти від 05.12.2016
року №9)
Методичні
аспекти
формування
художньо-продуктивної
компетенції
дошкільників (протокол засідання кафедри дошкільної і початкової освіти
від 05.12.2016 року №9)
Інтелектуально-мовленнєвий розвиток
дітей дошкільного віку засобами
коректурних
таблиць
(протокол
засідання кафедри дошкільної і початкової освіти від 05.12.2016 року №9)
Творче
впровадження
ідей
В.О. Сухомлинського в діяльності ДНЗ
та початкової школи (протокол засідання кафедри дошкільної і початкової
освіти від 05.12.2016 року №9)

2

3

4

Завдання дослідження на рік

Науковий аналіз проблеми

Прізвище,
ініціали,
ступінь,
Оформлення
Відмітка
Термін
звання
результатів
про
виконання
викладача,
дослідження
виконання
аспіранта,
здобувача
Тарапака Н.В., Протягом Стаття, інформакандидат
року
ція на засіданні
педагогічних
кафедри
наук, доцент

Розкриття теоретичної та прак- Гагаріна Н.П.,
Протягом
тичної
складової
зазначеної кандидат педа- року
проблеми
гогічних наук

Навчально-методичний посібник

Розробити методичні рекомендації Скуренко С.Л.
методист

Протягом
року

Стаття

Аналіз та теоретичне обгрун- Тарапака Н.В.,
тування зазначеної проблеми
канд.пед.наук,
доцент;
Корецька Л.В.,
ст.викладач

Протягом
року

Навчально-методичний посібник
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5

6

7

8

Формування та розвиток ключових і
предметних компетентностей учнів у
ході
реалізації
освітньої
галузі
«Мистецтво» Державного стандарту
початкової
загальної
освіти
та
Державного стандарту базової і повної
загальної середньої освіти (протокол
засідання кафедри дошкільної і початкової освіти від 05.12.2016 року №9)
Науково-методичне
забезпечення
розвивального
середовища
для
формування та розвитку ключових і
предметних компетентностей в учнів
початкових класів (протокол засідання
кафедри дошкільної і початкової освіти
від 05.12.2016 року №9)
Аналіз результатів діагностики стану
вихованості і ціннісного ставлення до
людини у молодших школярів (протокол засідання кафедри дошкільної і
початкової освіти від 05.12.2016 року
№9)
Теоретико-методичні засади організації
навчально-пізнавальної
діяльності
учнів з математики (протокол засідання
кафедри теорії і методики середньої
освіти від 09.12.2016 року № 10)

Розкрити особливості формування
та
розвитку
ключових
та
предметних
компетентностей
учнів на уроках образотворчого
мистецтва

Кондратова В.В., Протягом
кандидат
року
педагогічних
наук

Науково-методичні публікації

Розкрити особливості створення Тіхонова Н.Г., І півріччя
розвивального середовища для кандидат педаформування та розвитку ключових гогічних наук
і предметних компетентностей в
учнів на уроках в початковій
школі

Стаття

Створити,
обґрунтувати
та
експериментально
перевірити
педагогічні
умови
виховання
ціннісного ставлення до людини у
молодших школярів у навчальновиховному процесі
Упорядкувати
теоретичні
розвідки даної теми. Визначити
складові навчально-пізнавальної
діяльності учнів. Виокремити
чинники, які впливають на
організацію діяльності. Укласти
навчальні задачі та завдання з
математики
та
розробити
методичні рекомендації щодо їх
використання під час викладання
математики в основній школі

Третяк
О.П., Протягом
кандидат педа- року
гогічних наук

Стаття

Голодюк
кандидат
гогічних
доцент

Стаття у науковому фаховому
виданні, тези на
конференції,
науково-методичний посібник

Л.С., 2014-2017
педанаук,
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9

Реалізація ціннісного підходу до
освітньої діяльності (протокол засідання
кафедри теорії і методики середньої
освіти від 09.12.2016 року № 10)
10 Можливості розробки й побудови віртуальної системи неперервної підтримки
вчителя у контексті мережевих педагогічних спільнот (протокол засідання
кафедри теорії і методики середньої
освіти від 09.12.2016 року № 10)
11 Розвиток логічного мислення школярів
на уроках української мови (протокол
засідання кафедри теорії і методики середньої освіти від 09.12.2016 року
№ 10)

Обгрунтування
методологічних Бик
А.С.,
засад ціннісного підходу до кандидат педаосвітньої діяльності
гогічних наук,
доцент
Здійснення аналізу існуючих плат- Буртовий С.В.,
форм для організації дистан- кандидат педаційного навчання
гогічних наук

Вікторіна О.М., Протягом
кандидат філо- року
логічних наук

Посібник

12 Суспільно-політичні процеси на теренах краю в роки Української революції
1917-1921 рр. (протокол засідання кафедри теорії і методики середньої
освіти від 09.12.2016 року № 10)

Митрофаненко
Ю.С., кандидат
історичних
наук

Розділи до колективної монографії; науковопопулярне видання

Проаналізувати й упорядкувати
теоретичні матеріали з цієї теми.
Укласти вправи та творчі завдання
(ребуси, кросворди, шаради тощо).
На основі цих матеріалів укласти
посібник. Сприяти впровадженню
цих матеріалів у навчальновиховний процес
Проаналізувати
та
розкрити
суспільно-політичні процеси на
теренах краю в роки Української
революції 1917 -1921 рр.

Протягом
року

Стаття

Протягом
року

Стаття, тези

Протягом
року
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13 Література рідного краю: дослідницький контент (протокол засідання
кафедри теорії і методики середньої
освіти від 09.12.2016 року № 10)

Упорядкувати матеріал дослідження з літератури рідного краю
та літературного краєзнавства;
укласти
науково-методичний
матеріал у відповідності до понять
«література рідного краю» та
«літературне
краєзнавство»;
подати методичні матеріали щодо
розкриття розділу «Література
рідного
краю».
Показати
особливості
та
значущість
літератури рідного краю
14 Формування та розвиток інформаційно- Розкрити шляхи формування та
цифрових компетентностей педагога розвитку інформаційно-цифрових
(протокол засідання кафедри теорії і компетентностей педагога
методики середньої освіти
від 09.12.2016 року № 10)
15 Використання хмарних технологій в Проаналізувати й упорядкувати
освітньому процесі сучасного навчаль- иеоретичні матеріали з цієї теми
ного закладу (протокол засідання
кафедри теорії і методики середньої
освіти від 09.12.2016 року № 10)

Небеленчук І.О.,
кандидат
педагогічних
наук

Протягом
року

Науково-методичний посібник

Скрипка Г.В.,
кандидат педагогічних наук

Протягом
року

Стаття

Федірко Ж.В., Протягом
кандидат педа- року
гогічних наук

Стаття
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16 Теоретичні та методичні засади
шкільного підручникознавства (протокол засідання вченої ради інституту від
18.11.2011 року № 3).

17 Підготовка педагога до використання
сучасних технологій оцінювання у
практичній
діяльності
(протокол
засідання
кафедри
педагогіки,
психології і корекційної освіти
від 03.12.2014 року № 12)
18 Проблематика дослідження структури
особистості підлітка в умовах трансформаційного
періоду
(протокол
засідання кафедри педагогіки, психології і корекційної освіти
від 03.12.2014 року № 12)
19 Андрагогіка як метод педагогічного
супроводу вчителів, які працюють в
умовах інклюзивної освіти (протокол
засідання кафедри педагогіки, психології і корекційної освіти від
03.12.2014 року № 12)

Опублікувати статтю в науково- Жосан О.Е.,
педагогічному виданні. Узяти
кандидат педаучасть у науково-методичних
гогічних наук
конференціях з вказаної проблеми

Протягом Дисертація
на
року
здобуття наукового
ступеня
доктора педагогічних
наук
(13.00.01)
«Тенденції розвитку шкільної
навчальної літератури в Україні
(1921-1991роки)»
Стаття в науковому фаховому
виданні
Дослідити
сутність
понять: Кендюхова А.А., Протягом Стаття в наукооцінювання,
вимірювання, кандидат педа- року
вому фаховому
експертиза, контроль та ін.
гогічних
наук,
виданні, наДослідити проблему безбального доцент
вчально-метооцінювання в теорії та історії
дичний посібник
педагогіки
Опублікувати статтю в науково- Гельбак
А.М., Протягом Стаття в
педагогічному виданні.
кандидат педа- року
науковому
Узяти
участь
у
науково- гогічних наук
фаховому виданметодичних
конференція
з
ні. Тези в збірниокресленої проблеми
ку матеріалів
конференції
Здійснення емпіричного дослідВойтко В.В.,
Протягом Стаття в наукоження
кандидат педароку
вому фаховому
гогічних наук
виданні
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20 Особистісні детермінанти становлення
професійної ідентичності практичного
психолога (протокол засідання Міжвідомчої ради НАПН з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні від
25.11.2008 року № 9)
21 Розвиток професійної компетентності
вчителя щодо подолання проявів девіантної поведінки учнів (протокол засідання кафедри педагогіки, психології
і корекційної освіти від
19.06.2015 року № 6)
22 Формування готовності вчителів початкових класів до творчої самореалізації в системі післядипломної педагогічної освіти (протокол засідання
Міжвідомчої ради НАПН з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні від
26.05.2009 року №4)
23
24

25

Закінчення роботи над дисер- Павлюх В.В.
таційним дослідженням.
Упорядкування автореферата та
монографії

Протягом
року

Стаття в науковому фаховому
виданні.
Дисертація

Вивчення джерельної бази з
проблеми, підбір психодіагностичних методик для дослідження,
апробація методик для дослідження професійної компетентності

Молчанова
О.М., кандидат
психологічнх
наук

Протягом
року

Стаття в науковому фаховому
виданні,
методичний
посібник

Завершення дисертаційного
дослідження

Червонець І.В.

Протягом
року

Розвиток ключових компетентностей
учителів початкових класів у системі
післядипломної освіти
Ціннісні аспекти виховного середовища
навчального закладу

Підготовка матеріалів до попе-реднього захисту дисертаційного
дослідження
Розробка лекційних і практичних
занять та дистанційного курсу для
організаторів виховного процесу

Марченко І.А.

Протягом
року

Дисертація
на
здобуття наукового
ступеня
кандидат педагогічних наук 13.00.04
(завершення
дисертаційного
дослідження)
Статті у наукових
фахових
виданнях
Статті у наукових
фахових виданнях

А.Б.Рєзнік – учитель-новатор другої
половини ХХ століття

Робота над дисертаційним
дослідженням

Кравченко Ю.В. Протягом
року

Міцай
Ю.В., Протягом
кандитат педа- року
гогічних наук

Статті у наукових
фахових виданнях

32

4.4. Підготовка та участь у наукових конференціях, круглих столах, семінарах,
форумах регіонального рівня
(наказ начальника освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної
адміністрації від 16.12.2016 року № 881 «Про проведення всеукраїнських та обласних
науково-методичних заходів у 2017 році»
Категорія
№ педпрацівників
Місце
Проблема
Дата
з/п та організаційна
проведення
форма заходу
1 Учителі
матема- Актуальні аспекти під- 03.01-05.01 КЗ «КОІППО іметики.
вищення рівня педагогічні Василя СухомСемінар
ної майстерності вчителя
линського»
у підготовці учнів до ЗНО
з математики
2 Учителі історії.
Актуальні аспекти підви- 10.01- КЗ «КОІППО імеСемінар
щення рівня педагогічної 11.01 ні Василя Сухоммайстерності вчителя у
линського»
підготовці учнів до ЗНО з
історії України
3 Методисти
мето- Значення
інноваційної 17.01 КЗ «КОІППО імедичних
кабінетів освітньої діяльності у
ні Василя Сухом(центрів)
органів забезпеченні конкурентолинського»
управління освітою спроможності
навчальрайдержадміністра- ного закладу
цій, міських рад,
об’єднаних територіальних громад.
Науково-практичний семінар
4 Учителі
матема- Актуальні аспекти підви- 01.02-03.02 КЗ «КОІППО
тики.
щення рівня педагогічної
імені Василя
Семінар
майстерності вчителя у
Сухомлинського»
підготовці учнів до ЗНО з
математики
5 Педагогічні праців- Безпека дітей в Інтернеті: 07.02 КЗ «КОІППО іменики
закладів попередження,
освіта,
ні Василя Сухомосвіти.
взаємодія
линського»
Обласна інтернетконференція
6 Учителі англійської Актуальні аспекти підви-08.02-09.02 КЗ «КОІППО імемови.
щення рівня педагогічної
ні Василя СухомСемінар
майстерності вчителя у
линського»
підготовці учнів до ЗНО з
англійської мови
7 Учителі української Актуальні аспекти підви- 13.02-14.02 КЗ «КОІППО імемови і літератури. щення рівня педагогічної
ні Василя СухомСемінар
майстерності вчителя у
линського»
підготовці учнів до ЗНО з
української
мови
і
літератури

Науковий
керівник,
керівник
Ткаченко Л.А.

Кравченко Ю.В.
Черткова Н.С.

Жосан О.Е.
Кирилюк А.П.
Марченко І.А.
Яковова Г.Я.

Ткаченко Л.А.

Буртовий С.В.
Чала М.С.

Коса І.Т.
Задубняк Ю.А.

Мінич Г.В.
Маранська І.А.

8

9

10

11

12

13

14

15

33
Переможці ІІ (обла- Удосконалення професій- 20.02- КЗ «КОІППО імесного) туру Всеук- ної компетентності педа- 24.02 ні Василя Сухомраїнського конкур- гога засобами Всеукраїнлинського»
су «Учитель року – ського конкурсу
2017».
«Учитель року – 2017»
Семінар
Учителі історії.
Актуальні аспекти підви- 27.02-28.02 КЗ «КОІППО імеСемінар
щення рівня педагогічної
ні Василя Сухоммайстерності вчителя у
линського»
підготовці учнів до ЗНО з
історії України
Методисти
поза- Науково-методичний
КПНЗ
13.03
шкільних
на- супровід розвитку профе«КОЦДЮТ»
вчальних закладів. сійної
компетентності
Науково-практич- керівників гуртків
ний семінар
Соціальні педагоги. Поліпшення
життєвих 15.03 КЗ «КОІППО імеНавчальноумов внутрішньо переміні Василя Сухомметодичний
щених осіб та громад, які
линського»
семінар
зазнали наслідків конфлікту на Сході України:
права
людини
та
недискримінація
Учителі англійської Актуальні аспекти підви- 16.03-17.03 КЗ «КОІППО імемови.
щення рівня педагогічної
ні Василя СухомСемінар
майстерності вчителя у
линського»;
підготовці учнів до ЗНО з
загальноосвітня
англійської мови
школа І-ІІІ ступенів
№4
Кіровоградської міської ради
Кіровоградської
області
Учителі історії.
Актуальні аспекти підви- 21.03- КЗ «КОІППО імеСемінар
щення рівня педагогічної 22.03 ні Василя Сухоммайстерності вчителя у
линського»
підготовці учнів до ЗНО з
історії України
Учителі української Актуальні аспекти підви- 23.03- КЗ «КОІППО імемови і літератури. щення рівня педагогічної 24.03 ні Василя СухомСемінар
майстерності вчителя у
линського»
підготовці учнів до ЗНО з
української
мови
і
літератури
Учителі історії та Толерантність у багато- 04.04 КЗ «КОІППО імесуспільствознавчих культурному суспільстві в
ні Василя Сухомдисциплін.
умовах світової політичлинського»
Науково-практич- ної кризи (за участю
ний семінар
Щупака І.Я., автора підручників із всесвітньої
історії, кандидата історичних наук)

Голодюк Л.С.

Кравченко Ю.В.
Черткова Н.С.

Міцай Ю.В.

Молчанова О.М.
Чебоненко В.Ф.
Мирська А.А.

Коса І.Т.
Задубняк Ю.А.

Кравченко Ю.В.
Черткова Н.С.

Мінич Г.В.
Маранська І.А.

Митрофаненко
Ю.С.
Черткова Н.С.

16

17

18

19

20

34
Учителі предметів Технологізація сучасного 06.04-07.04 КЗ «КОІППО імегуманітарно-есте- освітнього процесу
ні Василя Сухомтичного циклу.
линського»
Обласна науковометодична
конференція
Методисти
мето- Діяльність
методичної 10.04- КЗ «КОІППО імедичних
кабінетів служби як умова профе- 11.04 ні Василя Сухом(центрів)
органів сійного розвитку педагога
линського»;
інуправління освітою
формаційно-рерайдержадміністрасурсний методичцій, міських рад,
ний центр відділу
об’єднаних теритоосвіти, молоді та
ріальних
громад,
спорту
Кіровоякі відповідають за
градської районвикладання матеманої
державної
тики.
адміністрації
Обласний семінар
Методисти
мето- Діяльність
методичної 10.04- КЗ «КОІППО імедичних
кабінетів служби як умова профе- 11.04 ні Василя Сухом(центрів)
органів сійного розвитку педагога
линського»;
інуправління освітою
формаційно-рерайдержадміністрасурсний методичцій, міських рад,
ний центр відділу
об’єднаних теритоосвіти, молоді та
ріальних
громад,
спорту
Кіроякі відповідають за
воградської
равикладання фізики
йонної державної
та астрономії.
адміністрації
Обласний семінар
Завідувачі (дирек- Інноваційний менеджмент 13.04- КЗ «КОІППО іметори) методичних як вектор удосконалення 14.04 ні Василя Сухомкабінетів (центрів) професійних компетентлинського»
органів управління ностей педагогів
освітою райдержадміністрацій,міських
рад,
об’єднаних
територіальних
громад.
Постійно діючий
семінар
Керівники район- Шкільна хімічна освіта:
18.04- КЗ «КОІППО імених (міських) мето- проблеми і перспективи
20.04 ні Василя Сухомдичних об’єднань
линського»;
учителів хімії.
КДПУ
імені
Міжвузівська
Володимира
науково-практична
Винниченка
конференція

Ревнивцева О.В.
Маранська І.А.
Мінич Г.В.
Черненко С.В.
Ткаченко Л.А.

Побережний
П.В.

Половенко О.В.

Скрипка Г.В.
Ціперко Т.В.
Бохан Ю.В.
(за згодою)

21

22

23

24

25

35
Керівники район- Удосконалення методичних (міських) мето- ної компетентності вчидичних об’єднань теля в умовах неперервної
учителів географії. освіти
Міжвузівська
науково-практична
конференція
Методисти
мето- Якість освіти як об’єкт
дичних
кабінетів вимірювання та управ(центрів)
органів ління
управління освітою
райдержадміністрацій, міських рад,
об’єднаних територіальних
громад,
які відпові-дають за
проведення моніторингових
досліджень.
Семінар
Методисти
мето- Інноваційні підходи до
дичних кабінетів- моделювання
науково(центрів)
органів методичної роботи
з
управління освітою бібліотекарями навчальрайдержадміністра- них закладів
цій, міських рад,
об’єднаних територіальних громад з
бібліотечних
фондів.
Інтернет-семінар
Керівники
мето- Психолого-медико-педадичних об’єднань гогічний супровід дітей з
вихователів
до- особливими потребами в
шкільних навчаль- умовах дошкільного наних закладів.
вчального закладу
Обласний онлайнсемінар
Учителі основ здо- Реалізація
концепцій,
ров’я, педагоги-тре- інноваційних підходів до
нери загально-осві- формування
життєвих
тніх навчальних за- компетентностей
шкокладів, які впрова- лярів у навчально-виховджують
превен- ному процесі за умов
тивні здоров’язбе- упровадження
превенрежувальні
тивних здоров’язбережупроекти.
вальних проектів
Постійно діючий
семінар (звіт) (І
група)

18.0420.04

КЗ «КОІППО іме- Скрипка Г.В.
ні Василя СухомХлань Л.М.
линського»;
Мирза-Сіденко
КДПУ
імені
В.М.
Володимира
(за згодою)
Винниченка

20.04

КЗ «КОІППО іме- Голодюк Л.С.
ні Василя СухомКорж Л.Ф.
линського»
Шаповалова Т.А.

20.04

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»

Дяченко Н.І.

24.04

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»

Тарапака Н.В.
Тищенко Т.О.
Гагаріна Н.П.

27.0428.04

КЗ «КОІППО іме- Желєзнова Т.П.
ні Василя Сухом- Ткаченко С.В.
линського»; відділ
освіти Гайворонської
районної
державної адміністрації, загальноосвітня школа
I-III
ступенів
с.Чемерпіль Гайворонського району Кіровоградскої
області

26

27

28

29

30

36
Районні (міські) ко- Оцінка потреб і можливоординатори
кон- стей використання матекурсу «Бобер».
ріалів Міжнародного конВебінар
(перше курсу з інформатики та
засідання)
комп’ютерної вправності
«Бобер» у розвитку пізнавальної активності учнів
Практичні психо- Організація
роботи
з
логи,
соціальні розв’язання
проблеми
педагоги.
насильства у сім’ї та
Круглий стіл
навчальному закладі
Керівники
район- Особливості проведення
них, міських мето- державних іспитів (ДПА
дичних об’єднань та ЗНО) з іноземних мов
учителів іноземних
мов,
методисти
органів управління
освітою
райдержадміністрацій, міських рад, об’єднаних
територіальних громад, учителі іноземних мов.
Обласний семінар
Методисти
мето- Реалізація завдань Дердичних
кабінетів жавних стандартів до(центрів)
органів шкільної та початкової
управління освітою освіти у навчально-виховрайдержадміністра- них комплексах
цій, міських рад,
об’єднаних
територіальних громад,
які відповідають за
дошкільну освіту.
Обласний семінар
Педагогічні праців- Шляхи ефективного впроники
закладів вадження освітніх техноосвіти.
логій у загально-освітніх
навчальних закладах
Інтернетконференція

28.04

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»

Чала М.С.

04.05

КЗ «КОІППО іме- Молчанова О.М.
ні Василя Сухом- Чебоненко В.Ф.
линського»
Мирська А.А.

16.05

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»

Коса І.Т.

23.0524.05

Заклади освіти
Новгородківського
району

Тарапака Н.В.

06.0608.06

КЗ «КОІППО іме- Скрипка Г.В.
ні Василя СухомЧала М.С.
линського»
Литвиненко О.В.

37
31 Методисти
мето- Інструменти підвищення 22.08
дичних
кабінетів ефективності викладання
(центрів)
органів шкільного курсу інфоруправління освітою матики
райдержадміністрацій, міських рад,
об’єднаних територіальних
громад,
які відповідають за
викладання інформатики,
голови
методичних об’єднань
учителів
інформатики.
Науково-практичний семінар
32 Районні (міські) ко- Особливості проведення 22.08
ординатори Міжна- та аналіз результатів учародного
історич- сті учнів закладів освіти
ного
конкурсу області у Міжнародному
«Лелека».
історичному
конкурсі
Обласний онлайн- «Лелека»
семінар
33 Методисти
мето- Формування
ціннісних 05.09
дичних
кабінетів орієнтацій особистості у
(центрів)
органів виховній системі навчальуправління освітою ного
закладу:
досвід
райдержадміністра- роботи та інноваційні
цій, міських рад, підходи
об’єднаних
територіальних громад,
які відповідають за
виховну роботу та
позашкільну освіту.
Науково-практичнийсемінар

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»

Чала М.С.
Шовенко О.С.

КЗ «КОІППО іме- Черткова Н.С.
ні Василя Сухомлинського»

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»

Міцай Ю.В.

38
34 Методисти
мето- Модернізація методичної
дичних
кабінетів роботи в контексті су(центрів)
органів спільних трансформацій
управління освітою та забезпечення рівного
райдержадміністра- доступу до реалізації
цій, міських рад, якісної здоров’язбережуоб’єднаних
тери- вальної освіти
торіальних громад,
керівники
методичних об’єднань,
які відповідають за
викладання предмета «Основи здоров’я» та впровадження
превентивних здоров’язбережувальних
проектів.
Постійно діючий
семінар
35 Районні (міські) ко- Оцінка потреб і можливоординатори конкур- стей використання матесу «Бобер».
ріалів Міжнародного конВебінар (друге
курсу з інформатики та
засідання)
комп’ютерної вправності
«Бобер» у розвитку пізнавальної активності учнів
36 Координатори кон- Реалізація природничих
курсу
знань у контексті наступ«КОЛОСОК».
ності
Вебінар

28.0929.09

КЗ «КОІППО іме- Желєзнова Т.П.
ні Василя Сухом- Барсукова С.Л.
линського»;
Ткаченко С.В.
відділ освіти, молоді та спорту Маловисківської районної державної адміністрації,
Мар’янівська загальноосвітня школа I-IІI ступенів
Маловисківської
районної
ради
Кіровоградської
області

Чала М.С.
вересень КЗ «КОІППО іме(терміни ні Василя Сухомбуде
линського»
повідомлено
додатково)
вересень КЗ «КОІППО іме- Тіхонова Н.Г.
(терміни ні Василя Сухомбуде
линського»
повідомлено
додатково)
Актуальні аспекти підви- 02.10-03.10 КЗ «КОІППО іме- Кравченко Ю.В.
37 Учителі історії.
Семінар
щення рівня педагогічної
ні Василя Сухом- Черткова Н.С.
майстерності вчителя у
линського»
підготовці учнів до ЗНО з
історії України
38 Учителі української Актуальні аспекти підви- 09.10- КЗ «КОІППО імеМінич Г.В.
мови і літератури. щення рівня педаго-гічної 10.10 ні Василя Сухом- Маранська І.А.
Семінар
майстерності вчителя у
линського»
підготовці учнів до ЗНО з
української
мови
і
літератури
39 Учителі англійської Актуальні аспекти підви- 11.10-12.10 КЗ «КОІППО імеКоса І.Т.
мови.
щення рівня педагогічної
ні Василя Сухом- Задубняк Ю.А.
Семінар
майстерності вчителя у
линського»
підготовці учнів до ЗНО з
англійської мови

40

41

42

43

44

39
Керівники
між- Розвиток ключових ком- 13.10 Підвисоцький
шкільних навчаль- петентностей школярів у
міжшкільний нано-виробничих ком- процесі профільного наввчально-виробнибінатів, учителі про- чання в умовах МНВК та
чий
комбінат
фільного навчання загальноосвітньої школи
Новоархангель(технологічний проського району
філь).
Постійно діючий
семінар
Завідувачі (дирек- Науково-методичний
17.10-18.10
тори) методичних супровід
професійної
КЗ «КОІППО імекабінетів (центрів) діяльності педпрацівників
ні Василя Сухоморганів управління в умовах територіальних
линського»;
освітою райдержад- об’єднаних громад
методичний кабінет
міністрацій, місьвідділу освіти, молоді
ких рад, об’єднаних
та спорту виконачого
територіальних
комітету
Маловигромад.
сківської
міської
Постійно діючий
ради
семінар
Педагоги-тренери Партнерство
громади, 19.10- КЗ «КОІППО іменавчальних закла- школи та батьківської 20.10 ні Василя Сухомдів із упровадження громадськості – запорука
линського»;
європейських стан- успішного становлення і
відділ освіти Онудартів превентивної розвитку здоров’язберефріївської районосвіти
(«Школа, жувального
освітнього
ної державної аддружня
до
ди- середовища
міністрації, Онутини»).
фріївська загальНауково-практичноосвітня школа
ний семінар
І-ІІІ ступенів
Онуфріївської районної
ради
Кіровоградської
області
Учителі
Актуальні аспекти підви- 25.10-27.10 КЗ «КОІППО імематематики.
щення рівня педагогічної
ні Василя СухомСемінар
майстерності вчителя у
линського»
підготовці учнів до ЗНО з
математики
Педагогічні праців- Технологія фахової май- жовтень КЗ «КОІППО іменики загальноосвіт- стерності: актуальні пи- (терміни ні Василя Сухомніх
навчальних тання
організації
на- буде пові- линського»
закладів.
вчання (ХІІІ Хмурівські домлено
Обласна інтернет- методичні читання)
додатково)
конференція

Буртовий С.В.
Татаренко О.В.

Половенко О.В.
Вареха А.Г.

Желєзнова Т.П.
Ткаченко С.В.

Ткаченко Л.А.

Буртовий С.В.

40
45 Учителі основ здо- Реалізація
концепцій,
ров’я, педагоги-тре- інноваційних підходів до
нери загальноосвіт- формування
життєвих
ніх навчальних за- компетентностей школякладів, які впрова- рів у навчально-виховноджують превентив- му процесі за умов упроні здоров’язбережу- вадження превентивних
вальні проекти.
здоров’язбережувальних
Постійно діючий проектів
семінар (звіт) (ІІ
група)
46

47

48

49

50

51

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»;
навчально-виховний
комплекс
«Знам'янська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів №2 –
ліцей»
Знам'янської міської ради
Кіровоградської
області
Учителі
Актуальні аспекти підви- 07.11-08.11 КЗ «КОІППО імематематики.
щення рівня педагогічної
ні Василя СухомСемінар
майстерності вчителя у
линського»
підготовці учнів до ЗНО з
математики
Директори
поза- Ціннісні аспекти педагогіки 09.11 КЗ «КОІППО імешкільних навчаль- В.Сухомлинського у конні Василя Сухомних закладів.
тексті формування компелинського»
Науковотентностей вихованців в
практичний
умовах гурткової роботи
семінар
Учителі англійської Актуальні аспекти підви- 15.11-16.11 КЗ «КОІППО імемови.
щення рівня педагогічної
ні Василя СухомСемінар
майстерності вчителя у
линського»
підготовці учнів до ЗНО з
англійської мови
Методисти
мето- Моніторингові
дослід- 16.11 КЗ «КОІППО імедичних
кабінетів ження
якості
освіти:
ні Василя Сухом(центрів)
органів регіональний аспект
линського»
управління освітою
райдержадміністрацій, міських рад,
об’єднаних
територіальних громад,
які відповідають за
проведення
моніторингових
досліджень.
Вебінар
Учителі історії, які Сучасний урок історії:
21.11 КЗ «КОІППО імемають стаж роботи компетентнісний аспект
-ні Василя Сухомза фахом до 7 років.
линського»
Постійно діючий
семінар
Учителі історії.
Актуальні аспекти підви- 22.11-23.11 КЗ «КОІППО імеСемінар
щення рівня педагогічної
ні Василя Сухоммайстерності вчителя у
линського»
підготовці учнів до ЗНО з
історії України
02.1103.11

Желєзнова Т.П.
Барсукова С.Л.

Ткаченко Л.А.

Міцай Ю.В.

Коса І.Т.
Задубняк Ю.А.

Голодюк Л.С.
Корж Л.Ф.

Митрофаненко
Ю.С.
Черткова Н.С.
Кравченко Ю.В.
Черткова Н.С.

52

53

54

55

56

57

58

41
Директори гімназій, Управління інноваційною 28.11 КЗ «КОІППО імеліцеїв, колегіумів, освітньою діяльністю як
ні Василя Сухомлспеціалізованих
умова розвитку професійинського»
шкіл,
навчально- ної
компетентності
виховних комплек- педагога
сів (об’єднань) та
експериментальних
закладів.
Науковопрактичний
семінар
Методисти
мето- Системний підхід до 29.11- КЗ «КОІППО імедичних
кабінетів управління інноваційною 30.11 ні Василя Сухом(центрів)
органів освітньою діяльністю в
линського»
управління освітою умовах
загальноосвітрайдержадміністра- нього
навчального
цій, міських рад, закладу
об’єднаних
територіальних громад.
Інтернет-семінар
Учителі української Актуальні аспекти підви- 04.12- КЗ «КОІППО імемови і літератури. щення рівня педагогічної 05.12 ні Василя СухомСемінар
майстерності вчителя у
линського»
підготовці учнів до ЗНО з
української
мови
і
літератури
Педагогічні праців- Інноваційні підходи на- 04.12- КЗ «КОІППО іменики закладів осві- вчання та виховання шко- 15.12 ні Василя Сухомти області.
лярів в умовах сучасного
линського»
навчального закладу
Інтернетконференція
Районні (міські)
Участь у всеукраїнських 06.12 КЗ «КОІППО імекоординатори
конкурсах
як
форма
ні Василя СухомВсеукраїнського
впровадження допрофільлинського»
конкурсу «Левеня». ного і профільного навчання в школі
Онлайн-семінар
Методисти
мето- Психолого-педагогічна
12.12 КЗ «КОІППО імедичних
кабінетів система профілактики і
ні Василя Сухом(центрів)
органів корекції
суїцидальної
линського»
управління освітою поведінки
райдержадміністрацій, міських рад,
об’єднаних
територіальних громад,
які відповідають за
психологічну
службу.
Вебінар
Учителі історії.
Актуальні аспекти підви- 14.12-15.12 КЗ «КОІППО імеСемінар
щення рівня педагогічної
ні Василя Сухоммайстерності вчителя у
линського»
підготовці учнів до ЗНО з
історії України

Жосан О.Е.
Кирилюк А.П.
Марченко І.А.
Яковова Г.Я.

Кирилюк А.П.
Яковова Г.Я.

Мінич Г.В.
Маранська І.А.

Кирилюк А.П.
Марченко І.А.
Яковова Г.Я.
Побережний П.В.

Чебоненко В.Ф.
Мирська А.А.

Кравченко Ю.В.
Черткова Н.С.

42
59 Учителі матемаАктуальні аспекти підви- 18.12-20.12 КЗ «КОІППО іметики.
щення рівня педагогічної
ні Василя СухомСемінар
майстерності вчителя у
линського»
підготовці учнів до ЗНО з
математики
60 Учителі інформа- Проектування
навчаль- Друга КЗ «КОІППО іметики та вчителі, які ного процесу і навчаль- середа ні Василя Сухомвикористовують
ного середовища
кожного линського»
інформаційні техмісяця
нології навчання.
Система вебінарів

Ткаченко Л.А.

Чала М.С.
Шовенко О.С.

4.5. Експертно-аналітична діяльність:
а) апробація підручників та навчальних посібників, авторських програм, електронних
та технічних засобів навчання тощо
№
з/п
1

2

3

4

5

Зміст роботи
Збір та опрацювання інформації про
педагогічних працівників області, які
відібрані для здійснення експертизи
проектів підручників для учнів 9 класу
загальноосвітніх навчальних закладів
Організаційно-методичне забезпе-чення
здійснення відбору електронних версій
підручників
у
Репозитарії
для
загальноосвітніх навчальних закладів
області
Підготовка
пропозицій
щодо
кандидатур
науково-педагогічних
працівників вищих навчальних закладів,
інститутів післядипломної педагогічної
освіти,
методистів,
учителів,
кандидатури яких пропонуються для
участі у здійсненні наукової експертизи
електронних
версій
проектів
підручників для учнів загальноосвітніх
навчальних закладів:
- збір, обробка і узагальнення
інформації з районних (міських)
методичних кабінетів (центрів) відділів
освіти райдержадміністрацій, міських
рад;
- підготовка листа департаменту
освіти
і
науки
Кіровоградської
облдержадміністрації на МОН України
Участь в апробації дистанційних курсів

Яковова Г.Я.

Відмітка про
Термін
виконання виконання
до 15.01.

Кирилюк А.П.,
Яковова Г.Я.

Березеньквітень

Яковова Г.Я.

Жовтеньлистопад

Відповідальні

Литвиненко О.В.,
Протягом
науково-педагороку
гічні та педагогічні
працівники
Надавати
методично-консультативну Керівники струк- Протягом
допомогу вчителям, які здійснюють турних підрозділів року
апробацію підручників

6

7

8

43
Участь в апробації електронних засобів
навчального
призначення
для
підтримки шкільних предметів, програм
факультативних занять і спецкурсів
Організація
внутрішньої
експертизи
портфоліо
учасників
тренінгів
за
програмою
Intel®
Навчання
для
майбутнього
Узагальнені матеріали за наслідками
тематичного вивчення

9

Рецензування корекційних програм

10

Проведення експертизи психологічного
інструментарію
Участь у ліцензуванні закладів освіти
області

11

Керівники струк- Протягом
турних підрозділів року
Чала М.С.

Постійно

Войтко В.В.
Гагаріна Н.П.
Желєзнова Т.П.
Кирилюк А.П.
Кондратова В.В.
Корж Л.Ф.
Коробов М.Г.
Коса І.Т.
Кравченко Ю.В.
Міцай Ю.В.
Павлюх В.В.
Половенко О.В.
Ревнивцева О.В.
Татаренко О.В.
Тіхонова Н.Г.
Хлань Л.М.
Чала М.С.
Чебоненко В.Ф.
Червонець І.В.
Чебоненко В.Ф.
Мирська А.А.
Чебоненко В.Ф.
Мирська А.А.
Чебоненко В.Ф.
Мирська А.А.

Згідно
графіка

За запитом
Квітень,
жовтень
За запитом

б) рецензування програм освітньої діяльності курсів підвищення кваліфікації,
збірників, відгуки на автореферати тощо
№
з/п
1

2

3

Зміст роботи
Рецензування авторських навчальних
програм, факультативів, спецкурсів,
курсів за вибором відповідно до
порядку створення та їх затвердження

Відповідальні

Завідувачі кафедр,
завідувачі науковометодичних лабораторій, завідувачі
обласних навчально-методичних
центрів, відділів
Підготовка відгуків на автореферати Завідувачі кафедр
дисертаційних досліджень відповідно
до вимог оформлення дисертацій та
авторефератів
Висвітлення
на
сайті
закладу Завідувач навчальінформації про рецензування програм но-методичного
освітньої діяльності курсів підвищення відділу інновацій-

Термін
виконання
Протягом року
(за потребою)

Протягом року
(за потребою)

Протягом року

Відмітка
про
виконання

44
кваліфікації, збірників та ін.
4

ної діяльності та
інтелектуальної
власності
Схвалення
методичних
розробок Структурні
педагогічних працівників області, які підрозділи
атестуються
на
присвоєння інституту
педагогічного
звання
«викладачметодист»,
«учитель-методист»,
«вихователь-методист», «практичний
психолог-методист»,
«педагогорганізатор-методист»,
«керівник
гуртка-методист»

До 01.02

4.6. Розробка програм, посібників, рекомендацій, інструктивно-методичних
листів, концепцій, положень тощо
№
з/п
1

2

3

4

5

6

7

Зміст роботи
Розробка методичних рекомендацій,
інструктивно-методичних
листів,
пам’яток за результатами тематичних
та комплексних вивчень
Розробка методичних рекомендацій
щодо
впровадження
програми
«Основи здоров’я» у 2017-2018
навчальному році
в 8 класі
Надання
рекомендацій
щодо
організації роботи з впровадження
превентивних проектів у навчальновиховний процес
Розробка інструктивно-методичних
листів щодо організації роботи з
питань охорони праці, безпеки
життєдіяльності
в
навчальних
закладах області
Системний
аспект
інноваційної
освітньої діяльності у загальноосвітніх
навчальних
закладах.
Навчальнометодичний посібник
Система роботи загальноосвітнього
навчального закладу з розвитоку
здібностей та обдарувань учнів. З
досвіду роботи комунального закладу
«Навчально-виховне
об'єднання
природничо-економіко-правовий ліцей
- спеціалізована школаІ-ІІІ ступенів
№8
позашкільний
центр
Кіровоградської
міської
ради
Кіровоградської області»
Методичний посібник
Експертиза проектів шкільних
підручників : методичні рекомендації

Відповідальні
Желєзнова Т.П.
Ткаченко С.В.
Барсукова С.Л.

Термін
виконання
Протягом
року

Желєзнова Т.П.
Ткаченко С.В.
Барсукова С.Л.

Травеньчервень

Желєзнова Т.П.
Ткаченко С.В.
Барсукова С.Л.

Травеньчервень

Желєзнова Т.П.
Ткаченко С.В.
Барсукова С.Л.

Системати
чно

Марченко І.А.

Листопад

Яковова Г.Я.

Листопад

Жосан О.Е.

Лютий

Відмітка про
виконання

45
8
9

10

11
12

13

14

15

Програма тренінгу з розвитку
підприємливості
Тренінг
Психолого-педагогічна корекція
розвитку дітей з вадами зору в умовах
інклюзії
Посібник
Корекційно-розвиткова робота з
дітьми з затримкою психічного
розвитку в умовах інклюзії:
дидактичне забезпечення
Посібник
Розвиток емоційної компетентності
вчителя засобами тренінгу
Посібник
Розробка програми тренінгу з
розвитку емоційної компетентності
для вчителів
Тренінг
Забезпечення корекційно-розвиткового супроводу учнів з особливими освітніми потребами в умовах деінституалізації їх навчання і виховання
Методичні рекомендації
Філософія безбального оцінювання
навчальних досягнень учнів та
особливості його застосування в
умовах компетентнісного підходу.
Посібник
Розробка рекомендацій, інструктивнометодичних листів щодо:
- відзначення подій Української
революції 1917-1921 рр.;
- Відзначення державних свят (День

Гельбак А.М.

Березень

Войтко В.В.

Лютий

Войтко В.В.

Грудень

Молчанова О.М.

Вересень

Молчанова О.М.

Червень

Павлюх В.В.

Жовтень

Кендюхова А.А.

Грудень

Міцай Ю.В.
Гайда Л.А.
Пляка С.М.
Дяченко Н.І.

Протягом
року

Соборності Україні, День державного
Прапора України, День Гідності та Свободи,
День захисника України, День Героїв Небесної
Сотні День Пам’яті, День Перемоги тощо);

16

17
18

19

- організації
та
проведення
конкурсів фахової майстерності.
Розробка методичних рекомендацій Міцай Ю.В.
для проведення Першого уроку та Дня Гайда Л.А.
знань у 2017/2018 навчальному році
Пляка С.М.
Дяченко Н.І.
Оновлення змісту, схвалення та Гайда Л.А.
затвердження навчальних програм з
краєзнавства для позашкільної освіти
Серпневі
рекомендації
–
2017: Погловенко О.В.
методичні рекомендації
Трубіна В.Г.
Вареха А.Г.
Кірішко Л.М.
Положення про сервісний центр з Половенко О.В.
надання
методичних
послуг
навчальним закладам та педагогічним

Травеньчервень
Січеньберезень
Березеньчервень
Протягом
року

20

21

22

23

24

25

26

27
28

29

46
працівникам
району
(міста),
об’єднаних територіальних громад (в
рамках Всеукраїнського науковопошукового проекту «Організаційнопедагогічні
засади
сервісного
обслуговування закладів освіти
в
умовах децентралізації управління
освітою»)
Методичні
рекомендації
щодо Половенко О.В.
організації та надання методичних
послуг
навчальним
закладам
об’єднаних територіальних громад в
умовах
децентралізації
органів
управління
освітою
(в
рамках
Всеукраїнського науково-пошукового
проекту
«Організаційно-педагогічні
засади сервісного обслуговування
закладів
освіти
в
умовах
децентралізації управління освітою»)
Розробка методичних рекомендацій Гагаріна Н.П.
щодо
формування
художньопродуктивної
компетенції
дітей
дошкільного віку
Розробка методичних рекомендацій Кондратова В.В.
щодо
особливостей
викладання
образотворчого мистецтва в 2017-2018
навчальному році
Розробка методичних рекомендацій
Скуренко С.Л.
з
розвитку
мовлення
дітей
дошкільного
віку
засобами
інноваційних технологій
Розробка методичних рекомендацій Тарапака Н.В.
щодо
особливостей
організації
навчально-виховного процесу в ДНЗ у
2017-2018 н.р.
Розробка методичних рекомендацій Тіхонова Н.Г.
щодо
створення
розвивального
середовища
на
уроках
та
в
позаурочний час в початковій школі
Розробка методичних рекомендацій Кондратова В.В.
щодо викладання предметів початко- Тіхонова Н.Г.
вої школи в 2017-2018 навчальному
році
Аналіз діяльності психологічної
Чебоненко В.Ф.
служби за 2016-2017 н.р.
Мирська А.А.
Аналітично-статистичний довідник
Анотований каталог діагностичного Чебоненко В.Ф.
інструментарію працівників психоло- Мирська А.А.
гічної
служби
закладів
освіти.
Методичний посібник
Шляхи формування творчої самореа- Червонець І.В.
лізації вчителя початкових класів
Навчально-методичний посібник

Протягом
року

Листопад

Травень

Листопад

Червень

Жовтень

Травень

Жовтень
Грудень

Грудень

30

31

32

47
Методичні рекомендації щодо впро- Тищенко Т.О.
вадження та функціонування спеціальних та інклюзивних груп в
дошкульних навчальних закладах
Інформаційні листи відповідно до Структурні
наказів МОН України, листів ДНУ підрозділи
«ІМЗО». управління освіти, науки,
молоді та спорту облдержадміністрації
та інших установ
Інформаційно-інструктивні листи на Структурні
відділи, управління освіти райдерж- підрозділи
адміністрацій, міських рад, об’єднаних
територіальних громад

Березень

Протягом
року

Протягом
року

V. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
5.1. Школи фахової майстерності, школи молодого педагога, обласні школи
методиста, школи методистів-кореспондентів, школи молодого керівника, творчі
майстерні, лабораторії тощо
Категорія
№ педпрацівників
Проблема
з/п та організаційна
форма заходу
1 Учителі української Розвиток творчого потента зарубіжної літе- ціалу вчителів-словесниратури.
ків засобами педагогічної
Творча група (перше взаємодії (у рамках Всезасідання)
українського
науковопедагогічного
проекту
(2016-2020)
«Філологічний Олімп»)
2 Учителі музичного Творче
самовираження
та образотворчого учня у навчально-виховмистецтва, худож- ному процесі предметів
ньої культури.
освітньої
галузі
Творча група (перше «Мистецтво»
засідання)
3 Практичні психо- Формування відповідальлоги, соціальні
ного ставлення та мотипедагоги.
вації до збереження сіТренінг
мейних цінностей у дітей
і підлітків за програмою
«Дорослішай на здоров’я»
4 Учителі математи- Методичні аспекти застоки, учасники міжна- сування прийомів усного
родного освітнього рахунку на уроках матепроекту «Міксіке в матики з використанням
Україні».
онлайнової
платформи
Тимчасова творча Прангліміне
група

Дата

Місце
проведення

Науковий
керівник,
керівник

12.01

КЗ «КОІППО
Ревнивцева О.В.
імені Василя
Маранська І.А.
Сухомлинського»
Мінич Г.В.

24.01

КЗ «КОІППО Кондратова В.В.
імені Василя
Черненко С.В.
Сухомлинського»

25.01

КЗ «КОІППО
Молчанова О.М.
імені Василя
Чебоненко В.Ф.
Сухомлинського» Мирська А.А.

31.01

КЗ «КОІППО
імені Василя
Сухомлинського»

Чала М.С.
Ткаченко Л.А.

48
5 Учителі історії та Формування предметних
суспільствознавчих компетентностей
учнів
дисциплін.
під час реалізації вимог
Творча група (перше Державного
стандарту
засідання)
базової і повної загальної
середньої освіти освітньої
галузі
«Суспільствознавство»
6 Учителі української Практичне використання
мови і літератури. інструментів Microsoft та
Обласна
творча Google в роботі вчителя
група
(перше української
мови
і
засідання)
літератури

7 Педагогічні праців- Підвищення ефективності
ники закладів
уроку в умовах модерніосвіти.
зації навчально-виховного
Методичний
процесу
коучинг (перше
заняття)
8 Учителі початкових Виховання
ціннісного
класів.
ставлення до людини у
Творча лабораторія молодших школярів
(перше засідання)
9 Учителі хімії заІКТ-супровід
підготовки
гальноосвітніх на- учнів до ЗНО з хімії
вчальних закладів.
Творча група (перше
засідання)
10 Учителі початкових Інтеграція як базовий
класів, які виклада- принцип навчання інфорють інформатику в матики
в
початковій
початковій школі. школі
Творча група
11 Учителі української Проблеми унормування
мови і літератури. сучасної
української
Творча група (перше мови
засідання)
12 Учителі зарубіжної Аналітико-інтерпретаційлітератури.
на діяльність суб’єктів
Творча група (перше навчання у процесі роботи
засідання)
над художнім твором

15.02

КЗ «КОІППО іме- Митрофаненко
ні Василя СухомЮ.С.
линського»
Черткова Н.С.
Буртовий С.В.

16.02

КЗ «КОІППО іме- Маранська І.А.
ні Василя Сухомлинського»;
комунальний
заклад «Навчальновиховне об'єднання
№6
«Спеціалізована
загальноосвітня школа
I-III ступенів, центр
естетичного виховання «Натхнення»
Кіровоградської
міської
ради
Кіровоградської
області»
КЗ «КОІППО іме- Скрипка Г.В.
ні Василя Сухом- Литвиненко О.В.
линського»

01.03

02.03

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»

Третяк О.П.

14.03

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»

Ціперко Т.В.

16.03

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»

Тіхонова Н.Г.
Чала М.С.

20.03

КЗ «КОІППО іме- Вікторіна О.М.
ні Василя Сухомлинського»

21.04

КЗ «КОІППО іме- Небеленчук І.О.
ні Василя Сухомлинського»
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13 Завідувачі (дирек- Використання інтернеттори),
методисти простору для підвищення
методичних кабіне- якості неперервного
тів (центрів) органів навчання педагогів
управління освітою
райдержадміністрацій, міських рад,
об’єднаних територіальних громад, керівники загальноосвітніх навчальних
закладів.
Творча група
(третє засідання)
14 Практичні
Організація роботи з розпсихологи,
в’язання проблеми насоціальні педагоги. сильства у сім’ї та
Круглий стіл
навчальному закладі
15 Учителі
Формування
елементів
правознавства.
правової культури, правоТворча група (перше вих орієнтирів та правозасідання)
мірної поведінки учнів під
час навчання правознавства
16 Педагогічні праців- Сучасні технології орга-ники закладів проф- нізації психолого-педаготехосвіти.
гічного супроводу учнів з
Тренінг
особливими потребами
17 Учителі зарубіжної Створення сучасного ослітератури та росій- вітнього середовища у
ської мови.
процесі вивчення заруАвторська творча біжної літератури
майстерня
О.О.Гузь, учителя
зарубіжної літератури та російської
мови КЗ «НВК «Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ
ступенів №26 – дошкільний навчальний
заклад – дитячий
юнацький
центр
«Зорецвіт» Кіровоградської міської ради Кіровоградської
області»
(перше
заняття)

04.05

КЗ «КОІППО іме- Половенко О.В.
ні Василя СухомТрубіна В.Г.
линського»

04.05

КЗ «КОІППО іме- Молчанова О.М.
ні Василя Сухом- Чебоненко В.Ф.
линського»
Мирська А.А.

04.05

КЗ «КОІППО іме- Митрофаненко
ні Василя СухомЮ.С.
линського»
Кравченко Ю.В.
Скрипка Г.В.

10.05

КЗ «КОІППО імеПавлюх В.В.
ні Василя Сухом- Молчанова О.М.
линського

11.05

КЗ «КОІППО іме- Ревнивцева О.В.
ні Василя Сухомлинського»
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18 Учителі української Шляхи аналізу літературмови і літератури. ного твору в шкільній
Творча група (перше практиці. Сучасні технозасідання)
логії роботи з текстом
художнього твору

19 Учителі, які викла- Підвищення ефективності
дають
предмети уроків
з
предметів
«Захист Вітчизни» «Захист Вітчизни» та
(для юнаків) та «Фі- «Фізична культура»
зична культура».
Школа педагогічної
майстерності
(перше засідання)
20 Керівники загаль- Формування позитивного
ноосвітніх навчаль- іміджу навчального заних закладів із до- кладу в умовах децентрасвідом роботи до лізації управління
5 років.
Школа
молодого
керівника
21 Учителі географії Використання географічзагальноосвітніх на- ного потенціалу засобами
вчальних закладів. краєзнавства у формуванТворча група
ні фахової компетентності
вчителя

22 Учителі історії та Формування предметних
суспільствознавчих компетентностей
учнів
дисциплін.
під час реалізації вимог
Творча група (друге Державного
стандарту
засідання)
базової і повної загальної
середньої освіти освітньої
(дистанційна
форма проведення) галузі
«Суспільствознавство»
23 Завідувачі (дирек- Компетентнісний підхід
тори),
методисти до навчання дорослих у
методичних кабіне- контексті євроінтеграції
тів (центрів) органів
управління освітоюрайдержадміністрацій, міських рад,
об’єднаних територіальних громад.
Школа
молодого
методиста
(віртуальний
майстер-клас)

11.0512.05

15.05

17.05

18.0519.05

07.06

14.06

КЗ «КОІППО іме- Маранська І.А.
ні Василя СухомМінич Г.В.
линського»;
Миколаївський
обласний інститут
післядипломної
педагогічної
освіти
КЗ «КОІППО іме- Коробов М.Г.
ні Василя Сухомлинського»

Цукрозаводський
Трубіна В.Г.
навчально-виховний комплекс
Олександрійської
районної ради
Кіровоградської
області
Войнівська
Хлань Л.М.
загальноосвітня
школа
I-IІI ступенів
Олександрійської
районної ради
Кіровоградської
області
КЗ «КОІППО іме- Митрофаненко
ні Василя СухомЮ.С.
линського»
Черткова Н.С.
Буртовий С.В.

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»

Вареха А.Г.
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24 Учителі зарубіжної Технологізація літературлітератури та
ної освіти
російської мови.
Динамічна творча
група (перше
засідання)
25 Учителі економіки. Науково-методичне
заТворча група
безпечення
викладання
шкільного
курсу
«Економіка»
26 Практичні психо- Попередження і протидія
логи, соціальні
торгівлі людьми та експедагоги.
плуатації дітей
Тренінг
27 Завідувачі (дирек- Використання інноваційтори),
методисти них технологій у діметодичних кабіне- яльності загальноосвітніх
тів (центрів) органів навчальних закладів як
управління освітою необхідна умова проекрайдержадміністра- тування
індивідуальної
цій, міських рад, траєкторії професійного
об’єднаних терито- розвитку
педагогічних
ріальних
громад, працівників
керівники загальноосвітніх навчальних
закладів.
Регіональна школа
новаторства
28 Учителі хімії зага- ІКТ-супровід підготовки
льноосвітніх
на- учнів до ЗНО з хімії
вчальних закладів.
Творча група (друге
засідання)
(дистанційна
форма проведення)
29 Бібліотекарі навча- Фахові конкурси як стильних закладів.
мул до професійного зроТворча лабораторія стання бібліотекарів навчальних закладів
30 Керівники загаль- Педагогічна культура як
ноосвітніх
навча- складова
професійної
льних закладів.
компетентності: система
В. Сухомлинського
і
Віртуальний
проблеми сучасної школи
педагогічний
інтернет-клуб
«Проблеми
саморозвитку та самореалізації
особистості на засадах
педагогічної спадщини
Василя
Сухомлинського»

21.0622.06

КЗ «КОІППО іме- Ревнивцева О.В.
ні Василя Сухомлинського»

22.08

КЗ «КОІППО імеБик А.С.
ні Василя Сухом- Богданова О.П.
линського»

18.09

Кіровоградська об- Молчанова О.М.
ласна універсаль- Чебоненко В.Ф.
на наукова бібліо- Мирська А.А.
тека ім. Д.І.Чижевського
КЗ «КОІППО імеЖосан О.Е.
ні Василя Сухом- Кірішко Л.М.
линського»
Кирилюк А.П.

20.09

27.09

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»

Ціперко Т.В.

27.09

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»

Дяченко Н.І.

вересень КЗ «КОІППО іме(терміни ні Василя Сухомбуде повілинського»
домлено
додатково)

Трубіна В.Г.
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31 Працівники мето- Вернісаж педагогічної
дичних
кабінетів творчості
(центрів)
органів
управління освітою
райдержадміністрацій, міських рад,
об’єднаних територіальних
громад,
керівники
загальноосвітніх навчальних закладів.
Обласна віртуальна
педагогічна
виставка з досвіду
діяльності
навчальних закладів
32 Педагогічні праців- Підвищення ефективності
ники закладів освіти уроку в умовах модерніобласті.
зації навчально-виховного
Методичний
процесу
коучинг (друге
заняття)
33 Методисти методич- Національно-патріотичне
них кабінетів (цент- виховання учнів в умовах
рів) органів управ- сучасного
освітнього
ління освітою рай- простору
держадміністрацій,
міських рад, об’єднаних територіальних громад, директори,
заступники
директорів навчальних закладів.
Лабораторія перспективного педагогічного
досвіду
(дистанційна
форма проведення)
34 Практичні психо- Формування відповідальлоги, соціальні
ного ставлення до власпедагоги.
ного здоров’я за інфорТренінг
маційно-освітньою протиалкогольною
програмою «Сімейна розмова»
35 Учителі, які навча- Психолого-медико-педають учнів з особли- гогічний супровід дітей з
вими освітніми по- особливими освітніми потребами за індиві- требами в загальноосвітдуальною формою. ній школі
Тренінг

вересень КЗ «КОІППО іме- Половенко О.В.
(терміни ні Василя Сухом- Кирилюк А.П.
буде повілинського»
Кірішко Л.М.
домлено
Трубіна В.Г.
додаткоВареха А.Г.
во)

05.10

КЗ «КОІППО іме- Скрипка Г.В.
ні Василя Сухом- Литвиненко О.В.
линського»

31.10

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»

06.11

КЗ «КОІППО іме- Молчанова О.М.
ні Василя Сухом- Чебоненко В.Ф.
линського»
Мирська А.А.

14.11

КЗ «КОІППО іме- Молчанова О.М.
ні Василя Сухом
Червонець І.В.
линського»;
обласна
психолого-медико-педагогічна консультація

Міцай Ю.В.
Пляка С.М.
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36 Учителі музичного Творче
самовираження
та образотворчого учня у навчально-виховмистецтва, худож- ному процесі предметів
ньої культури.
освітньої
галузі
Творча група (друге «Мистецтво»
засідання) (вебінар)
37 Учителі зарубіжної Технологізація літературлітератури та росій- ної освіти
ської мови.
Динамічна творча
група
(друге
засідання)
(дистанційна
форма проведення)
38 Учителі української Проблеми унормування
мови і літератури. сучасної
української
Творча група (друге мови
засідання)
39 Учителі української Практичне використання
мови і літератури. інструментів Microsoft та
Обласна
творча Google в роботі вчителя
група
(друге української
мови
і
засідання)
літератури
(дистанційна
форма проведення)

40 Практичні
психологи.
Інтервізійна група
41 Учителі зарубіжної
літератури.
Творча група (друге
засідання)
42 Учителі правознавства.
Творча група (друге
засідання)
(дистанційна
форма проведення)

Методи та технології
психодинамічної корекції
в роботі практичного
психолога
Аналітико-інтерпретаційна діяльність суб’єктів
навчання у процесі роботи
над художнім твором
Формування
елементів
правової
культури,
правових орієнтирів та
правомірної
поведінки
учнів під час навчання
правознавства

15.11

КЗ «КОІППО іме- Кондратова В.В.
ні Василя Сухом- Черненко С.В.
линського»

17.11

КЗ «КОІППО іме- Ревнивцева О.В.
ні Василя Сухомлинського»

20.11

КЗ «КОІППО іме- Вікторіна О.М.
ні Василя Сухом
линського»

28.11

КЗ «КОІППО іме- Маранська І.А.
ні Василя Сухомлинського»;
комунальний
заклад «Навчальновиховне об'єднання
№6
«Спеціалізована
загальноосвітня школа
I-III ступенів, центр
естетичного виховання «Натхнення»
Кіровоградської
міської
ради
Кіровоградської
області»
КЗ «КОІППО
Чебоненко В.Ф.
імені Василя
Мирська А.А.
Сухомлинського»

29.11

30.11

КЗ «КОІППО іме- Небеленчук І.О.
ні Василя Сухомлинського»

06.12

КЗ «КОІППО іме- Митрофаненко
ні Василя СухомЮ.С.
линського»
Кравченко Ю.В.
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43 Учителі української Розвиток творчого потента зарубіжної літе- ціалу вчителів-словесниратури.
ків засобами педагогічної
Творча група (друге взаємодії (у рамках Всеукзасідання)
раїнського науково-педагогічного
проекту
(2016-2020) «Філологічний
Олімп»)
44 Учителі української Шляхи аналізу літературмови і літератури. ного твору в шкільній
Творча група (друге практиці. Сучасні технозасідання)
логії роботи з текстом
художнього твору
(дистанційна
форма проведення)
45 Учителі, які викла- Підвищення ефективності
дають
предмети уроків з предметів «За«Захист Вітчизни» хист
Вітчизни»
та
(для юнаків) та «Фізична культура»
«Фізична
культура».
Школа педагогічної
майстерності (друге
засідання)
(дистанційна
форма проведення)
46 Учителі зарубіжної Створення сучасного ослітератури та росій- вітнього середовища у
ської мови.
процесі вивчення зарубіжАвторська творча ної літератури
майстерня
О.О.Гузь, учителя
зарубіжної літератури та російської
мови КЗ «НВК «Спеціалізований
загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ
ступенів №26 –
дошкільний
навчальний заклад –
дитячий юнацький
центр «Зорецвіт»
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»
(друге заняття)
(дистанційна
форма проведення)
47 Учителі початкових Створення розвивального
класів.
середовища для формуТворча лабораторія вання предметних і ключових компетентностей в
учнів початкової школи

11.12

КЗ «КОІППО іме- Ревнивцева О.В
ні Василя Сухом- Маранська І.А.
линського»
Мінич Г.В.

13.12

КЗ «КОІППО іме- Маранська І.А.
ні Василя СухомМінич Г.В.
линського»

15.12

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»

20.12

КЗ «КОІППО іме- Ревнивцева О.В.
ні Василя Сухомлинського»

20.12

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»;

Коробов М.Г.

Тіхонова Н.Г.
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48 Учителі початкових Виховання
ціннісного 20.12
класів.
ставлення до людини у
Творча лабораторія молодших школярів
(друге засідання)
(дистанційна
форма проведення)
49 Усі категорії педа- Дидактичні можливості У міру
гогічних праціввикористання інновацій- формування
ників.
них онлайнових інстругруп
Тренінг
ментів
міжнародного
освітнього
проекту
«Міксіке в Україні»

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»

Третяк О.П.

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»;
заклади освіти
області

Чала М.С.

5.2. Керування роботою методистів-кореспондентів
Методичне питання та прізвище, імя,
по батькові методиста-кореспондента,
назва закладу
Використання
сучасних
методів
навчання
у
процесі
викладання
математики
та
інформатики
(Попова Людмила Миколаївна, вчитель
математики
та
інформатики
спеціалізованої загальноосвітньої школи
I-III ступенів №7 Світловодської міської
ради Кіровоградської області)
Вплив краєзнавчого матеріалу на
формування національної свідомості
школярів (Бугайова Наталя Анатоліївна,
вчитель української мови і літератури
першої
категорії
Новопразької
загальноосвітньої школи
І – ІІІ ступенів № 2)
Організація пізнавальної діяльності учнів
як засіб формування математичної
компетентності
(Курлова
Оксана
Михайлівна,
вчитель
математики
Первозванівської
загальноосвітньої
школи I-III ступенів Кіровоградської
районної державної адміністрації)
Розвиток громадянської компетентності
учнів на уроках історії та правознавства
засобами
проблемного
навчання
(Шишкевич Оксана Миколаївна, вчитель
історії комунального закладу «НВО
природничо-економіко-правовий ліцей 
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 8 
позашкільний центр Кіровоградської
міської ради Кіровоградської області»)
Розвиток пізнавальних інтересів учнів
під час вивчення світової літератури
засобами
навчального
діалогу
(Роскос Тетяна Миколаївна, вчитель
російської мови та світової літератури

Прізвище та ініціали Термін
методичного
виконання
керівника
Буртовий С.В.
Протягом
року

Вікторіна О.М.

Протягом
року

Голодюк Л.С.

Протягом
року

Митрофаненко
Ю.С.

Протягом
року

Небеленчук І.О.

Протягом
року

Примітка
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Павлиської загальноосвітньої школи I-III
ступенів №1 імені В.О.Сухомлинського
Онуфріївської районної ради)
Формування
інформаційно-комуні-- Скрипка Г.В.
каційної компетентності як один із
напрямів реалізації нового Державного
стандарту базової і повної загальної
середньої освіти
(Кирилюк
Оксана
Юріївна,
вчитель
інформатики
спеціалізованої загальноосвітньої школи
I-III ступенів №7 Світловодської міської
ради Кіровоградської області)

Протягом
року

5.3. Науково-методичний супровід роботи з керівними кадрами
Категорія
№ педпрацівників
Проблема
з/п та організаційна
форма заходу
1 Директори опорних Організація здоров’язбешкіл, які працюють режувальної діяльності в
над
створенням умовах сучасного навчасучасної
моделі льного закладу
навчального закладу
– Школи сприяння
здоров’ю.
Майстер-клас
2 Керівники загаль- Використання інтернетноосвітніх навчаль- простору для підвищення
них закладів.
якості неперервного наТворча
група вчання педагогів
(третє засідання)
3 Керівники загально- Формування позитивного
освітніх навчальних іміджу навчального зазакладів із досвідом кладу в умовах децентрароботи до 5 років. лізації управління
Школа
молодого
керівника
4 Керівники загально- Використання інноваційосвітніх навчальних них технологій у діяльнозакладів.
сті загальноосвітніх наРегіональна школа вчальних закладів як
новаторства
необхідна умова проектування
індивідуальної
траєкторії професійного
розвитку
педагогічних
працівників

Дата

Місце
проведення

Науковий
керівник,
керівник

07.02

КЗ «КОІППО імені Василя
Сухомлинського»

04.05

КЗ «КОІППО іме- Половенко О.В.
ні Василя
Трубіна В.Г.
Сухомлинського»

17.05

Цукрозаводський
навчально-виховний комплекс
Олександрійської
районної ради
Кіровоградської
області
КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»

20.09

Міцай Ю.В.

Трубіна В.Г.

Жосан О.Е.
Кірішко Л.М.
Кирилюк А.П.
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5 Керівники загально- Педагогічна культура як
освітніх навчальних складова
професійної
закладів.
компетентності: система
В. Сухомлинського
і
Віртуальний
проблеми сучасної школи
педагогічний
інтернет-клуб
«Проблеми
саморозвитку та самореалізації
особистості на засадах
педагогічної спадщини
Василя
Сухомлинського»
6 Керівники загально- Вернісаж педагогічної
освітніх навчальних творчості
закладів.
Обласна віртуальна
педагогічна виставка з досвіду
діяльності навчальних закладів
7 Керівники дошкіль- Сучасна дошкільна та
них та загальноос- шкільна освіта: інновації,
вітніх
навчальних методологія,
теорія,
закладів, педагогіч- практика
ні працівники.
Всеукраїнська
науково-практична
конференція
8 Керівники міжшкі- Розвиток ключових комльних
навчально- петентностей школярів у
виробничих комбі- процесі профільного нанатів, учителі профі- вчання в умовах МНВК та
льного
навчання загальноосвітньої школи
(технологічний профіль).
Постійно
діючий
семінар
9 Директори, заступ- Національно-патріотичне
ники
директорів виховання учнів в умовах
навчальних закладів. сучасного
освітнього
Лабораторія пер- простору
спективного педагогічного
досвіду
(дистанційна
форма проведення)
10 Директори
поза- Ціннісні аспекти педагогіки
шкільних навчаль- В.Сухомлинського у конних закладів.
тексті формування комНауково-практич- петентностей вихованців в
ний семінар
умовах гурткової роботи

вересень КЗ «КОІППО іме(терміни ні Василя Сухомбуде повілинського»
домлено
додатково)

Трубіна В.Г.

вересень КЗ «КОІППО іме- Половенко О.В.
(терміни ні Василя Сухом- Кирилюк А.П.
буде повілинського»
Кірішко Л.М.
домлено
Трубіна В.Г.
додаткоВареха А.Г.
во)
04.10

КЗ «КОІППО іме- Голодюк Л.С.
ні Василя Сухом- Буртовий С.В.
линського»
Тарапака Н.В.

13.10

Підвисоцький
Буртовий С.В.
міжшкільний
Татаренко О.В.
навчальновиробничий
комбінат
Новоархангельськ
ого району

31.10

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»

Міцай Ю.В.
Пляка С.М.

09.11

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»

Міцай Ю.В.
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11 Директори гімназій, Управління інноваційною 28.11
КЗ «КОІППО імеЖосан О.Е.
ліцеїв, колегіумів, освітньою діяльністю як
ні Василя Сухом- Кирилюк А.П.
спеціалізованих
умова розвитку професійлинського»
Марченко І.А.
шкіл, навчально-ви- ної
компетентності
Яковова Г.Я.
ховних комплексів педагога
(об’єднань) та експериментальних
закладів.
Науково-практичний семінар
12 Директори, заступ- Основи
менеджменту У міру КЗ «КОІППО імеЖосан О.Е.
ники
директорів інновацій
формуван- ні Василя Сухомшкіл-інтернатів,
линського»
ня груп
спеціальних навчальних закладів,
навчально-реабілітаційних
центрів,
закладів та установ
соціально-психологічної реабілітації.
Дистанційний курс
13 Директори, заступ- Готовність педагога до ін- У міру КЗ «КОІППО іме- Шаповалова Т.А.
ники директорів з новаційної діяльності як формуван- ні Василя Сухом- Кирилюк А.П.
навчально-виховної умова формування профе- ня груп
линського»
роботи загальноос- сіоналізму
вітніх навчальних
закладів
Дистанційний курс
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5.4. Науково-методичний супровід проведення конкурсів фахової майстерності педагогічних працівників
№
з/п

1

2

3

4

Зміст роботи

Термін
Категорія
Місце проведення
виконання
учасників
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС «УЧИТЕЛЬ РОКУ – 2017»

Обласний тур
Всеукраїнського конкурсу
«Учитель року – 2017»

25.01-26.01
15.02-16.02

Семінар «Підготовка до
участі в заключному турі
Всеукраїнського конкурсу
«Учитель року – 2017»

20.02-24.02.

Підготовка
інформаційноаналітичних матеріалів щодо
організації, проведення та
підсумків
Всеукраїнського
конкурсу «Учитель року –
2017», висвітлення матеріалів
на офіційному сайті КЗ
«КОІППО
імені
Василя
Сухомлинського»
Консультації з питань участі
педагогічних працівників у
конкурі «Учитель року –
2017»

Квітень

Січень –
квітень

Відповідальні

КЗ «КОІППО імені Переможці І (районВасиля
Сухомлин- ного, міського) туру
ського»
Всеукраїнського
ЗНЗ м. Кіровограда
конкурсу
Організаційно-методичні заходи
КЗ «КОІППО імені Переможці обласного
Василя Сухомлин- туру Всеукраїнського
ського»
конкурсу «Учитель
року – 2017».
Інформаційно-методичні заходи
Науково-методичний Методисти, учителі
вісник

Корецька Л.В.
Голодюк Л.С.
Нудний В.М.

КЗ «КОІППО імені Методисти, учителі
Василя
Сухомлинського»

Голодюк Л.С.

Голодюк Л.С.

Голодюк Л.С.

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС «УЧИТЕЛЬ РОКУ - 2018»

5

Онлайн-семінар «Умови та
порядок
проведення
обласного
туру
Всеукраїнського
конкурсу
«Учитель року – 2018»»

Жовтеньлистопад

Організаційно-методичні заходи
КЗ «КОІППО імені Методисти
РМК
Василя
Сухомлин- (ММЦ),учасники перського»
шого
(районного,
міського)
туру
конкурсу

Голодюк Л.С.

Відмітка про
виконання
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6

7

8

9

Серія онлайн-семінарів щодо
конкурсних випробувань

Жовтеньлистопад

КЗ «КОІППО імені Учасники
першого
Василя
Сухомлин- (районного, міського)
ського»
туру конкурсу
Інформаційно-методичні заходи
КЗ «КОІППО імені
Завідувачі, дирекВасиля
тори, методисти РМК
Сухомлинського
(НМЦ)

Голодюк Л.С.,
структурні
підрозділи

Інформаційно-методичний
супровід підготовки і проведення І туру Всеукраїнського
конкурсу «Учитель року–
2018»
Методичні рекомендації щодо
організації та проведення
обласного туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель
року – 2018»
Консультації з питань участі
педагогічних працівників у
конкурсі «Учитель року –
2018»

Протягом
року

ЖовтеньЛистопад

КЗ «КОІППО імені Члени
районного,
Василя
Сухомлин- міського, обласного
ського»
журі, конкурсанти

Голодюк Л.С.

Жовтень–
грудень

КЗ «КОІППО імені Методисти, учителі
Василя
Сухомлинського»

Голодюк Л.С.

Половенко О.В.

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС «ШКІЛЬНИЙ БІБЛІОТЕКАР - 2017»

10

Розробка
проекту наказу, Січеньінформаційних
листів, березень
критеріїв оцінювання, проведення онлайн- консультацій
для учасників Всеукраїнського
конкурсу «Шкільний бібліотекар - 2017»

11

Підготовка
інформаційноаналітичних матеріалів щодо
організації, проведення та
підсумків
Всеукраїнського
конкурсу «Шкільний бібліотекар – 2017», висвітлення

Березеньквітень

Організаційно-методичні заходи
КЗ «КОІППО імені Бібліотекарі загально- Дяченко Н.І.
Василя
освітніх
навчальних
Сухомлинського»
закладів

Інформаційно-методичні заходи
Методисти, учителі,
бібліотекарі

КЗ «КОІППО імені
Василя
Сухомлинського»

Дяченко Н.І.
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12

13

14

15

матеріалів на офіційному
сайті КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлинського»
Консультації з питань участі СіченьКЗ «КОІППО імені Бібліотекарі загально- Дяченко Н.І.
педагогічних працівників у березень
Василя Сухомлинсь- освітніх
навчальних
конкурсі «Шкільний бібліокого»
закладів
текар - 2017»
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДІВ «ДЖЕРЕЛО ТВОРЧОСТІ»
Організаційно-методичні заходи
Міцай Ю.В.
Організація та проведення ІІ півріччя
КЗ «КОІППО імені
Працівники позаобласного етапу ВсеукраВасиля Сухомлин- шкільних навчальних Пляка С.М.
Гайда Л.М.
їнського конкурсу педагогського»,
закладів
КПНЗ«КОЦДЮТ»
гічної майстерності працівників позашкільних навчальних
закладів
«Джерело
творчості»
Міцай Ю.В.
Розробка критеріїв оціню- ІІ півріччя
КЗ «КОІППО імені
Працівники позавання, консультативна допоВасиля Сухомлин- шкільних навчальних Пляка С.М.
Гайда Л.М.
мога учасникам обла-сного
ського»,
закладів
КПНЗ«КОЦДЮТ»
етапу Всеукраїнського конкурсу
педагогічної
майстерності працівників позашкільних навчальних закладів
«Джерело творчості»
Інформаційно-методичні заходи
Міцай Ю.В.
Організація та проведення ІІ півріччя
КЗ «КОІППО імені
Працівники позаобласного етапу ВсеукраВасиля Сухомлин- шкільних навчальних Пляка С.М.
Гайда Л.М.
їнського конкурсу педагогського»,
закладів
гічної майстерності працівКПНЗ«КОЦДЮТ»
ників позашкільних навчальних
закладів
«Джерело
творчості»
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16

17

18

19

20

Міцай Ю.В.
Розробка критеріїв оціню- ІІ півріччя
КЗ «КОІППО імені
Працівники позавання, консультативна допоВасиля Сухомлин- шкільних навчальних Пляка С.М.
Гайда Л.М.
мога учасникам обласного
ського»,
закладів
етапу Всеукраїнського конКПНЗ«КОЦДЮТ»
курсу педагогічної майстерності працівників позашкільних
навчальних
закладів
«Джерело творчості»
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС НА КРАЩИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ УРОК ТА УРОК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ З ЕЛЕМЕНТАМИ
ФУТБОЛУ
Організаційно-методичні заходи
фізичної Коробов М.Г.
Проведення обласного етапу КвітеньКЗ «КОІППО імені Учителі
Всеукраїнського конкурсу на травень
Василя Сухомлин- культури
кращий інноваційний урок та
ського»
урок фізичної культури з
елементами футболу
фізичної Коробов М.Г.
Науково-методичний супровід Вересень
КЗ «КОІППО імені Учитель
участі вчителів у ІV етапі
Василя Сухомлин- культури, переможець
обласного етапу
Всеукраїнського конкурсу на
ського»
кращий інноваційний урок та
урок фізичної культури з
елементами футболу
Інформаційно-методичні заходи
фізичної Коробов М.Г.
Підготовка
методичних ЛютийКЗ «КОІППО імені Учителі
культури
рекомендацій, листів, наказів березень
Василя Сухомлинщодо проведення обласного
ського»
етапу
Всеукраїнського
конкурсу
на
кращий
інноваційний урок та урок
фізичної
культури
з
елементами футболу
фізичної Коробов М.Г.
Підготовка матеріалів на сайт Травень
КЗ «КОІППО імені Учителі
культури
КЗ «КОІППО імені Василя
Василя СухомлинСухомлинського»,
сайт
ського»
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науково-методичної лабораторії
фізичної
культури,
спорту і захисту Вітчизни
ОБЛАСНИЙ КОНКУРС ОСВІТНІХ БЛОГІВ

щодо І півріччя

21

22

23

24

Проведення вебінару
організації
і
проведення
обласного конкурсу освітніх
блогів
Проведення обласного кон- І півріччя
курсу освітніх блогів
Підготовка
методичних І півріччя
рекомендацій щодо проведення обласного конкурсу
освітніх блогів
Підготовка матеріалів на сайт І півріччя
КЗ «КОІППО імені Василя
Сухомлинського» та НМЛ
інформатики та інформаційних технологій навчання

Організаційно-методичні заходи
КЗ «КОІППО імені Для всіх категорій
Василя
Сухомлин- педагогічних
працівників
ського»

ЛитвиненкоО.В.
Частаков А.В.

КЗ «КОІППО імені Для всіх категорій
Василя
Сухомлин- педагогічних
працівників
ського»
Інформаційно-методичні заходи
КЗ «КОІППО імені Для всіх категорій
Василя Сухомлин- педагогічних
ського»
працівників

ЛитвиненкоО.В.
Частаков А.В.

КЗ «КОІППО імені Для всіх категорій
Василя
Сухомлин- педагогічних
ського»
працівників

Литвиненко О.В.
Частаков А.В.

Литвиненко О.В.
Частаков А.В.

ОБЛАСНИЙ ФЕСТИВАЛЬ ОСВІТНІХ ВЕБ-КВЕСТІВ

25

26

Проведення обласного фести- ІІ півріччя
валю навчальних, соціальних,
виховних веб-квестів
Підготовка методичних рекомендацій щодо проведення
обласного фестивалю навчальних, соціальних, виховних веб-квестів

ІІ півріччя

Організаційно-методичні заходи
КЗ «КОІППО імені
Для всіх категорій
Василя Сухомлинпедагогічних
ського»
працівників
Інформаційно-методичні заходи
КЗ «КОІППО імені
Для всіх категорій
Василя Сухомлинпедагогічних
ського»
працівників

Литвиненко О.В.
Частаков А.В.
Буртовий С.В.
Литвиненко О.В.
Частаков А.В.
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27

Підготовка матеріалів на сайт
КЗ «КОІППО імені Василя
Сухомлинського» та науковометодичної
лабораторії
інформатики та інформаційних технологій навчання

ІІ півріччя

КЗ «КОІППО імені Для всіх категорій
Василя
Сухомлин- педагогічних
ського»
працівників

Литвиненко О.В.
Частаков А.В.

ОБЛАСНИЙ КОНКУРС «ВІД ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА ДО НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ ДІТЕЙ»

28

29

Проведення обласного конкурсу «Від дослідницької
компетентності педагога до
навчально-дослідницьких
умінь дітей»
Робота конкурсної комісії
обласного
конкурсу
«Від
дослідницької
компетентності педагога до навчальнодослідницьких умінь дітей»

Січень,
лютий

Березень,
квітень

Підготовка
методичних Січень
рекомендацій щодо організації
та
проведення
обласного

30

31

конкурсу «Від дослідницької
компетентності педагога до
навчально-дослідницьких
умінь дітей»
Підготовка матеріалів на сайт Травень,
КЗ «КОІППО імені Василя червень
Сухомлинського»,
блог
кафедри теорії і методики
середньої освіти

Організаційно-методичні заходи
Для всіх категорій
КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлин- педагогічних
працівників
ського»

Голодюк Л.С.
Буртовий С.В.

Для всіх категорій
КЗ «КОІППО імені
педагогічних
Василя Сухомлинпрацівників
ського»,
Національний центр
«Мала академія наук
України»
Інформаційно-методичні заходи
Для всіх категорій
КЗ «КОІППО імені
педагогічних
Василя Сухомлинпрацівників
ського»

Голодюк Л.С.
Буртовий С.В.

КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлинського», Національний центр «Мала
академія наук
України»

Голодюк Л.С.
Буртовий С.В.

Для всіх категорій
педагогічних
працівників

Голодюк Л.С.
Буртовий С.В.
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34

35

36

37

46-Й ОБЛАСНИЙ ЗЛІТ МОЛОДИХ УЧИТЕЛІВ
Організаційно-методичний
Протягом
КЗ «КОІППО імені Завідувачі,
Половенко О.В.
супровід
підготовки
та року
Василя Сухомлин- методисти
РМК
проведення
тижня
46-го
ського»
(ММЦ),
директори
обласного зльоту молодих
навчальних закладів
вчителів
ОБЛАСНИЙ КОНКУРС МЕТОДИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ВЧИТЕЛІВ: «СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ
ІННОВАЦІЙНОГО УРОКУ ПРЕДМЕТІВ ГУМАНІТАРНО-ЕСТЕТИЧНОГО ЦИКЛУ»
Організаційно-методичні заходи
Організувати та провести Лютий –
КЗ «КОІППО імені Вчителі української та Ревнивцева О.В.
обласний конкурс методичних квітень
Василя Сухомлин- зарубіжної літератури, Мінич Г.В.
досліджень вчителів «Сучасні
ського»
української та російсь- Маранська І.А
технології
як
інструмент
кої мови, інтегровано- Черненко С.В
інноваційного уроку предго курсу «Мистецтво»
метів
гуманітарно-естетичного циклу»
Інформаційно-методичні заходи
Розробити умови обласного Лютий
КЗ «КОІППО імені Вчителі української та Ревнивцева О.В.
конкурсу, створити оргкоВасиля Сухомлин- зарубіжної літератури, Мінич Г.В.
мітет та журі
ського»
української та росій- Маранська І.А
ської
мови,
інте- Черненко С.В.
грованого
курсу
«Мистецтво»
Провести скайп-нараду з Лютий
КЗ «КОІППО імені Завідувачі,
мето- Ревнивцева О.В.
метою інформування про
Василя Сухомлин- дисти РМК (ММЦ),
проведення
та
умови
ського»
директори навчальконкурсу
них закладів
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5.5. Науково-методичний супровід роботи з обдарованими дітьми
5.5.1. Науково-методичний супровід роботи з обдарованими дітьми в МАН
№
з/п

1

Зміст роботи

Термін
виконання

Місце проведення

Категорія
учасників

Відмітка
про
Відповідальні
виконання

Організаційні та інформаційно-методичні заходи
Науково-методичПротягом КЗ «КОІППО імені Керівники Гайда Л.А.
ний супровід та року
Василя Сухомлин- гуртків,
консультування кеського»
учителі
рівників
гуртків
історії
дослідницько-експериментального
напряму з метою
вибору теми дослідження та підготовки
учнів-членів МАН

5.5.2. Всеукраїнські учнівські олімпіади з навчальних предметів
Проведення олімпіад
№ Назва предмета
Дата
Місце проведення
Дні роботи
Відповідальні
з/п
проведення
членів журі
1. Українська мова
НВО № 6
14.01-15.01 Нудний В.М.
14.01
та література
Кіровоградської міської ради
Маранська І.А.
Мінич Г.В.
2. Математика
ЗШ № 16
15.01-16.01 Нудний В.М.
15.01
Кіровоградської міської ради
Ткаченко Л.А.
3. Польська мова та
НВК Кіровоградський
15.01-16.01 Нудний В.М.
15.01
література
колегіум
Ревнивцева О.В.
4. Фізика
НВО № 6
21.01-22.01 Нудний В.М.
21.01
Кіровоградської міської ради
Побережний П.В.
5. Історія
НВО № 24 Кіровоградської 22.01-23.01 Нудний В.М.
22.01
міської ради
Кравченко Ю.В.
6. Біологія
НВК № 25
28.01-29.01 Нудний В.М.
28.01
Кіровоградської міської ради
Хлань Л.М.
7. Географія
НВО № 18 Кіровоградської 29.01-30.01 Нудний В.М.
29.01
міської ради
Хлань Л.М.
8. Німецька мова
НВК № 34
04.02-05.02 Нудний В.М.
04.02
Кіровоградської міської ради
Коса І.Т.
9. Французька мова
10. Хімія
НВО № 25 Кіровоградської 04.02-05.02 Нудний В.М.
04.02
міської ради
Ціперко Т.В.
11. Правознавство
НВО № 6
05.02-06.02 Нудний В.М.
05.02
Кіровоградської міської ради
Кравченко Ю.В.
12. Інформатика
Кіровоградський
05.02-06.02 Нудний В.М.
05.02
машинобудівний коледж
Чала М.С.
КНТУ
13. Астрономія
НВО № 8 Кіровоградської
11.02-12.02 Нудний В.М.
11.02
міської ради
Побережний П.В.
14. Трудове навчання
НВО № 18 Кіровоградської 11.02-12.02 Нудний В.М.
11.02
міської ради
Татаренко О.В.
15. Інформаційні
Кіровоградський
12.02-13.02 Нудний В.М.
12.02
технології
машинобудівний коледж
Чала М.С.

16. Англійська мова
17. Іспанська мова
18. 1Екологія
8
.
19. Російська мова та
література
20. Економіка

18.02
19.02
25.02
26.02
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КНТУ, НВО № 6
Кіровоградської міської ради
НВК Кіровоградський
18.02-19.02 Нудний В.М.
колегіум
Коса І.Т.
НВО № 24 Кіровоградської 19.02-20.02 Нудний В.М.
міської ради
Хлань Л.М.
НВК Кіровоградський
колегіум
НВО № 24 Кіровоградської
міської ради

25.02-26.02 Нудний В.М.
Ревнивцева О.В.
26.02-27.02 Нудний В.М.
Богданова О.П.

5.5.3. Масові заходи для учнівської молоді
№
з/
п
1

2

3

4

5

6

7

Зміст роботи

Участь у складі
журі
міського
конкурсу
юних
екскурсоводів
шкільних музеїв
Участь у складі
журі
обласного
чемпіонату з інтелектуальних ігор

Місце
Термін
виконання проведення

Категорія
учасників

Організаційно-методичні заходи
Лютий Управління
Виховнці
освіти Кіро- гуртків,
воградської
екскурсоводи
міської ради музеїв

Лютий- КПНЗ
травень, «КОЦДЮТ»
жовтень
груденн
ь
Участь у складі Березень КПНЗ
журі
обласного
«КОЦДЮТ»
чемпіонату
команд КВН

Вихованці
гуртків
«Інтелектуальні ігри»

Вихованці
гуртків
соціальнореабілітаційного та
гуманітарного
напрямів
Участь у складі Березень КЗ «ОЦЕНВихованці
журі
обласного
ТУМ»
гуртків
конкурсу
еколоекологічного
гічних проектів
напряму
Участь у складі Квітень КЗ«ОЦЕНВихованці
журі
обласного
ТУМ»
гуртків
конкурсу
еколоекологічного
гічних агітбригад
напряму
Участь у складі Травень КПНЗ
Вихованці
журі
обласного
«КОЦДЮТ» гуртків
конкурсу
«Мосоціальнолодь
обирає
реабілітаційздоров’я»
ного напряму
Участь у
Все- 05-09.06 КЗ «ОЦЕН- Вихованці
українському ексТУМ»
гуртків
педиційносоціально-

Відповідальні
Гайда Л.А.

Пляка С.М.

Міцай Ю.В.

Міцай Ю.В.

Міцай Ю.В.

Міцай Ю.В.

Міцай Ю.В.

Відмітка
про
виконання
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8

9

10

11

12

13

14

15

польовому
зборі
команд
юних
ботаніків
Екскурсії до музейної
кімнати
історії
освіти
Кіровоградщини
Провести ІІІ етап
VІІ Міжнародно-го
мовно-літературного конкурсу
учнівської та студентської молоді
ім. Т.Шевченка
Провести ІV етап
VІІ Міжнародно-го
мовно-літературного конкурсу
учнівської та студентської молоді
ім. Т.Шевченка
Провести ІV етап
ХVІІ
конкурсу
знавців української мови імені
Петра Яцика
Провести ІІІ етап
ХVІІІ
конкурсу
знавців української мови імені
Петра Яцика
Організація
та
проведення Міжнародного
природничого інтерактивного
конкурсу «Колосок»
Організація
та
проведення Тижнів знань безпеки
життєдіяльності,
безпеки
дорожнього руху
Організація, нормативно-методичне забезпечення,
проведення
конкурсів
«Молоде покоління за
безпеку дорожнього
руху», «Молодь Кіровоградщини проти
надзвичайних ситуацій»

реабілітаційного напряму
Протягом КЗ
року
«КОІППО»

Учні, вихован- Гайда Л.А.
ці гуртків,
члени МАН

21.0122.01

учні,
студенти

Члени журі
Мінич Г.В.
Маранська І.А.
РевнивцеваО.
В.

учні,
студенти

Оргкомітет
Мінич Г.В.
Маранська І.А.
Ревнивцева
О.В.

КЗ
«КОІППО
імені
Василя
Сухомлинського»

Лютий

18.02

Гімназіяінтернат
«Школа
мистецтв»

учні,
студенти

Мінич Г.В.
Маранська І.А.

Грудень

НВО № 6
«СЗШ
І-ІІІ ст.
Кіровоградської міської
ради»
Навчальні
заклади
області

учні,
студенти

Мінич Г.В.
Маранська І.А.

Учні
1-11 класів

Тіхонова Н.Г.

Протягом Загальнороку
освітні
навчальні
заклади
області

Учасники
навчальновиховного
процесу

Желєзнова Т.П.
Ткаченко С.В.
Барсукова С.Л.

Протягом ЗагальноУчасн
року
освітні
навчальні
заклади
області

Учасники
навчальновиховного
процесу

Желєзнова Т.П.
Ткаченко С.В.
Барсукова С.Л.
Працівники
МНС

Листопад
Квітень

16

17

18

19

20

21

22

23
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Організація і про- Листопад ЗНЗ області
ведення
Міжнародного конкурсу з
інформатики
та
комп’ютерної
вправності
«Бобер»
Регіональний фі- Січень
ЗНЗ
нал
Всеукраїнських змагань з
усного
математичного рахунку в
режимі
онлайн
Прангліміне
(Кіровоградська,
Полтавська, Черкаська області)
Організація
та Жовтень ЗНЗ області
проведення обласного етапу Всеукраїнського турніру з географії
Інформаційна
Протягом НВО
підтримка
про- року
«Кіровоградграми «Flex»
ський
колегіум –
СЗНЗ І-ІІІ
ст. – ДНЗ –
ЦЕВ»
Інформаційна
Протягом ЗНЗ області
підтримка
про- року
грами
«ETwinnigPlus»
Інформаційна
Протягом КДПУ імені
підтримка
кон- року
В.К.Винникурсу
ораторченка
ського мистецтва
Інформаційна
Протягом ЗНЗ області
підтримка
освіт- року
ньо-культурного
проекту «GoCamp»
ІІІ
етап
ХVІ 21.01КЗ
Всеукраїнського
02.02
«КОІППО
конкурсу
учнівімені Василя
ської творчості
Сухомлинсь
кого»
Міжнародний ін- 02.03
КЗ
терактивний істо«КОІППО
ричний
конкурс
імені Василя
«Лелека»
(лист
СухомлинДНУ «ІМЗО» від
ського»
23.11.2016
№ 2.1/10-2825

Учні 2-11
класів

Чала М.С.

Учні 1-11
класів,
вчителі,
батьки

Чала М.С.

Учні 8-11
класів,
вчителі

Хлань Л.М.

Учні
класів

Учні
класів

9-10 Коса І.Т.

1-12-х Коса І.Т.
Задубняк Ю.А.

Учні10-11
класів

Коса І.Т.
Задубняк Ю.А.

Учні
класів

1-12-х Коса І.Т.
Задубняк Ю.А.

Учні
класів

5-11 Кравченко
Ю.В.,
Черткова Н.С.

Учні
класів

5-11 Кравченко Ю.В.
Черткова Н.С.
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24

25

26
27
28
29
30

Всеукраїнський
Січень
конкурс
юних
суспільствознавців «Кришталева
сова» (лист МОНУ
від 06.09. 2016
№ 1/9-465-2)
Щорічний облас- Квітень
ний конкурс на
кращого
знавця
Конституції
України

КЗ
Учні
«КОІППО
класів
імені Василя
Сухомлинського»

3-11 Кравченко Ю.В.
Черткова Н.С.

Спільно
з Учні
10-11
головним
класів
управлінням
юстиції
в
Кіровоградській області
на
базі
КДПУ імені
В.К.Винниченка
Обласні змагання
За календа- ОУФВ
Учні
«Старти надій»
рем
НМЛ
ОУФВС
Обласні змагання
За календа- ОУФВ
Учні
«Шкіряний м’яч»
рем
НМЛ
ОУФВС
Спартакіада
За календа- ОУФВ
Учні
школярів
рем
НМЛ
ОУФВС
Фестиваль
За календа- ОУФВ
Учні
«Нащадки
рем
НМЛ
козацької слави”
ОУФВС
Обласний
етап
За
ОУФВ
Навчальні
Всеукраїнського
календа- НМЛ
заклади
огляду-конкурсу
рем
на кращий стан ОУФВС
фізичного
виховання в навчальних закладах

Кравченко Ю.В.
Черткова Н.С.

Коробов М.Г.
Коробов М.Г.
Коробов М.Г.
Коробов М.Г.
Коробов М.Г.
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5.6. Науково-методичний супровід виховної роботи
№
Термін
Форма та тема заходу
з/п
виконання
1 Інтернет-семінар
«Інноваційні Квітень
підходи до моделювання науковометодичної роботи з бібліотекарями навчальних закладів»
2 Науково-практичний
семінар Вересень
«Формування ціннісних орієнтацій
особистості у виховній системі
навчального
закладу:
досвід
роботи та інноваційні підходи»
3 Лабораторія
перспективного 31.10
педагогічного досвіду (дистанційна форма проведення)
4
5

Організація та проведення Тижнів
знань безпеки життєдіяльності,
безпеки дорожнього руху
Організація, нормативно-методичне
забезпечення,
проведення
конкурсів «Молоде покоління за
безпеку
дорожнього
руху»,
«Молодь Кіровоградщини проти
надзвичайних ситуацій»

Протягом
року
Протягом
року

Місце проведення
КЗ «КОІППО
імені Василя
Сухомлинського»

Категорія
Відповідальні
учасників
Методисти методичних кабіне- Дяченко Н.І.
тів (центрів) з бібліотечних
фондів

КЗ «КОІППО
імені Василя
Сухомлинського»

Спеціалісти, методисти мето- Міцай Ю.В.
дичних кабінетів (центрів), які
відповідають за виховну роботу
та позашкільну освіту

КЗ «КОІППО
імені Василя
Сухомлинського»

Методисти методичних кабінетів (центрів) відділів, управлінь
освіти РДА, міських рад, директори, заступники директорів
шкіл
Учасники навчально-виховного
процесу

Загальноосвітні
навчальні заклади
області
Загальноосвітні
навчальні заклади
області

Міцай Ю.В.,
Пляка С.М.

Желєзнова Т.П.
Ткаченко С.В.
Барсукова С.Л.
Учасники навчально-виховного Желєзнова Т.П.
процесу
Ткаченко С.В.
Барсукова С.Л.

Відмітка про
виконання
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5.7. Науково-методичний супровід інклюзивної освіти, корекційної освіти, діяльності інтернатних закладів освіти, діяльності
спеціальних навчальних закладів
№
з/п

1

2

3

4
5

6

Зміст роботи

Організація та проведення навчання на засадах розвитку
життєвих навичок учителів основ
здоров’я та педагогів-тренерів,
які впроваджують превентивні
проекти
Консультування з питань реалізації Державного стандарту
початкової загальної освіти для
дітей з особливими освітніми
потребами
Вивчення стану науково-методичного та психолого-педагогічного забезпечення діяльності
шкіл-інтернатів
Науково-методичне забезпечення
діяльності спеціальної школи в
умовах реформування освіти
Упорядкування картотеки вчителів-дефектологів, вчителів-реабілітологів, асистентів учителівреабілітологів
Упорядкування картотеки керівників та педагогічних працівників шкіл-інтернатів, спеціальних навчальних закладів, закладів та установ соціально-психологічної реабілітації

Термін
виконання

Постійно

Місце проведення

Категорія
учасників

Відпові-дальні

КЗ «КОІППО
імені Василя
Сухомлинського»,
загальноосвітні
навчальні заклади
області
КЗ «КОІППО
імені Василя
Сухомлинського»

Учителі основ здоров’я та педагогитренери

Желєзнова Т.П.
Ткаченко С.В.
Барсукова С.Л.

Педагогічні працівники

Войтко В.В.,
Павлюх В.В.

Березень

Маловисківський,
Новомиргородський райони

Педагогічні працівники,
практичні психологи

Павлюх В.В.,
Молчанова О.М.

Жовтень

м.Олександрія,
м.Кропивницький

Педагогічні працівники,
практичні психологи

Войтко В.В.

Січень,
листопад

КЗ «КОІППО
імені Василя
Сухомлинського»

Педагогічні працівники

Войтко В.В.

Січень,
листопад

КЗ «КОІППО
імені Василя
Сухомлинського»

Педагогічні працівники

Павлюх В.В.

Протягом
року

Відмітка
про
виконання
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7

8

9
10

11

12

13

Упорядкування картотеки вихователів загальноосвітніх навчальних закладів та вихователів закладів
професійно-технічної
освіти, вихователів гуртожитків
Сучасні технології організації
психолого-педагогічного супроводу учнів з особливими
потребами
Науково-методичне забезпечення
діяльності
сурдопедагога
в
умовах реформування освіти
Особливості діяльності тифлопедагога в умовах деінституталізації навчання і виховання дітей з
особливими освітніми потребами
Обласний онлайн семінар з
проблеми «Психолого-медикопедагогічний супровід дітей з
особливими освітніми потребами
в
умовах
дошкільного
навчального закладу»
Тренінг з проблеми «Психологомедико-педагогічний
супровід
дітей з особливими освітніми
потребами в загальноосвітній
школі»
Інтервізійна група «Методи та
технології
психодинамічної
корекції в роботі практичного
психолога»

Січень,
листопад

КЗ «КОІППО
імені Василя
Сухомлинського»

Педагогічні працівники

Молчанова О.М.

20.0321.03

КЗ «КОІППО
імені Василя
Сухомлинського»

Педагогічні працівники закладів
профтехосвіти

Молчанова О.М.

04.04-05.04 КЗ «КОІППО
імені Василя
Сухомлин-ського»
11.04-12.04 КЗ «КОІППО
імені Василя
Сухомлинського»

Учителі-дефектологи
(сурдопедагоги)

Жосан О.Е.

Учителі-дефектологи
(тифлопедагоги)

Войтко В.В.

24.04

КЗ «КОІППО
імені Василя
Сухомлинського»

Керівники методичних об’єднань
вихователів дошкільних навчальних
закладів

Тищенко Т.О.

14.11

КЗ «КОІППО
імені Василя
Сухомлинського»

Учителі, які навчають учнів з
особливими освітніми потребами за
індивідуальною формою

Червонець І.В.

Листопад

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»

Практичні психологи та соціальні
педагоги шкіл-інтернатів

Чебоненко В.Ф.
Мирська А.A.
Молчанова О.М.

74
14

Погодження навчальних планів Серпеньта корекційних програм
вересень

КЗ «КОІППО імені
Василя
Сухомлинського»

Практичні психологи та соціальні
педагоги шкіл-інтернатів

Чебоненко В.Ф.
Мирська А.A.

Відкритий регіональний захід
СіченьІнтелектуальні змагання в рамках червень
соціального проекту «Діти серед
дітей»
Інформаційно-методичні заходи
16 Систематичне оновлення сторі- Постійно
нок сайту НМЛ з інклюзивного
та інтегрованого навчання

КЗ «КОІППО імені
Василя
Сухомлинського»

Учні інтернатних закладів освіти

Чала М.С.

15

17

Систематичне оновлення сторі- Постійно
нок сайту НМЛ з інклюзивного
та інтегрованого навчання

18

Консультативна допомогу всім
учасникам навчально-виховного
процесу з питань інклюзії

За запитом

19

Розробка методичних рекомендацій
щодо індивідуальних особливостей
дітей з особливими освітніми
потребами

Грудень

КЗ «КОІППО
Спеціалісти відділів, управлінь
імені
Василя освіти
райдержадміністрацій,
Сухомлинського»
міських рад з питань впровадження
інклюзивного та інтегрованого
навчання,керівники
Р(Ш)МО
учителів, які працюють в умовах
інклюзії
КЗ «КОІППО
Спеціалісти відділів, управлінь
імені
Василя освіти
райдержадміністрацій,
Сухомлинського»
міських рад з питань впровадження
інклюзивного та інтегрованого
навчання,
керівники
Р(Ш)МО
учителів, які працюють в умовах
інклюзії
КЗ «КОІПО імені
Психологи, соціальні педагоги,
Василя Сухомбатьки, діти, педагогічні працівнилинського»
ки

Червонець І.В.

КЗ «КОІПО імені
Василя Сухомлинського»

Чебоненко В.Ф.
Мирська А.A.

Психологи,соціальні педагоги,
батьки, діти, педагогічні працівники

Червонець І.В.

Чебоненко В.Ф.
Мирська А.A.
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5.8. Науково-методичний супровід дошкільної освіти
№
з/п

1
2

3

4

Зміст роботи

Термін
виконання

Відповідальні

Розробка лекційних та практичних занять
відповідно
до
тематики
курсів
педагогічних працівників ДНЗ
Розробка спецкурсу для вихователів ДНЗ,
які працюють в інклюзивних групах
«Психолого-медико-педагогічний супровід дітей з особливими потребами в
умовах ДНЗ»
Вихователі-методисти
дошкільних
навчальних закладів. Семінар-тренінг
«Розвиток творчого потенціалу педагогів
шляхом використання інтерактивних
форм роботи»
Керівники
методичних
об’єднань
вихователів
дошкільних
навчальних
закладів.
Обласний
онлайн-семінар
«Психолого-медико-педагогічний супровід дітей з особливими потребами в
умовах дошкільного навчального закладу»

Тарапака Н.В.

Протягом
року

Тарапака Н.В.
Червонень І.В.

І півріччя

Гагаріна Н.П.

17.02

Тарапака Н.В.
Тищенко Т.О.
Гагаріна Н.П.

24.04

Відмітка
про
виконання

5.9. Науково-методичний супровід позашкільної освіти
№
з/п

1

2

Форма та тема
заходу

Термін
виконання

Науково-пракБерезень
тичний семінар
«Науково-методичний супровід
розвитку професійної
компетентності керівників гуртків»
Науково-пракЛистопад
тичний семінар
«Ціннісні аспекти
педагогіки
В.Сухомлинсько
го у контексті
формування компетентностей вихованців в умовах
гурткової
роботи»

Місце проведення

Категорія
учасників

Відповідальні

КПНЗ «КОЦДЮТ» Методисти
позашкільних
навчальних
закладів

Міцай
Ю.В.

КЗ «КОІППО
імені Василя
Сухомлинського»

Міцай
Ю.В.

Директори
позашкільних
навчальних
закладів

Відмітка
про
виконання
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VІ. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
6.1. Здійснення підвищення кваліфікації та комплексної освітньої підготовки
педагогічних працівників
(відповідно до наказу директора департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної
державної адміністрації від 21.11.2016 № 808 «Про підвищення кваліфікації керівних і
педагогічних кадрів на курсах в комунальному закладі «Кіровоградський інститут
післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» у 2017 році»):
КільНауковий
кість
№ Категорія педпрацівників
Термін
керівник,
з/п
проведення слухакерівник курсів
Тематика, проблематика курсів
чів
1

2

3

4

5

1

Учителі німецької мови.
Проблема: «Стратегічні напрями розвитку
шкільної іншомовної освіти»
Учителі інформатики.
Проблема: «Алгоритмізація і програмування
як фундаментальні напрями сучасного
шкільного курсу інформатики»
Керівники навчальних закладів (директори,
заступники директорів з навчально-виховної
та
науково-методичної
роботи),
які
викладають українську мову і літературу.
Проблема: «Сучасні підходи до управління
навчальним закладом та вдосконалення
мовно-літературної освіти»
Учителі фізики, астрономії, математики,
природознавства.
Проблема: «Методичні особливості розв’язування задач різних рівнів складності з
математики і фізики»
Учителі, які викладають предмети освітньої
галузі «Природознавство» (біологія, хімія,
природознавство, екологія).
Проблема: «Оновлення змісту та методики
викладання природничих дисциплін»
Учителі початкових класів.
Проблема: «Інноваційна діяльність учителя в
умовах реформування сучасної системи
шкільної освіти»
Учителі історії, правознавства, які викладають предмети освітньої галузі «Суспільствознавство».
Проблема: «Оновлення змісту та методики
викладання предметів освітньої галузі
«Суспільствознавство»: компетентнісний
аспект»

10.01-20.01

26

Кендюхова А.А.
Коса І.Т.

10.01-20.01

28

Буртовий С.В.
Чала М.С.

10.01-27.01

28

Корецька Л.В.
Трубіна В.Г.
Мінич Г.В.

10.01-27.01

29

Бик А.С.
Побережний П.В.

10.01-27.01

29

Скрипка Г.В.
Литвин С.М.

10.01-27.01

58

Кондратова В.В.
Третяк О.П.

23.01-03.02

27

Митрофаненко Ю.С.
Черткова Н.С.

2

3

4

5

6

7

77
8

9
10

11

12

13

14

15

Керівники шкіл (директори, заступники
директорів з навчально-виховної та науковометодичної роботи), які викладають математику, фізику, астрономію, інформатику.
Проблема: «Інформаційно-аналітичне
управління як засіб розвитку інноваційних
процесів у шкільній фізико-математичній
освіті»
(очно-дистанційна форма навчання)
Учителі української мови і літератури.
Проблема: «Модернізація та технологізація
уроку української мови і літератури»
Керівники навчальних закладів (директори,
заступники директорів з навчально-виховної
та
науково-методичної
роботи),
які
викладають географію, біологію, хімію,
природознавство.
Проблема:
«Інформативно-аналітичне
управління як засіб розвитку інноваційних
процесів у шкільній природничій освіті»
Учителі інформатики, математики .
Проблема: «Особливості реалізації STEMSTEAM-STREAM-проектів при вивченні
інформатики та математики»
Учителі, які викладають предмети освітньої
галузі «Природознавство» (хімія, біологія,
екологія, природознавство).
Проблема:
«Реалізація
міжпредметних
зв’язків
при
викладанні
природничих
дисциплін»
Учителі початкових класів.
Проблема:
«Використання
сучасних
інноваційних технологій навчання як засіб
підвищення ефективності уроків у початковій
школі»
Учителі музичного мистецтва, художньої
культури, інтегрованого курсу «Мистецтво»,
керівники гуртків музичного профілю,
концертмейстери, акомпаніатори навчальних
закладів.
Проблема:
«Реалізація
компететнісного
підходу до розвитку художньо-естетичної
освіти»
Учителі
загальноосвітніх
навчальних
закладів, які навчають учнів з особливими
освітніми потребами, асистенти вчителів.
Проблема:
«Диференціація
та
індивідуалізація процесу навчання учнів з
особливими освітніми потребами в умовах
загальноосвітнього навчального закладу»

І сесія (очна)
– 24.01-26.01
ІІ сесія
(дистанційна)
27.01-24.04
ІІІ сесія
(очна)
25.04-26.04

25

Буртовий С.В.
Половенко О.В.
Литвиненко О.В.
Ткаченко Л.А.

30.01-10.02

27

Вікторіна О.М.
Маранська І.А.

30.01-17.02

25

Бик А.С.
Половенко О.В.
Хлань Л.М.

30.01-17.02

29

Скрипка Г.В.
Чала М.С.

30.01-17.02

28

Скрипка Г.В.
Ціперко Т.В.

30.01-17.02

58

Кондратова В.В.
Тіхонова Н.Г.

06.02-17.02

27

Гельбак А.М.
Черненко С.В.

13.02-24.02

27

Гельбак А.М.
Червонець І.В.

16

17
18

19
20

21

22

23

24

25
26

78
Завідувачі
(директори),
методисти
методичних кабінетів (центрів) органів
управління освітою райдержадміністрацій,
міських рад, об’єднаних територіальних
громад.
Проблема:
«Формування
індивідуальної
траєкторії підвищення рівня професійної
компетентності педагога в умовах розвитку
інформаційно-освітнього простору»
Учителі української мови і літератури.
Проблема: «Модернізація і технологізація
уроку української мови і літератури»
Учителі англійської мови.
Проблема: «Особистісно орієнтований підхід
як
методологічне
підґрунтя
навчання
іноземної мови»
Учителі математики.
Проблема: «Розвиток обдарувань учнів у
процесі навчання математики»
Керівники,
методисти
позашкільних
навчальних закладів.
Проблема: «Формування ціннісних орієнтацій
школярів
у
виховному
середовищі
позашкільного навчального закладу»
Бібліотекарі навчальних закладів.
Проблема: «Сучасні технології як основа
трансформування бібліотек в інформаційноресурсні центри навчальних закладів»
Учителі фізичної культури.
Проблема: «Шляхи вдосконалення фахової
компетентності вчителя фізичної культури.
Методика викладання футболу»
Керівники навчальних закладів (директори,
заступники директорів з навчально-виховної
та
науково-методичної
роботи),
які
викладають у початкових класах, та ті, які
викладають іноземні мови у1-11 класах.
Проблема: «Стратегічні напрями управління
шкільною іншомовною освітою»
Учителі, які викладають українську мову і
літературу, зарубіжну літературу і російську
мову.
Проблема: «Викладання мови і літератури в
контексті інноваційного освітнього простору»
Учителі початкових класів.
Проблема:
«Створення
розвивального
середовища для учнів початкової школи»
Педагоги-організатори, які мають стаж
роботи на цій посаді.
Проблема: «Організація проектної діяльності
як основа формування активної громадянської
позиції та патріотичних почуттів учнів»

20.02-03.03

30

Голодюк Л.С.
Кірішко Л.М.

20.02-03.03

27

Вікторіна О.М.
Мінич Г.В.

20.02-03.03

28

Кендюхова А.А.
Коса І.Т.

20.02-03.03

29

Голодюк Л.С.
Ткаченко Л.А.

20.02-03.03

26

Молчанова О.М.
Міцай Ю.В.

20.02-03.03

27

Жосан О.Е.
Дяченко Н.І.

27.02-10.03

28

Войтко В.В.
Коробов М.Г.

06.03-24.03

28

Корецька Л.В.
Трубіна В.Г.
Коса І.Т.
Кондратова В.В.

06.03-24.03

28

Небеленчук І.О.
Ревнивцева О.В.
Маранська І.А.

06.03-24.03

57

Третяк О.П.
Кондратова В.В.

13.03-24.03

26

Павлюх В.В.
Пляка С.М.

27

28

29

30

31

32

33

34

35
36
37

79
Вихователі дошкільних навчальних закладів.
Проблема: «Сучасні підходи до організації
змісту навчально-виховної роботи з дітьми
раннього віку»
Керівники
опорних
шкіл
(директори,
завідувачі філій, заступники директорів з
навчально-виховної та науково-методичної
роботи).
Проблема:
«Формування
організаційної
структури
шкільного
управління:
компетентнісний підхід»
Учителі
історії,
правознавства,
які
викладають предмети освітньої галузі
«Суспільствознавство».
Проблема: «Реалізація завдань Державного
стандарту базової і повної загальної середньої
освіти освітньої галузі «Суспільствознавство»
на засадах інноваційних технологій»
Учителі зарубіжної літератури, інтегрованого
курсу «Література» та російської мови.
Проблема:
«Навчально-методичне
забезпечення та інформаційно-технологічний
супровід викладання зарубіжної літератури і
російської мови»
Учителі фізики, астрономії, природознавства.
Проблема: «Розвиток творчих здібностей
учнів. Форми роботи на уроці та в
позаурочний час»
Учителі трудового навчання, які викладають
предмети освітньої галузі «Технології»
(обслуговуючі види праці).
Проблема:
«Інформаційно-технологічний
супровід
сучасного
уроку
трудового
навчання»
Практичні психологи.
Проблема:
«Навички
кризового
консультування та розвиток психосоціальної
стійкості дітей до стресу»
Педагоги-організатори та культорганізатори
навчальних закладів.
Проблема: «Життєтворчі аспекти виховного
простору»
Учителі української мови і літератури.
Проблема: «Модернізація та технологізація
уроку української мови і літератури»
Учителі англійської мови.
Проблема: «Формування комунікативної
компетенції засобами англійської мови»
Учителі географії та природознавства,
керівники гуртків природничого напряму.
Проблема:
«Формування
ключових
компетентностей учнів на уроках географії та
у позакласній діяльності»

13.03-24.03

57

Тарапака Н.В.
Скуренко С.Л.

03.04-14.04

25

Корецька Л.В.
Половенко О.В.

03.04-14.04

28

Митрофаненко Ю.С.
Кравченко Ю.В.

03.04-14.04

28

Небеленчук І.О.
Ревнивцева О.В.

03.04-14.04

28

Бик А.С.
Побережний П.В.

03.04-14.04

26

Буртовий С.В.
Татаренко О.В.

03.04-14.04

26

Молчанова О.М.
Чебоненко В.Ф.

03.04-14.04

27

Павлюх В.В.
Міцай Ю.В.

18.04-28.04

56

Вікторіна О.М.
Маранська І.А.

18.04-28.04

28

Кендюхова А.А.
Задубняк Ю.А.

18.04-28.04

26

Скрипка Г.В.
Хлань Л.М.

38

39

40

41

42

43

44

45

80
Учителі-дефектологи (вчителі-логопеди, тифлопедагоги, сурдопедагоги, олігофрено-педагоги), вчителі-реабілітологи, асистенти вчителів-реабілітологів, консультанти психологомедико-педагогічних консультацій.
Проблема:
«Формування і розвиток
ключових
компетентностей
учнів
з
порушеннями психофізичного розвитку»
Вихователі дошкільних навчальних закладів.
Проблема: «Сучасні підходи до організації
супроводу дітей з особливими освітніми
потребами»
Учителі початкових класів.
Проблема: «Розвиток предметних і ключових
компетентностей учнів шляхом застосування
інноваційних
технологій
в
умовах
упровадження
Державного
стандарту
початкової загальної освіти»
Учителі трудового навчання, які викладають
предмети освітньої галузі «Технології»
(технічні види праці) та «Креслення».
Проблема:
«Інформаційно-технологічний
супровід
сучасного
уроку
трудового
навчання»
Учителі образотворчого мистецтва, художньої
культури та керівники гуртків образотворчого
і
декоративно-прикладного
мистецтва
навчальних закладів.
Проблема: «Творча самореалізація школярів у
навчально-виховному процесі на різних
рівнях навчання: початкова школа, основна
школа, гурткова робота»
Вихователі-методисти
дошкільних
навчальних закладів.
Проблема:
«Особливості
організації,
підготовки та проведення освітньо-виховного
процесу
в
сучасному
дошкільному
навчальному закладі»
Учителі, які викладають географію, біологію,
екологію та природознавство.
Проблема: «Компетентнісний підхід до
викладання предметів освітньої галузі
«Природознавство» в процесі реалізації
змісту Державного стандарту базової і повної
загальної середньої освіти»
Учителі математики, фізики, астрономії,
природознавства.
Проблема: «Викладання предметів фізикоматематичного циклу в контексті Державного
стандарту базової і повної загальної середньої
освіти»

18.04-28.04

26

Войтко В.В.
Павлюх В.В.

18.04-28.04

57

Гагаріна Н.П.
Тарапака Н.В.

10.05-26.05

57

Тіхонова Н.Г.
Третяк О.П.

15.05-26.05

27

Буртовий С.В.
Татаренко О.В.

15.05-26.05

28

Тіхонова Н.Г.
Кондратова В.В.

15.05-26.05

27

Гагаріна Н.П.
Тарапака Н.В.

15.05-02.06

26

Скрипка Г.В.
Хлань Л.М.

15.05-02.06

29

Бик А.С.
Ткаченко Л.А.

46

47

48

49

50

51
52

53
54

55

56

81
Учителі зарубіжної літератури, інтегрованого
курсу «Література» та російської мови.
Проблема: «Реалізація нових державних
програм із зарубіжної літератури та російської
мови в умовах традиційних і хмаро
орієнтованих технологій»
Учителі, які викладають предмет «Захист
Вітчизни» (для юнаків та дівчат).
Проблема:
«Використання
інноваційних
технологій під час вивчення предмета «Захист
Вітчизни»
Вихователі
шкіл-інтернатів, спеціальних
навчальних закладів, закладів та установ
соціально-психологічної реабілітації, чергові
з режиму.
Проблема:
«Диференціація
та
індивідуалізація виховної роботи: сучасні
підходи»
Музичні керівники дошкільних навчальних
закладів.
Проблема:
«Виховання
особистості
дошкільника шляхом залучення до світу
культури»
Практичні психологи та соціальні педагоги.
Проблема: «Роль психологічної служби в
організації
комфортного
освітнього
середовища»
Учителі англійської мови.
Проблема: «Сучасні концептуальні принципи
навчання англійської мови»
Учителі
історії,
правознавства,
які
викладають предмети освітньої галузі
«Суспільствознавство».
Проблема:
«Інформаційно-комунікаційні
технології на уроках історії, правознавства,
інших суспільствознавчих дисциплін»
Учителі математики.
Проблема: «Урок математики в контексті
дослідницького підходу»
Учителі інформатики.
Проблема: «Алгоритмізація і програмування
як фундаментальні напрями сучасного
шкільного курсу інформатики»
Вихователі
шкіл-інтернатів, спеціальних
навчальних закладів, закладів та установ
соціально-психологічної реабілітації, чергові
з режиму.
Проблема:
«Диференціація
та
індивідуалізація виховної роботи: сучасні
підходи»
Вихователі дошкільних навчальних закладів.
Проблема: «Комплексний підхід до розвитку
дитини дошкільного віку»

29.05-09.06

28

Небеленчук І.О.
Ревнивцева О.В.

29.05-09.06

28

Жосан О.Е.
Коробов М.Г.

29.05-09.06

28

Жосан О.Е.
Павлюх В.В.

29.05-09.06

28

Тарапака Н.В.
Гагаріна Н.П.

29.05-09.06

26

Молчанова О.М.
Чебоненко В.Ф.

12.06-23.06

28

Кендюхова А.А.
Коса І.Т.

12.06-23.06

27

Митрофаненко Ю.С.
Черткова Н.С.

12.06-23.06

29

Голодюк Л.С.
Ткаченко Л.А.

12.06-23.06

28

Буртовий С.В.
Чала М.С.

12.06-23.06

28

Жосан О.Е.
Гельбак А.М.

12.06-23.06

57

Гагаріна Н.П.
Тарапака Н.В.

82
57

58

59

60

61

62

63

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 соціально-реабілітаційного
та
гуманітарного
напрямів
(клуби
громадянсько-патріотичного
спрямування,
дитячі парламенти, євроклуби, театральні
гуртки, інтелектуальні ігри, КВК).
Проблема:
«Формування
патріотичних
почуттів особистості в умовах гурткової
роботи»
Керівники гуртків декоративно-прикладного
мистецтва.
Проблема:
«Інноваційні
підходи
до
формування
базових
компетентностей
вихованців гуртків декоративно-прикладного
мистецтва»
Вихователі гімназій, ліцеїв, колегіумів,
вихователі груп продовженого дня навчальновиховних
комплексів,
шкіл-інтернатів,
вихователі закладів професійно-технічної
освіти, гуртожитків.
Проблема:
«Розвиток
соціальної
і
громадянської компетентностей дітей та
молоді як компонент сучасного виховного
простору»

07.08-18.08

28

Войтко В.В.
Коробов М.Г.

07.08-18.08

27

Гельбак А.М.
Черненко С.В.

07.08-18.08

26

Буртовий С.В.
Татаренко О.В.

07.08-18.08

30

Гельбак А.М.
Желєзнова Т.П.

07.08-18.08

27

Павлюх В.В.
Міцай Ю.В.

07.08-18.08

27

Павлюх В.В.
Гайда Л.А.

07.08-18.08

28

Жосан О.Е.
Павлюх В.В.

64

65

66

67

68

69

70

71
72

83
Заступники директорів шкіл з виховної 04.09-15.09
роботи, педагоги-організатори навчальних
закладів.
Проблема: «Упровадження інтерактивних
технологій виховання в практику роботи
сучасної школи»
Інструктори з фізичної культури дошкільних 04.09-15.09
навчальних закладів.
Проблема:
«Теоретико-методичні основи
ефективності фізкультурно-оздоровчої роботи
в дошкільному навчальному закладі»
Керівники навчальних закладів (директори, 04.09-22.09
заступники директорів з навчально-виховної
та
науково-методичної
роботи),
які
викладають українську мову і літературу,
зарубіжну літературу і російську мову.
Проблема: «Сучасні підходи до управління
навчальним закладом та вдосконалення
мовно-літературної освіти»
Учителі, які викладають українську мову і 04.09-22.09
літературу, зарубіжну літературу та російську
мову.
Проблема: «Викладання мови та літератури в
контексті інноваційного освітнього простору»
Учителі, які викладають предмети освітньої 04.09-22.09
галузі
«Суспільствознавство»
(історія,
правознавство, економіка, курси за вибором
суспільно-гуманітарного напряму).
Проблема:
«Інноваційні
технології
та
методики навчання історії, правознавства і
економіки в школі»
Учителі математики, фізики, астрономії та 04.09-22.09
природознавства.
Проблема:
«Методичні
особливості
розв’язування задач різних рівнів складності з
математики і фізики»
Учителі, які викладають предмети освітньої 04.09-22.09
галузі «Природознавство» (географія, хімія,
біологія, екологія, природознавство).
Проблема: «Мотивація пізнавальної активності учнів як засіб підвищення ефективності
процесу викладання природничих дисциплін»
Учителі англійської мови.
18.09-29.09
Проблема: «Формування ключових компетентностей на уроках англійської мови»
Учителі-дефектологи (вчителі-логопеди, тиф- 18.09-29.09
лопедагоги, сурдопедагоги, олігофрено-педагоги), вчителі-реабілітологи, асистенти вчителів-реабілітологів, консультанти психолого-медико-педагогічних консультацій.
Проблема: «Формування і розвиток ключових
компетентностей учнів з порушеннями
психофізичного розвитку»

27

Молчанова О.М.
Пляка С.М.

25

Тарапака Н.В.
Скуренко С.Л.

26

Корецька Л.В.
Трубіна В.Г.
Ревнивцева О.В.

28

Небеленчук І.О.
Ревнивцева О.В.
Мінич Г.В.

26

Митрофаненко Ю.С.
Кравченко Ю.В.
Богданова О.П.

28

Бик А.С.
Побережний П.В.

27

Скрипка Г.В.
Хлань Л.М.

28

Кендюхова А.А.
Задубняк Ю.А.

27

Войтко В.В.
Павлюх В.В.

84
73

74

75

76

77

78
79

80

81
82

Учителі початкових класів.
Проблема: «Реалізація змістових ліній
Державного стандарту початкової загальної
освіти на уроках в початковій школі»
Учителі, які викладають українську мову і
літературу, зарубіжну літературу і російську
мову.
Проблема: «Викладання мови і літератури в
контексті інноваційного освітнього простору»
Учителі, які викладають предмети освітньої
галузі «Природознавство» (біологія, хімія,
екологія, природознавство).
Проблема: «Реалізація компетентнісного
підходу до організації навчання природничих
наук»
Учителі початкових класів та вчителі, які
викладають інформатику в початкових
класах.
Проблема: «Інформаційно-комунікаційні технології в початковій школі як умова спільної
творчості вчителя і учня»
(очно-дистанційна форма навчання)
Новопризначені
керівники
навчальних
закладів та резерв на посаду.
Проблема: «Організація ефективного управління: забезпечення сталого розвитку навчального закладу»
Вихователі дошкільних навчальних закладів.
Проблема: «Комплексний підхід до розвитку
дитини дошкільного віку»
Заступники директорів шкіл з виховної
роботи.
Проблема: «Педагогічні умови реалізації
основних орієнтирів виховання у виховній
системі навчального закладу»
Учителі української мови і літератури.
Проблема:
«Навчально-методичне
забезпечення та інформаційно-технологічний
супровід викладання української мови і
літератури»
Учителі англійської мови.
Проблема: «Шляхи та засоби підвищення
ефективності уроку з англійської мови»
Учителі фізичної культури та керівники
гуртків спортивного профілю.
Проблема: «Методика організації навчальновиховного процесу з фізичної культури на
уроках та в гуртковій роботі в 1-11 класах»

25.09-13.10

57

Тіхонова Н.Г.
Кондратова В.В.

25.09-13.10

28

Небеленчук І.О.
Ревнивцева О.В.
Маранська І.А.

25.09-13.10

27

Скрипка Г.В.
Литвин С.М.

І сесія (очна)
– 26.09-28.09
ІІ сесія
(дистанційна)
29.09-18.12
ІІІ сесія
(очна)
19.12-20.12

29

Кондратова В.В.
Литвиненко О.В.
Тіхонова Н.Г.

02.10-13.10

27

Бик А.С.
Трубіна В.Г.

02.10-13.10

57

Тарапака Н.В.
Гагаріна Н.П.

17.10-27.10

26

Молчанова О.М.
Міцай Ю.В.

17.10-27.10

28

Вікторіна О.М.
Мінич Г.В.

17.10-27.10

28

Кендюхова А.А.
Задубняк Ю.А.

17.10-27.10

28

Войтко В.В.
Коробов М.Г.

83

84

85
86

87

88

89

90

91
92

85
Учителі музичного мистецтва, художньої
культури, інтегрованого курсу «Мистецтво»,
керівники гуртків музичного профілю,
концертмейстери, акомпаніатори навчальних
закладів.
Проблема: «Творче самовираження учнів у
навчально-виховному процесі на уроках
предметів
художньо-естетичного
циклу,
заняттях музичних гуртків»
Практичні психологи та соціальні педагоги.
Проблема: «Роль психологічної служби в
організації
комфортного
освітнього
середовища»
Вихователі груп продовженого дня.
Проблема:
«Особистісно
орієнтовані
технології у виховному процесі»
Учителі
історії,
правознавства,
які
викладають предмети освітньої галузі
«Суспільствознавство».
Проблема: «Компетентнісний підхід до
викладання предметів освітньої галузі
«Суспільствознавство» в процесі реалізації
Державного стандарту базової і повної
загальної середньої освіти»
Вихователі дошкільних навчальних закладів.
Проблема: «Сучасні підходи до організації
змісту навчально-виховної роботи з дітьми
раннього віку»
Учителі
географії,
економіки
та
природознавства.
Проблема: «Сучасний урок географії та
економіки в контексті компетентнісного
навчання»
Учителі, які викладають предмети освітньої
галузі «Природознавство» (хімія, біологія,
екологія, природознавство).
Проблема:
«Інноваційні
підходи
до
викладання предметів природничого циклу»
Учителі початкових класів.
Проблема: «Реалізація Державного стандарту
в контексті особистісно зорієнтованого і
компетентнісного підходів під час засвоєння
змісту початкової загальної освіти»
Учителі української мови і літератури.
Проблема: «Модернізація та технологізація
уроку української мови ті літератури»
Завідувачі дошкільних навчальних закладів.
Проблема: «Модернізація змісту, форм і
методів управлінської діяльності керівника
дошкільного закладу»

17.10-27.10

27

Гельбак А.М.
Черненко С.В.

17.10-27.10

26

Молчанова О.М.
Чебоненко В.Ф.

17.10-27.10

29

Гельбак А.М.
Червонець І.В.

30.10-10.11

27

Митрофаненко Ю.С.
Черткова Н.С.

30.10-10.11

56

Тарапака Н.В.
Гагаріна Н.П.

30.10-17.11

27

Скрипка Г.В.
Хлань Л.М.
Богданова О.П.

30.10-17.11

28

Скрипка Г.В.
Ціперко Т.В.

30.10-17.11

57

Третяк О.П.
Тіхонова Н.Г.

13.11-24.11

28

Вікторіна О.М.
Маранська І.А.

13.11-24.11

52

Гагаріна Н.П.
Тарапака Н.В.

86
93

Учителі англійської мови.
Проблема: «Комунікативність як пріоритетний напрям у системі діяльності вчителя
іноземної мови»
94 Учителі математики.
Проблема: «Сучасний урок математики в
контексті компетентнісного підходу»
95 Учителі, які викладають предмети «Захист
Вітчизни» (для юнаків) та «Фізична
культура».
Проблема: «Формування ключових предметних компетентностей учнів у процесі викладання предметів «Фізична культура» та
«Захист Вітчизни»
96 Бібліотекарі навчальних закладів.
Проблема: «Бібліотека як інформаційноресурсний центр навчального закладу:
особливості становлення та функціонування»
97 Керівники опорних шкіл (директори, завідувачі філій, заступники директорів з навчально-виховної та науково-методичної роботи).
Проблема:
«Формування
організаційної
структури шкільного управління: компетентнісний підхід»
98 Учителі початкових класів.
Проблема: «Особливості реалізації змісту
початкової загальної освіти в умовах використання ІКТ у навчально-виховному процесі
початкової школи»
99 Учителі німецької мови.
Проблема: «Стратегічні напрями розвитку
шкільної іншомовної освіти»
100 Учителі трудового навчання, які викладають
предмети освітньої галузі «Технології»
(обслуговуючі види праці).
Проблема:
«Інформаційно-технологічний
супровід
сучасного
уроку
трудового
навчання»
101 Вихователі дошкільних навчальних закладів.
Проблема: «Комплексний підхід до розвитку
дитини дошкільного віку»
Усього:

20.11-01.12

28

Кендюхова А.А.
Коса І.Т.

20.11-01.12

29

Голодюк Л.С.
Ткаченко Л.А.

20.11-01.12

27

Жосан О.Е.
Коробов М.Г.

20.11-01.12

28

Жосан О.Е.
Дяченко Н.І.

27.11-08.12

25

Корецька Л.В.
Половенко О.В.

27.11-15.12

57

Кондратова В.В.
Третяк О.П.

04.12-15.12

25

Кендюхова А.А.
Коса І.Т.

04.12-15.12

25

Буртовий С.В.
Татаренко О.В.

04.12-15.12

57

Тарапака Н.В.
Гагаріна Н.П.

3200

87

6.2. Впровадження сучасних форм підготовки кадрів до дистанційного навчання,
самоосвіти тощо
№
з/п

1

2

3

4

5

6

7

8

Вид роботи

Категорія керівних і
педагогічних кадрів

Термін
виконання

Відповідальні

Забезпечити проведення онлайн-опитування слухачів курсів
підвищення кваліфікації у 2017 році відповідно до графіка
(лист КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського
від
02.12.2016
року
№ 759/01-11»)
Продовжити роботу
щодо
наповнення
бази
дистанційних
курсів / тренінгів КЗ
«КОІППО імені Василя
Сухомлинського»
Проведення обласних
методичних заходів
на основі дистанційних форм навчання
(відповідно до наказу
начальника
управління освіти, науки,
молоді та спорту облдержадміністрації від
16.12.2016
року
№ 881)
Дистанційний курс
Intel® «Навчання для
майбутнього»

Усі категорії

Протягом
року

Куратори КПК

Науково-педагогічні та
педагогічні працівники
закладу

Протягом
року

Керівники
структурнх
підрозділів

Науково-педагогічні та
педагогічні працівники
закладу

Протягом
року

Керівники
структурнх
підрозділів

Усі категорії педагогічних працівників

У міру
формування
груп

Скрипка Г.В.
Литвиненко О.В.
Частаков А.В.

Дистанційний
тренінг
Використання Prezi в
діяльності педагога
Дистанційний
тренінг
Використання карт
знань у практичній
діяльності педагога
Дистанційний курс
Інфографіка як
ефективний спосіб
подачі даних
Дистанційний курс
Скретч програмування для всіх

Усі категорії педагогічних працівників

У міру
формування
груп

Литвиненко О.В.

Усі категорії педагогічних працівників

У міру
формування
груп

Литвиненко О.В.

Усі категорії педагогічних працівників

У міру
формування
груп

Литвиненко О.В.

Усі категорії педагогічних працівників

У міру
формування
груп

Литвиненко О.В.

Відмітка
про виконання

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Дистанційний
тренінг
Основи створення
комп'ютерних
презентацій
Дистанційний курс
Створення інтерактивних дидактичних
матеріалів у програмному середовищі
«HOT POTATOES V
6.0»
Дистанційний курс
Використання хмарних технологій у
практиці педагога
Дистанційний курс
Як спланувати
навчальний проект
Дистанційний курс
Як встигнути все, або
тайм-менеджмент для
педагогів
Дистанційний курс
Як не спійматися на
гачок, або критичне
оцінювання ресурсів
Інтернету
Дистанційний курс
Теорія та методика
аналізу художнього
твору
Дистанційний курс
Орфоепічні норми
сучасної української
літературної мови
Дистанційний курс
Фізичний
розвиток
дітей в умовах дошкільного навчального закладу
Дистанційний курс
Теоретико-методичні
основи інноваційної
діяльності в дошкільному навчальному
закладі
Дистанційний курс
Розвиток мовленнєвої
компетентності
дошкільників
Дистанційний курс
Основи менеджменту

88
Усі категорії педагогічних працівників

У міру
формування
груп

Частаков А.В.

Педагогічні
працівники загальноосвітніх
навчальних закладів

У міру
формування
груп

Буртовий С.В.

Педагогічні
працівники загальноосвітніх
навчальних закладів

У міру
формування
груп

Скрипка Г.В.

Усі категорії педагогічних працівників

У міру
формування
груп

Скрипка Г.В.

Усі категорії педагогічних працівників

У міру
формування
груп

Скрипка Г.В.

Усі категорії педагогічних працівників

У міру
формування
груп

Скрипка Г.В.

Учителі зарубіжної
літератури

У міру
формування
груп

Небеленчук І.О.

Учителі української
мови і літератури

У міру
формування
груп

Вікторіна О.М.

Педагогічні
працівники дошкільних навчальних закладів

У міру
формування
груп

Тарапака Н.В.

Педагогічні
працівники дошкільних навчальних закладів

У міру
формування
груп

Гагаріна Н.П.

Педагогічні
працівники дошкільних навчальних закладів

У міру
формування
груп

Скуренко С.Л.

Директори, заступники директорів шкіл-ін-

У міру
формування

Жосан О.Е.

21

22

23

24

25

26

27
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інновацій
тернатів, спеціальних
навчальних закладів,
навчально-реабілітаційних центрів, закладів та установ соціально-психологічної реабілітації
Педагогічні
працівДистанційний курс
Психологічний стан
ники шкіл-інтернатів,
особистості в періоди спеціальних навчальжиттєвих змін
них закладів, навчально-реабілітаційних
центрів, закладів та
установ
соціальнопсихологічної реабіліації
Педагогічні
працівДистанційний курс
Девіантна поведінка ники закладів профучнів
професійно- техосвіти
технічних навчальних
закладів як психолого-педагогічна проблема
Вихователі шкіл-інДистанційний курс
Сучасні
технології тернатів, спеціальних
організації виховного шкіл, центрів соціальсупроводу учнів з но-психологічної реаособливими
потре- білітації
бами
Учителі природоДистанційний
знавства
тренінг
Практична діяльність
на уроках природознавства
Учителі хімії
Дистанційний
тренінг
Методика складання
та розв’язування розрахункових
задач
шкільного курсу хімії
Усі категорії педагоДистанційний курс
Національно-патріогічних працівників
тичне виховання в
умовах
сучасного
освітнього простору
Директори, заступниДистанційний курс
Готовність педагога ки директорів з навдо інноваційної ді- чально-виховної робояльності як умова ти
загальноосвітніх
формування професі- навчальних закладів;
оналізму
керівники та методисти методичних кабінетів (центрів) органів

груп

У міру
формування
груп

Гельбак А.М.

У міру
формування
груп

Молчанова О.М.

У міру
формування
груп

Войтко В.В.

У міру
формування
груп

Хлань Л.М.

У міру
формування
груп

Ціперко Т.В.

У міру
формування
груп

Міцай Ю.В.
Гайда Л.А.
Пляка С.М.

У міру
формування
груп

Шаповалова Т.А.
Кирилюк А.П.

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37
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управління
освітою
райдержадміністрацій,
міських рад, об’єднаних
територіальних
громад
Усі категорії
Дистанційний курс
Дослідно-експерипедагогічних
ментальна діяльність працівників
у
загальноосвітніх
навчальних закладах
Учителі інформатики
Дистанційний курс
Бази даних
Дистанційний курс
Сучасний урок зарубіжної літератури та
російської мови: інноваційна парадигма
Дистанційний курс
Особливості навчання англійської мови
молодших школярів
Дистанційний курс
Технології розвитку
критичного мислення
на уроках історії
Дистанційний курс
Проектна технологія
на уроках трудового
навчання
Дистанційний курс
Технологія проблемного навчання на уроках економіки
Дистанційний курс
(апробація)
Кольористика як засіб розкриття внутрішнього світу героїв
Дистанційний курс
(апробація)
Основи історії та
практики впровадження економічної
теорії лістіанства
Дистанційний курс
(апробація)
Сучасні технології
діагностики та оцінювання навчальних
досягнень

У міру
формування
груп

Марченко І.А.

У міру
формування
груп

Шовенко О.С.

Учителі зарубіжної
літератури та
російської мови

У міру
формування
груп

Ревнивцева О.В.

Учителі англійської
мови, які викладають
у початкових класах

У міру
формування
груп

Задубняк Ю.А.

Учителі історії вищої
кваліфікаційної
категорії

У міру
формування
груп

Черткова Н.С.

Учителі
трудового
навчання, які викладають предмети освітньої
галузі
«Технології»
Учителі економіки

У міру
формування
груп

Татаренко О.В.

У міру
формування
груп

Богданова О.П.

Учителі української
мови і літератури

У міру
формування
груп

Небеленчук І.О.

Учителі історії

У міру
формування
груп

Митрофаненко
Ю.С.

Усі категорії педагогічних працівників

У міру
формування
груп

Кендюхова А.А.

38

39

40

41

42

43

44

45

46

Дистанційний курс
(апробація)
Сучасні підходи до
професійного самовдосконалення
педагога
Дистанційний курс
(апробація)
Комунікативний
метод
–
шлях
успішного навчання
англійської мови
Дистанційний курс
(апробація)
Основи педагогічної
конфліктології
Дистанційний курс
(апробація)
Диференційоване
викладання в класі з
інклюзивним
навчанням
Дистанційний курс
(апробація)
Розвиток мовних компетентностей на уроках української мови
Дистанційний курс
(апробація)
Методика викладання
футболу
Дистанційний курс
(апробація)
Навчання на засадах
розвитку
життєвих
навичок
Дистанційнийкурс
(апробація)
Апробація навчальної
літератури як складова інноваційної діяльності
Дистанційний курс
(апробація)
Національно-патріотичне виховання в
умовах
сучасного
освітнього простору
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Усі категорії педагогічних працівників

У міру
формування
груп

Павлюх В.В.

Учителі англійської
мови

У міру
формування
груп

Коса І.Т.

Усі категорії педагогічних працівників

У міру
формування
груп

Чебаненко В.Ф.

Усі категорії педагогічних працівників

У міру
формування
груп

Червонець І.В.

Учителі української
мови і літератури

У міру
формування
груп

Мінич Г.В.

Учителі фізичного
виховання

У міру
формування
груп

Коробов М.Г.

Усі категорії педагогічних працівників

У міру
формування
груп

Желєзнова Т.П.
Барсукова С.Л.
Ткаченко С.В.

Усі категорії педагогічних працівників

У міру
формування
груп

Яковова Г.Я.

Бібліотекарі навчальних закладів

У міру
формування
груп

Дяченко Н.І.
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6.3. Методичне забезпечення навчального процесу
№
з/п

1

2

3

4

5

Форма/вид методичного
забезпечення

Формування навчальнотематичних планів курсів
підвищення кваліфікації
та міжкурсових заходів з
урахуванням результатів
онлайн-опитування, інноваційних технологій у
навчанні; нових науковометодичних та навчально-дидактичних ресурсів
Залучення до роботи на
курсах і семінарських
заняттях
провідних
науковців
у
галузі
освітнього менеджменту,
педагогіки,
психології,
керівників
науковометодичних
установ,
навчальних закладів, які
мають позитивний досвід
практичної діяльності
Організація під час курсів
та семінарів:
- виставок, педагогічних
реклам науково-педагогічної,
методичної та навчальної
літератури;
- презентацій авторських
програм,
проектів,
методичних і навчальних
посібників
науковопедагогічних
працівників
інституту,
методичних
працівників, керівників шкіл,
педагогічної громадськості
Методичні рекомендації
щодо
особливостей
організації
навчальновиховного процесу у
2017-2018 н.р.
Підготовка матеріалів до
«Науково-методичного
вісника»№ 53

Категорія
керівних і
педагогічних
кадрів

Керівні та
педагогічні
кадри регіону

Термін
виконання

Відповідальні

Протягом року Структурні
підрозділи

Керівні та педа- Протягом року Структурні
гогічні кадри
підрозділи
регіону

Керівні та педа- Протягом року Структурні
гогічні кадри
підрозділи
регіону

Педагогічні
працівники
дошкільних
навчальних
закладів
Науково-педагогічні та педагогічні працівники закладу

Протягом
року

Голодюк Л.С.
керівники
структурних
підрозділів

Протягом
року

Голодюк Л.С.
керівники
структурних
підрозділів

Відмітка про
виконання
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VІІ. ІННОВАЦІЙНА ТА ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
7.1. Організаційно-методичний супровід управління інноваційною діяльністю
№
з/п

1

Форма та тема заходу

Категорія керівних і
педагогічних кадрів

Консультування педагогічних працівників з
питань:
інноваційної
діяльності;

Методисти методичних кабінетів (центрів) відділів, управлінь освіти райдерж- Щовівторка
адміністрацій, міських
рад, керівники ЗНЗ,
- організаційно-мето- заступники директо- Щочетверга
дичного забезпечення рів ЗНЗ
розвитку здібностей і
обдарувань учнів у загальноосвітніх навчальних закладах;
інтелектуальної
власності

2

Останній
четвер
місяця

Інформування департаменту освіти і науки
Кіровоградської облдержадміністрації:
про
заходи
з
інноваційної діяльноті;
про
дослідноекспериментальну діяльність

3

4

5

Термін
виконання

Участь в обласних
скайп-нарадах з питань
інноваційної освітньої
діяльності та інтелектуальної власності
Упровадження системи
управління охороною
праці та безпекою
життєдіяльності
в
навчальних
закладах
області
Організація та проведення навчання та перевірки знань працівників (членів постійно
діючої комісії)

Завідуючі районних
методичний кабінетів
(центрів)
районних
облдержадміністрацій,
міських рад
Керівники навчальних
закладів

Відповідальні

Кирилюк
А.П.
Марченко
І.А.

Кирилюк
А.П.

Щомісяця до
20 числа

Яковова
Г.Я.

щоквартально
(січень,
квітень,
липень,
жовтень (до
10 числа)
Березень,
червень,
вересень,
листопад

Марченко
І.А.

Постійно

Працівники відділів, Січеньуправлінь
освіти, Березень
адміністрація навчальних закладів обласного
підпорядкування та професійнотехнічних навчальних
закладів

Кирилюк
А.П.

Желєзнова
Т.П.

Желєзнова
Т.П.
Ткаченко С.В.
Барсукова С.Л.

Відмітка
про
виконання

94

7.2. Формування інноваційного-освітнього середовища в регіоні: розробка та впровадження нових освітніх моделей і
технологій, координація інноваційної діяльності
Графік вивчення перспективного досвіду
№
з/п

Прізвище ініціали
носія досвіду

1

Войтко В.В.

2

Гельбак А.М., Павлюх В.В.

3

Гагаріна Н.П.

4

Кваша Тетяна Іванівна, практичний
психолог

5

Олесандрівський районний центр
дитячої та юнацької творчості

Ідея досвіду

Термін
вивчення

Відповідальні

Психологія пере- 2015-2017
живання кризових
подій
Використання тре- 2013-2015
нінгів у навчальному процесі закладу
післядипломної освіти
Моніторинг
2013-2016
дошкільної освіти

Гельбак А.М.

Використання
2015-2017
спадщини Сухомлинського
в корекційній роботі з
дітьми, що мають
порушення зору
Корекційна спря- 2016-2018
мованість
особистісно орієнтованого
підходу
у
позаурочній роботі
з дітьми групи
ризику
(ЗПР,
гіперактивність, розумова відсталість

Войтко В.В.

Жосан О.Е.

Кендюхова
А.А.

Войтко В.В.

Оформлення
результатів вивчення
Публікація узагальнених результатів
– травень 2017 р. («Педагогічний
вісник»)
Публікація узагальнених результатів
– травень 2017 р. («Педагогічний
вісник»)
Публікація узагальнених результатів
– травень 2017 р. («Педагогічний
вісник»)
Публікація узагальнених результатів
– травень 2017 р. («Педагогічний
вісник»)

Доповідь на засіданні кафедри –
жовтень 2017 р.

Відмітка
про
виконання
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6

7

8

9

10

Ільченко О.П., психолог державного Проблема досвіду
навчального закладу «ВПУ № 9 «Сім’я в сучасному
м. Кіровоград»
вимірі. Проблема
сімейного
виховання в професійно-технічному
закладі»
Коломієць В.П., учитель фізичної Формування фізичкультури
комунального
закладу ної культури учнів
«Навчально-виховне об'єднання № 32 початкової школи
«Спеціалізована
загально-освітня засобами
інновашкола І-ІІІ ступенів, позашкільний ційних технологій
центр
«Школа
мистецтв» фізичного вихованКіровоградської
міської
ради ня
Кіровоградської області»
Дудіч Г. В., учитель англійської мови Розвиток навичок
комунального закладу «Навчально- ХХІ
століття
виховне об’єднання «Спеціалізований шляхом
викоризагальноосвітній навчальний заклад І стання мультиместупеня «Гармонія» – гімназія імені дійних проектів на
Тараса
Шевченка
–
центр уроках англійської
позашкільного виховання «Контакт» мови
Кіровоградської
міської
ради
Кіровоградської області»
Гнатенко С.П.
ІКТ супровід на
уроках історії
Скальська І.В.

2017-2018

Молчанова
О.М.

Доповідь на засіданні кафедри –
жовтень 2017 р.

Грудень
(науковометодич-на
рада)

Коробов
М.Г.

Методичні матеріали
(відеоформат) +опис

Протягом
року

Коса І.Т.

Стаття, буклет

вересень

Черткова Н.С.

Методичні
рекомендації
щодо
опрацювання літератури з проблеми,
формування
проблеми
досвіду,
підходи до реалізації ідеї досвіду
Методичні
рекомендації
щодо
опрацювання літератури з проблеми,
формування
проблеми
досвіду,
підходи до реалізації ідеї досвіду

Розвиток правово-- квітень
го мислення учнів
на уроках правознавства
шляхом
застосування елементів інноваційних технологій

Кравченко
Ю.В.
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Тацієнко Світлана Ігорівна, Романич
Наталія Василівна, методисти РМК
відділів освіти Компаніївської та
Маловисківської РДА

12

Бібік Наталія Станіславівна

13

Педагогічний колектив Чечеліївської
ЗШ I-III ст. Петрівської районної ради
Кіровоград-ської області

14

Романич Наталія Василівна, методист
методичного кабінету відділу освіти
Маловисківської райдержадміністрації

15

Касьяненко Вікторія Олександрівна,
завідувач
методичного
кабінету
відділу
освіти
Гайворонської
райдержадміністрації

16

Свічкарьова Інна Борисівна, директор
навчально-виховного
комплексу
«Долинська гімназія – загальноосвітня
школа
І-ІІІ ступенів № 3»

Використання сучасних інформаційних технологій у
контексті
підвищення професійної
компетентності бібліотекарів
Формування патріотичних
якостей
учнів
засобами
краєзнавчої діяльності
Організація здоров’язбережувальної
діяльності в умовах
навчального закладу
Упровадження мережевих технологій
у системі неперервного навчання
педагогів
Сучасні підходи до
формування освітнього
простору
Гайворонського регіону
Розвиток
інноваційного середовища опорного навчального закладу
в умовах освітнього округу

20162018 рр.

Дяченко Н.І.

Буклет

20172018 рр.

Гайда Л.А.

Брошура
(буклет),
віртуальна виставка

20172018 рр.

Міцай Ю.В.

Брошура
(буклет)

Протягом
року

Кірішко Л.М.

Вивчення досвіду

Протягом
року

Вареха А.Г.

План вивчення, бібліогра-фічний
покажчик

Протягом
року

Половенко О.В.

План вивчення, бібліогра-фічний
покажчик
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17

18

19

20

21

22

Олійник Т.М. вихователь-методист Інтерактивні метоПетрівського ДНЗ № 1 «Рудана»
ди
навчання
в
роботі дошкільного
навчального закладу
Кисіль Н.М., учитель образотворчого Вплив народного
мистецтва НВО «Олександрійська мистецтва
на
гімназія ім. Т.Г. Шевченка – ЗНЗ І-ІІ розвиток творчих
ступенів
–
школа
мистецтв» здібностей учнів на
Олександрійської
міської
ради уроках з предмету
Кіровоградської області
«Мистецтво» у
5-7 класах
Григорян І.І., учитель початкових Художньо-естетичкласів та образотворчого мистецтва ний розвиток учнів
Верхньоінгульської ЗШ І-ІІІ ступенів як засіб формуванБобринецької районної ради
ня творчої особистості
Коваленко Н.І., учитель початкових Використання елекласів
НВО
«Спеціалізований ментів
новітніх
загальноосвітній навчальний заклад І технологій у роботі
ступеня «Гармонія» - гімназія 97м.. над
казкою
з
Т.Г. Шевченка - центр позашкільного учнями початкових
виховання «Контакт» Кіровоградської класів
міської ради Кіровоградської області
Ревенець О., вихователь дошкільного
Використання
навчального закладу №25
ТРВЗ
на
м. Олександрії
інтегрованих
заняттях
в роботі
вихователя
дошкільного навчального закладу
Бруснік Любов Олександрівна
Застосування технологій активного
навчання в процесі

Протягом
року

Тарапака Н.В.

Стаття

січеньберезень

Кондратова
В.В.

Методичний посібник

квітеньгрудень

Кондратова
В.В.

стаття

Протягом
року

Тіхонова Н.Г.

Стаття

Протягом
року

Гагаріна Н.П.

Стаття

квітень,
вересень

Богданова
О.П.

Вивчати систему навчально-виховної роботи вчителя. Відвідати уроки
та позакласні виховні заходи
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23

Моргаленко Василь Анатолійович

24

Романова Майя Миколаївна

25

Баланюк Юлія Дмитрівна

26

Олефіренко Ірина Вікторівна

27

Оранський Олександр Володимирович

28

Баланенко Вікторія Вікторівна

29

Шибіста Вікторія Юріївна

організації навчально-пізнавальної діяльності учнів
Формування та розвиток
ключових
компетентностей
на уроках трудового навчання шляхом застосування
інтерактивних технологій
Розробка
нових
підходів до вивчення географії з
використанням ІКТ
Використання інноваційних технологій, застосування
рівневої диференціації
Використання ін.терактивних педагогічних технологій
на
основі
активізації
та
інтенсифікації діяльності студентів
Формування пізнавального інтересу
засобами проблемного навчання
Використання ІКТ
на уроках хімії
«Комп’ютерні технології для місцевої спільноти»

квітень,
вересень

Татаренко
О.В.

Вивчати систему навчально-виховної роботи вчителя. Відвідати уроки
та позакласні виховні заходи

2015-2017

Хлань Л.М.

Методичний посібник

2015-2017.

Ткаченко Л.А. Буклет

2015-2017

методист з
біології

Буклет

2015-2017

Побережний
П.В.

Буклет

2015-2017

Ціперко Т.В.

Методичний посібник

2016-2019

Чала М.С.

Буклет
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30

31

Ракул Світлана Юріївна практичний
психолог
комунального
закладу
«Навчально-виховне
об’єднання
«Загальноосвітній навчальний заклад
І-ІІІ ступенів № 1 – дитячо-юнацький
центр «Перлина» Кіровоградської
міської ради Кіровоградської області
Педагогічний колектив навчальновиховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів
№19 – дошкільний навчальний заклад
«Лісова
казка»
Олександрійської
міської ради

32

Педагогічний колектив комунального
закладу «Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів №5» Бобринецької
міської ради

33

Царук Тетяна Миколаївна, методист з
основ
здоров’я,
превентивних
проектів, безпеки життєдіяльності та
охорони праці методичного кабінету
відділу
освіти
Кіровоградської
районної державної адміністрації

«Система роботи 2017
практичного психолога з об дарованими учнями»

Чебоненко
В.Ф.
Мирська А.А.

Методичний збірник

Партнерство грома- 2017-2018
ди, школи та батьківської громадськості – запорука
успішного становлення і розвитку
здоров’я-збережувального освітнього середовища
Науково-методич2017-2018
ний
супровід
упровадження здоров’язбережувальних
технологій
навчання, європейських
стандартів
превентивної освіти в навчальновиховний процес
Удосконалення
2017-2018
роботи з питань
охорони праці та
безпеки
життєдіяльності з метою
зменшення травмування
учасників
навчально-виховного процесу

Желєзнова
Т.П.

Презентація, стаття

Барсукова
С.Л.

Презентація, стаття

Желєзнова
Т.П.
Ткаченко С.В.

Презентація, стаття
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Опорні заклади та установи
№
з/п
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Опорний заклад або установа
(повна назва)
Комунальний заклад «Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 5 Бобринецької міської ради
Богданівська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів №1 імені І.Г.Ткаченка
Знам’янської районної ради

Науково-методична проблема

Внутрішній контроль у сфері управлінської діяльності: зміст і структура
Розвиток педагогічних ідей І.Г.Ткаченка.
Робота з обдарованими дітьми
Особливості проведення уроків захисту
Вітчизни та фізичної культури в школі
Веселівський навчально-виховний комплекс Впровадження здоров’язбережувальних
«Загальноосвітня школа I-III ступенів – до- технологій в системі: родина – дошкільшкільний навчальний заклад» Кіровоград- ний навчальний заклад – школа
ської районної державної адміністрації
Кіровоградської області
Гімназія № 9 Кіровоградської міської ради Формування духовності особистості на
Кіровоградської області
засадах традиційних християнських цінностей в умовах закладу освіти нового
типу.
Формування громадянської компетентності на уроках історії та суспільствознавчих дисциплін
Інноваційні підходи до викладання
предметів природничого циклу
Гімназія новітніх технологій навчання Інноваційні підходи до організації роботи
Кіровоградської міської ради
вихователя
з
проблем
розвитку
здібностей та обдарувань школярів
Державний архів Кіровоградської області
Співпраця архівних установ області у галузі збереження та вивчення документів
про область
Дитячий навчальний заклад №73
Психологічна готовність дитини до на«Червона квіточка» Кіровоградської міської вчання в школі (діагностика, організація
ради Кіровоградської області
корекційно-розвивальної роботи).
Добронадіївська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів Олександрійської районної
ради Кіровоградської області
Загальноосвітня школа I-III ступенів № 2
Кіровоградської
міської
ради
Кіровоградської області
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4
Кіровоградської
міської
ради
Кіровоградської області
Златопільська гімназія м. Новомиргорода
Новомиргородської
районної
ради
Кіровоградської області
Знам’янська спеціальна загальноосвітня
школа-інтернат
І-ІІІ
ступенів
Кіровоградської обласної ради
Знам’янська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів №3 Знам’янської міської ради

Розвиток моделі громадсько активної
школи
Педагогічне
проектування
виховної
системи навчального закладу. Виховна
програма «Школа Добра, Істини, Краси»
Шляхи та засоби активізації пізнавальної
діяльності учнів на уроках природничого
циклу
Управління
науково-методичним
забезпеченням підготовки вчителя до
роботи з обдарованими дітьми
Впровадження ІКТ у навчально-виховний процес для дітей з особливими
потре-ами
Впровадження
сучасних
технологій
навчання учнів на уроках фізичного
виховання
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14.
15.
16.
17.
18.

Іванівська загальноосвітня школа
I-III ступенів Новоукраїнської районної ради
Кіровоградської області
Інформаційно-ресурсний методичний центр
відділу
освіти,
молоді
та
спорту
Кіровоградської райдержадміністрації
Кіровоградська
обласна
універсальна
наукова бібліотека ім. Дмитра Чижевського
Кіровоградський
обласний
краєзнавчий
музей
Кіровоградський
обласний
навчальновиховний комплекс (гімназія-інтернат-школа
мистецтв)

19.
20.

Кіровоградський обласний художній музей
Комунальний
заклад
«Боківська
загальноосвітня
школа
І-ІІІ
ступенів
Долинської районної ради»

21.

Комунальний заклад «Навчально–виховний
комплекс «Гімназія - загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів №1 Бобринецької міської ради»
Комунальний заклад «Навчально-виховне
об’єднання
«Спеціалізований
загальноосвітній
навчальний
заклад
І ступеня «Гармонія» – гімназія імені Тараса
Шевченка – центр позашкільного виховання
«Контакт» Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області»

22.

23.

24.

Комунальний заклад «Навчально-виховне
об’єднання
№6
«Спеціалізована
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр
естетичного
виховання
«Натхнення»
Кіровоградської
міської
ради
Кіровоградської області»

Громадсько активна школа – школа
соціального здоров’я
Розвиток професійної компетентності
педагога
шляхом
упровадження
інноваційних педагогічних технологій
Інформаційні ресурси про наш край в
контексті
модернізації
освітнього
середовища
Розробка
та
реалізація
спільних
просвітницьких краєзнавчих проектів
Комунікативність
як
пріоритетний
напрям у системі діяльності вчителя
іноземної мови
Психологічний
аспект
формування
творчої особистості
Мистецькі складові сучасної освіти
Творче самовираження та самореалізація
особистості
вчителя
в
умовах
компетентісного підходу до освітнього
процесу
Формування
інформаційно-освітнього
простору навчального закладу
Формування комунікативної компетенції
засобами англійської мови
Продуктивне
навчання
як
засіб
формування
предметних
компетентностей учнів на уроках
природничо – математичного циклу
Формування компетентності у сфері
здоров’я і здорового способу життя – як
мети
компетентнісно
орієнтованого
підходу до навчально-виховного процесу
на уроках фізичної культури
Стратегічні напрями розвитку шкільної
іншомовної освіти

Система управління щодо реалізації
цільових програм розвитку навчального
закладу
Особливості роботи з обдарованними
дітьми у галузі інформатики та
інформаційних технологій в умовах
загальноосвітнього навчального закладу
гуманітарного профілю
Міжпредметні
зв’язки
на
уроках
природничо – математичного циклу
Комунальний заклад «Навчально-виховне Формування особистості на ідеалах
об’єднання «Школа козацько-лицарського лицарсько-козацького
виховання
та
виховання І-ІІ ступенів № 21 – суспільно- християнських цінностей.

25.

26.

27.

28.

29.
30.

31.
32.

33.

34.

35.
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гуманітарний
ліцей
–
дошкільний
навчальний заклад Кіровоградської міської
ради Кіровоградської області»
Комунальний заклад «Навчально-виховне
об'єднання
ліцей-школа-дошкільний
навчальний
заклад
«Вікторія-П»
Кіровоградської
міської
ради
Кіровоградської області
Комунальний заклад « Навчально-виховне
об`єднання
№
32
«Спеціалізована
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів,
позашкільний центр «Школа мистецтв»
Кіровоградської
міської
ради
Кіровоградської області»
Комунальний заклад «Навчально-виховне
об’єднання № 33 «Загальноосвітня школа
I-III ступенів, дошкільний навчальний заклад
Кіровоградської
міської
ради
Кіровоградської області»
Комунальний
заклад
«Кіровоградський
обласний центр еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді»

Формування
патріотичних
учнівської молоді

почуттів

Формування навичок здорового способу
життя у дітей та підлітків

Формування фізичної культури
учнів початкової школи засобами
інноваційних
технологій
фізичного
виховання
Формування
ціннісних
орієнтацій
школярів в умовах колективно-творчої
діяльності

Взаємодія позашкільного навчального
закладу, школи, дітей та батьківської
громадськості у формуванні екологічної
компетентності
Комунальний
заклад
«Кіровоградський Задоволення потреб молоді у розвитку
обласний центр науково-технічної творчості наукової творчості та самореалізації
учнівської молоді»
Комунальний
заклад
«Кіровоградський Координація спільних заходів, щодо
обласний центр екскурсій, краєзнавства та реалізації
Концепції
національнотуризму учнівської молоді»
патріотичного виховання учнівської
молоді
Комунальний
заклад
«Компаніївське Створення сучасної моделі бібліотеки на
навчально-виховне об’єднання»
основі використання інформаційних
освітніх технологій
Комунальний заклад «Навчально-виховне Формування духовно-моральної компеоб’єднання – «Загальноосвітня школа
тентності учня в умовах Школи культури
I-III ступенів № 31 з гімназійними класами, здоров’я
центр дитячої та юнацької творчості
«Сузір’я» Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області»
Комунальний заклад «Навчально-виховне Активізація пізнавальної діяльності учнів
об’єднання «Багатопрофільний ліцей – на уроках природничо – математичного
фізико-математична школа – загальноосвітня шляхом впровадження інтерактивних
школа I-III ступенів № 18 – центр дитячої та технологій
юнацької творчості «Надія» Кіровоградської
міської ради
Комунальний заклад «Навчально-виховне Організація інтегрованого навчання учнів
об’єднання «Загальноосвітня школа-інтернат з порушеннями зору в умовах загальноІ-ІІІ ступенів, ліцей «Сокіл», центр освітньої школи-інтернату
позашкільного виховання Кіровоградської
міської ради Кіровоградської області»
Комунальний заклад «Навчально-виховне Психолого-педагогічний супровід здібоб’єднання № 25 «Загальноосвітня школа
них та обдарованих дітей
І-ІІІ ступенів, природничо-математичний Особистісно орієнтований підхід як
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ліцей, Центр
позашкільного виховання методологічне
підґрунтя
навчання
«Ліра»
іноземної мови
ІКТ супровід уроків природничо-математичного цииклу, застосування і створення ЕНМК (електронних навчально –
методичних комплексів
Комунальний заклад «Навчально-виховне Впровадження інноваційної технології
об’єднання
№32
«Спеціалізована «рівний-рівному»
в
організації
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, превентивної роботи з підлітками
позашкільний центр «Школа мистецтв»
Кіровоградської
міської
ради
Кіровоградської області»
Комунальний заклад «Навчально-виховне Практична
складова
навчальних
об’єднання «Загальноосвітня школа
предметів природничо – математичного
І-ІІІ ступенів №17 – центр естетичного циклу
виховання
«Калинка»
Кіровоградської
міської ради Кіровоградської області»
Комунальний заклад «Навчально-виховне Використання
електронних
освітніх
об'єднання природничо-економіко-правовий ресурсів в процесі вивчення шкільних
ліцей – спеціалізована школа І-ІІІ ступенів
курсів
№8 – позашкільний центр Кіровоградської
міської ради Кіровоградської області»
Комунальний заклад «Навчально-виховне Формування
інформаційної
компеоб’єднання «Загальноосвітній навчальний тентності учнів на заняттях із предметів
заклад І-ІІІ ступенів №16 – Дитячий «Захист
Вітчизни»
та
«Фізична
юнацький центр «Лідер» Кіровоградської культура» засобами ІК технологій
міської ради»
Комунальний заклад «Центр соціально- Сучасні підходи до соціально-психолопсихологічної
реабілітації
дітей» гічної реабілітації дітей
Кіровоградської обласної ради
Комунальний заклад «Центр дитячої та Розвиток професійної компетентності
юнацької творчості Кіровоградської міської працівників позашкільних навчальних
ради» Кіровоградської області
закладів
Комунальний позашкільний навчальний Формування базових компетентностей у
заклад «Кіровоградський обласний центр вихованців позашкільних навчальних
дитячої та юнацької творчості»
закладів
Користівська загальноосвітня
школа Модернізація
контрольно-аналітичної
І-ІІІ
ступенів
ім. А.П. Гайдара діяльності через застосування факторноОлександрійської
районної
ради критеріальної
моделі
управління
Кіровоградської області
навчальним закладом
Мар’янівська загальноосвітня школа
Підвищення ефективності навчальноІ-ІІІ ступенів Маловисківської районної ради виховного процесу з фізичної культури
на основі інноваційних технологій
навчання
Методичний
кабінет
відділу
освіти Науково-методичний супровід професійНовоукраїнської
районної державної ного розвитку педагогів району в умовах
адміністрації
модернізації освітнього простору
Методичний
кабінет
відділу
освіти Науково-методичний супровід підготовОлександрівської
районної державної ки молодого вчителя
адміністрації
Методичний
кабінет
відділу
освіти Інноваційні підходи до організації
Петрівської
районної
державної навчання
педагогів
в
умовах
адміністрації
компетентнісного підходу

48.

49.

50.
51.
52.

53.

54.

55.

56.
57.

58.

59.

104
Навчально-виховне об'єднання «Олександрійська гімназія ім. Т.Г. Шевченка – ЗНЗ
І-ІІ
ступенів
–
школа
мистецтв»
Олександрійської міської ради

Поєднання освіти та науки – одна з умов
модернізації сучасного уроку фізичної
культури
Застосування
технологій
активного
навчання в процесі організації навчальнопізнавальної діяльності учнів
Навчально-виховне об’єднання «Спеціальна Система
роботи
закладу
щодо
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №1 – формування життєвої компетентності
дошкільний
навчальний
заклад» учнів з особливими потребами
Кіровоградської міської ради
Навчально-виховне
об’єднання
№3 Інноваційні підходи до навчання і
«Спеціальна загальноосвітня школа – виховання учнів з порушеннями слуху
дитячий садок» Кіровоградської міської ради
Навчально-виховний комплекс
«Гайворонська Інноваційна діяльність А.Б. Рєзника і
гімназія - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5» актуальні проблеми сучасної школи.
Кіровоградської області
Навчально-виховний
комплекс Розвиток критичного мислення та
«Кіровоградський
колегіум
– комунікативних навичок учнів засобами
спеціалізований загальноосвітній навчальний фасилітації
заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний Шляхи
та
засоби
підвищення
навчальний заклад – центр естетичного ефективності уроку з англійської мови
виховання» Кіровоградської міської ради
Навчально-виховний
комплекс
«Долинська Формування ключових компетентностей
гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3» на уроках англійської мови
Науково-дослідна діяльність як один із
шляхів інноваційного розвитку
Навчально-виховний
комплекс
«Олек- Актуальність і проблеми моде6рнізації
сандрійський колегіум – спеціалізована системи
фізичного
виховання,
школа» Олександрійської міської ради
використання
здоров’язбережувальних
технологій
у
навчально-виховному
процесі
Стратегічні напрями розвитку шкільної
іншомовної освіти
Навчально-виховний комплекс «Павлиська Творче
використання
сучасних
загальноосвітня школа I-III ступенів – ліцей технологій
у
роботі
шкільного
імені В.О. Сухомлинського» Онуфріївської бібліотекаря
районної ради Кіровоградської області
Комунальний заклад «Навчально-виховний Використання інноваційних технологій
комплекс «Гімназія – загальноосвітня школа на уроках історії та правознавства
І-ІІІ ступенів №1» Бобринецької міської ради
Навчально-виховний комплекс «Знам’янська Формування
предметної
правової
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 – компетентності
ліцей» Знам’янської міської ради
Наавчально-виховний
комплекс
«Ліцей
інформаційних технологій – спеціалізована
школа ІІ ступеня» Олександрійської міської
ради
Навчально-виховний комплекс («ЗНЗ
І-ІІ ступенів №17 – ліцей)» Олександрійської
міської ради Кіровоградської області

Форми та методи роботи з обдарованими
учнями у допрофільних та профільних
класах
Формування та розвиток ключових
компетентностей на уроках трудового
навчання
шляхом
застосування
інтерактивних технологій

60.
61.

62.

63.
64.

65.
66.
67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

105
Нечаївська загальноосвітня школа I-III Сучасні технології як засіб розвитку
ступенів ім. Ю.І. Яновського
пізнавальної діяльності читачів
Новоандріївський
навчально-виховний Партнерство школи та батьківської
комплекс «Загальноосвітня школа
громадськості – запорука становлення і
I-III ступенів – дошкільний навчальний розвитку
здоров’язбережувального
заклад» Новгородківської районної ради освітнього середовища
Кіровоградської області
Обласна
психолого-медико-педагогічна Комплексний підхід до організації
консультація
педагогічної корекції у навчанні і
вихованні дітей з особливими освітніми
потребами
Олександрівський районий центр дитячої та
юнацької творчості
Павлиська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей імені В.О. Сухомлинського»
Онуфріївської
районної
ради
Кіровоградської області
Петрівська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів Петрівської районної ради
Кіровоградської області
Петрівський НВК «Загальноосвітня школа
І-ІІІ ст. – гімназія» Петрівської районної
ради
Помічнянська загальноосвітня школа
I-III ступенів № 3 Добровеличківської
районної
державної
адміністрації
Кіровоградської області
Психолого-медико-педагогічна консультація
Кіровоградської міської ради

Психолого-педагогічний супровід дітей
«групи ризику»
Розвиток
педагогічних
ідей
В.О. Сухомлинського в умовах сучасної
школи.
Формування
керівника-лідера.
Акмеологічні підходи в управлінні
навчальним закладом
Християнська етика в навчальновиховному закладі
Формування читацької компетентності
школярів
шляхом
використання
інформаційно-комунікаційних технологій
Психолого-медико-педагогічна консультація
у
процесі
деінституалізації
навчання і виховання дітей з особливими
освітніми потребами

Клініко-педагогічна діагностика дітей з
порушеннями психофізичного розвитку
Приютівська загальноосвітня школа
Підвищення ефективності навчальноI-III ступенів Новоукраїнської районної ради виховного процесу з фізичної культури
Кіровоградської області
на основі інноваційних технологій
навчання
Центр методичної та соціально-психологіч- Випереджувальний характер навчання
ної
служби
управління
освіти педагогів у міжкурсовий період
Кіровоградської міської ради
Рівнянська
спеціальна
загальноосвітня Сучасні технології у роботі з учнями з
школа-інтернат
І-ІІ
ступенів особливими потребами
Новоукраїнського району Кіровоградської
обласної ради
Світловодська спеціальна загальноосвітня Сучасні
підходи
до
організації
школа-інтернат
І-ІІІ
ступенів
№1 корекційної та виховної діяльності з
Кіровоградської обласної ради
дітьми з особливими потребами в
умовах спеціальної школи-інтернату
Соколівська загальноосвітня школа
Особливості проведення уроків захисту
І-ІІІ ступенів Кіровоградської райдерж- Вітчизни та фізичної
культури з
адміністрації
елементам футболу
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Спеціалізована загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 14 Кіровоградської міської
ради Кіровоградської області
Спеціалізований
навчально-виховний
комплекс – загальноосвітній навчальний
заклад І-ІІІ ступенів №26 – дошкільний
навчальний заклад – дитячо-юнацький центр
«Зорецвіт» Кіровоградської міської ради
Спеціальний дошкільний навчальний заклад
(ясла-садок)
№46
"Краплинка"
Кіровоградської міської ради
Суботцівська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів Знам’янської районної ради
Трепівська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів Знам’янської районної ради
Центр методичної та психологічної служби
управління освіти Кіровоградської міської
ради

Сучасні
концептуальні
навчання англійської мови

принципи

Організація інклюзивного навчання учнів
з особливими освітніми потребами в
умовах загальноосвітнього навчального
закладу
Впровадження ідей В. Сухомлинського у
практику роботи ДНЗ

Особливості проведення уроків фізичної
культури в школі
Особливості проведення уроків фізичної
культури в школі
Вдосконалення
системи
науковометодичної роботи як шлях підвищення
професійного рівня, розвитку творчості
педагогів
Цукровозаводський
навчально-виховний Використання нових освітніх технологій
комплекс Олександрійської районної ради
як
дієвого
засобу
підвищення
результативності
навчально-виховного
процесу
Чечеліївська загальноосвітня школа
Здоров’язбереження як складова змісту
I-III ступенів Петрівської районної ради науково-методичної діяльності закладу
Кіровоградської області
Комунальний заклад «Загальноосвітня школа Розвязання конфліктів у шкільному
І-ІІІ ступенів №3 Кіровоградської міської середовищі
шляхом
запровадження
ради Кіровоградської області імені Олени шкільної медіації
Журливої»
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7.3. Координація дослідно-експериментальної роботи:
а) всеукраїнського рівня
№
з/п
1.

Назва експерименту

Назва експериментального закладу

Створення
науково-мето- Навчально-виховний комплекс
дичних засад формування у «Долинська гімназія-загальноосвітня
дітей
навчально-дослід- школа І-ІІІ ступенів № 3» Кіровоградницьких умінь
ської області,
- Загальноосвітня школа І ступеня
«Мрія» Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області,
- Дошкільний навчальний заклад
№ 5 «Ружечка», м. Долинська Кіровоградської області,
- Дошкільний навчальний заклад
(ясла-садок) № 71 «Катеринка» комбінованого типу Кіровоградської міської
ради Кіровоградської області,
- Дошкільний навчальний заклад
(ясла-садок) № 15 «Зірочка» комбінованого типу Кіровоградської міської
ради Кіровоградської області,
- Гімназія № 9 Кіровоградської
міської ради Кіровоградської області,
- Комунальний заклад «навчальновиховне об’єднання № 25 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів,природничоматематичний ліцей, центр позашкільного виховання «Ліра» Кіровоградської міської ради Кіровоградської
області».

Документ, яким
затверджено експеримент
Наказ Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту
України від 18.04.2012р.
№476 «Про проведення
всеукраїнського
експерименту
з
упровадження
інноваційного
освітнього
проекту
в
навчальних
закладах України за темою
«Створення
науковометодичних засад формування у дітей навчальнодослідницьких умінь», наказ
управління освіти і науки
Кіровоградської
обласної
державної адміністрації від
29.08.2012 р. №347 «Про
організаційне та науковометодичне
забезпечення
проведення всеукраїнського
експерименту з упровадження інноваційного освітнього проекту в навчальних
закладах
Кіровоградської
області за темою «Створення науково-методичних
засад формування у дітей
навчально-дослідницьких
умінь».

Прізвище, ім’я, по
батькові наукового
керівника
Чернецька Т.І., докторант Інституту педагогіки НАПН України,
кандидат педагогічних
наук, доцент.

Термін
проведення
Січень,
квітень,
червень,
жовтень
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2.

Науково-методичні
засади
впровадження
фінансової
грамотності у навчальновиховний процес навчальних
закладів

- Комунальний
заклад
«Навчально-виховне
об’єднання
природничо-економіко-правовий ліцей
- спеціалізована школа
І-ІІІ ступенів № 8 - позашкільний центр
Кіровоградської
міської
ради
Кіровоградської області»,
- Комунальний
заклад
«Навчально-виховне
об’єднання
«Спеціалізований
загальноосвітній
навчальний
заклад
I
ступеня
«Гармонія» - гімназія імені Тараса
Шевченка - центр позашкільного
виховання «Контакт» Кіровоградської
міської ради Кіровоградської області»,
- Комунальний
заклад
«Навчально-виховний
комплекс
загальноосвітня школа I-II ступенів №
34
економіко-правовий
ліцей
«Сучасник» - дитячо-юнацький центр
Кіровоградської
міської
ради
Кіровоградської області»,
- Навчально-виховний комплекс
«Олександрійський
колегіум
спеціалізована
школа»
Олександрійської
міської
ради
Кіровоградської області,
- Ліцей інформаційних технологій
Олександрійської
міської
ради
Кіровоградської області,
- Олександрійський
навчальновиховний комплекс (ЗНЗ I-ІI ступенів
№ 17 - ліцей) Олександрійської міської
ради Кіровоградської області,

Наказ Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту
України від 17.06. 2013 р.
№776 «Про розширення
бази
для
проведення
дослідно-експериметальної
роботи «Наукові засади
впровадження
фінансової
грамотності у навчальновиховний процес навчальних
закладів»
на
2012-2019
роки», наказ управління
освіти
і
науки
Кіровоградської
обласної
державної адміністрації від
08.10.2013р. №548 «Про
розширення
бази
для
проведення
дослдіноекспериметальної
роботи
«Наукові
засади
впровадження фінансової грамотності
у
навчальновиховний процес навчальних
закладів»
на
2012-2019
роки».

Смовженко Т.С., радник ректора Університету банківської справи
Національного банку
України
(м.
Київ),
доктор
економічних
наук, професор;
Удод О.А., директор
Державної наукової установи «Інститут інноваційних технологій і
змісту освіти», доктор
історичних
наук,
професор.

2012 –
2019 рр.
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3

- Добровеличківська
загальноосвітня школа
I-III ступенів № 1 Добровеличківської
районної
державної
адміністрації
Кіровоградської області.
Розвиток бізнес-освіти в
- Кіровоградська гімназія нових
Україні як елемент державної технологій навчання Кіровоградської
політки сприяння розвитку
міської ради;
підприємництва
- Комунальний
заклад
«Навчально-виховне об`єднання ліцейшкола – дошкільний навчальний заклад
«Вікторія – П» Кіровоградської міської
ради
- «Навчально-виховний комплекс
«Кіровоградський
колегіумспеціалізований
загальноосвітній
навчальний заклад І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад – центр
естетичного
виховання»
Кіровоградської міської ради»
- Комунальний
заклад
«Навчально-виховне
об`єднання
«Загальноосвітній навчальний заклад ІІІІ ступенів № 16 – дитячий юнацький
центр «Лідер» Кіровоградської міської
ради
- Комунальний
заклад
«Навчально-виховне об`єднання –
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№ 31 з гімназійними класами, центр
дитячої
та
юнацької
творчості
«Сузір`я» Кіровоградської міської ради
- Комунальний
заклад
«Навчально-виховне об`єднання № 32

Наказ Міністерства освіти і
науки
України
від
07.10.2016 р. №1221 «Про
проведення дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня за темою
«Розвиток бізнес-освіти в
Україні
як
елемент
державної політки сприяння
розвитку підприємництва»

Паздрій Віталій Ярославович, викладач кафедри стратегій підприємств ДВНЗ «КНЕУ
імені Вадима Гетьмана», генеральний директор Компанії інтелектуальних технологій
«КІНТ», магістр з економіки
підприємств,
кандидат економічних
наук
Верба Вероніка Анатоліївна, кафедра стратегій підприємств ДВНЗ
«КНЕУ імені Вадима
Гетьмана», професор,
доктор
економічних
наук
Кириченко
Микола
Олексійович,
ДВНЗ
«Університет
менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України,
перший проректор –
проректор з науково-

жовтень
2016р.грудень
2021р.
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«Спеціалізована загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів, позашкільний центр
«Школа мистецтв» Кіровоградської
міської ради
- Комунальний
заклад
«Навчально-виховне
об`єднання
«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів –
ліцей № 19 – позашкільний центр
Кіровоградської міської ради»

педагогічної та навчальної роботи, кандидат
педагогічних наук

б) регіонального рівня
№
з/п

Назва експерименту

1.

Становлення і розвиток мережі
опорних
шкіл
в
умовах
децентралізації
та
формування
освітніх округів в області

2.

Підвищення ефективності надання
освітніх послуг шляхом оптимізації
мережі навчальних закладів та
створення
навчально-виховних
обʼєдань на період 2016-2021рр.»

Назва експериментального
заклад
- Комунальний
заклад
«Компаніївське навчально-виховне
об`єднання»
Компаніївської
районної ради;
- Комунальний
заклад
«Петрівське
навчально-виховне
об`єднання
«загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів - гімназія»
Петрівської районної ради;
- Користівська
загальноосвітня
школа
І-ІІІ
ступенів
Олександрійської
районної ради
- Новоархангельське
навчально-виховне об`єднання №1
Новоархангельської районної ради;
- Новоархангельське
навчально-виховне об`єднання №2
Новоархангельської районної ради;

Документ, яким
затверджено
експеримент

Прізвище, ім’я, по
батьков наукового
керівника

Термін
проведення

Бик А.С., заступник 01.01.2017р.директора з науково- 31.08.2019р.
дослідної діяльності
та
міжнародного
співробітництва,
кандидат
педагогічних наук

Бик А.С., заступник 01.01.2017р.директора з науково- 31.08.2021р.
дослідної діяльності
та
міжнародного
співробітництва,
кандидат
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3

Мистецька спадщина рідного краю як
засіб
патріотичного
виховання
школярів

- Торговицьке
навчальновиховне
об`єднання
Новоархангельської районної ради;
- Надлацьке
навчальновиховне
об`єднання
Новоархангельської районної ради;
- Підвисоцьке
навчальновиховне
об`єднання
Новоархангельської районної ради
Устинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Устинівської
районної державної адміністрації

педагогічних наук

жовтень 2016р.
–
червень
2019р.

7.4. Науково-методичний супровід впровадження інновацій, проектна діяльність
№
Термін
Місце
Категорія
Зміст роботи
з/п
виконання
проведення
учасників
1 Здійснення роз’яснювальної роботи з Протягом Долинський, Пет- Методисти методичних кабінепитань
впровадження інновацій, року
рівський,
Олек- тів (центрів) відділів освіти, кепроектної діяльності
сандрійський ра- рівники ЗНЗ, заступники дирекйонні методичні торів ЗНЗ Долинської, Петрівкабінети,
КЗ ської, Олександрійської рай«КОІППО імені держадміністрацій,
Василя
Сухомлинського
2 Аналіз та узагальнення інформації з Вересень КЗ «КОІППО імевідділів, управлінь освіти райдержні Василя Сухомадміністрацій, міських рад про іннолинського
ваційні освітні технології.
3
Узагальнення педагогічного досвіду Протягом КЗ «КОІППО іме- Методисти методичних кабінетів
закладів освіти області з питань року
ні Василя Сухом- (центрів) відділів, управлінь
впровадження освітніх інновацій
(за
линського
освіти райдержадміністрацій,
окремим
міських рад, керівники ЗНЗ,
графіком)
заступники директорів ЗНЗ

Відповідальні
Кирилюк А.П.
Марченко І.А.
Яковова Г.Я.

Кирилюк А.П.
Яковова Г.Я.
Кирилюк А.П.
Марченко І.А.
Яковова Г.Я.

Відмітка про
виконання
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4

5

6

Оновлення нормативно-правової бази
з питань інноваційної діяльності у навчальних закладах Кіровоградської
області на сайті КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлинського».
Оновлення банку даних з інноваційних освітніх технологій, що впроваджуються у навчальних закладах
Кіровоградської області.
Реалізація науково-методичного проекту «Інноваційний пошук освітянського простору Кіровоградщини»
(основний етап)

Січень

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»

Кирилюк А.П.
Марченко І.А.
Яковова Г.Я.

Листопад

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»

Кирилюк А.П.
Марченко І.А.
Яковова Г.Я.

Протягом
року

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»

Завідувачі, директори, методисти, керівники навчальних закладів

Працівники центру
спільно з НМЛ виховної роботи і формування
культури
здоров’я,
відділом
інноваційної діяльності

7.5. Впровадження результатів інноваційної діяльності, створення бази даних інновацій
№ з/п

Зміст роботи

Термін
виконання

3

Оновлення банку даних з впровадження освітніх інновацій в Жовтень
управлінні закладами освіти області, в дошкільній освіті;
в початковій освіті; в навчально-виховному процесі середньої
школи; з фізичної культури, реабілітаційної педагогіки та
здорового способу життя.
Інформування педагогічних працівників про результати впро- Протягом року
вадження інноваційних освітніх технологій у навчальних закладах Кіровоградської області.
Оновлення банку даних опорних загальноосвітніх навчальних Вересень
закладів з інноваційної діяльності.

4

Оновлення мапи освітніх інновацій в навчальних закладах Жовтень
Кіровоградської області.

1

2

Відповідальні

Кирилюк А.П.
Марченко І.А.
Яковова Г.Я.
Кирилюк А.П.
Марченко І.А.
Яковова Г.Я.
Кирилюк А.П.
Марченко І.А.
Яковова Г.Я.
Кирилюк А.П.
Марченко І.А.
Яковова Г.Я.

Відмітка про виконання
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VІІІ.
ФОРМУВАННЯ
ЄДИНОГО
ОСВІТНЬОГО
ІНФОРМАЦІЙНОГО
ПРОСТОРУ РЕГІОНУ
8.1. Науково-методичний супровід учасників інформатизації освіти
№
з/п

1

2

3

Форма та тема заходу

Систематичне
оновлення контенту на персональних блогах викладачів кафедр та сайтах
структурних
підрозділів, сайті інституту
Розробити для розміщення у мережевих
ресурсах матеріалів для
Педагогічного брифінгу
«Методичні ініціативи»:
інновації у роботі з
педагогом у міжкурсовий період»
Організація консультацій для працівників методичних кабінетів, керівників ЗНЗ щодо застосування ІКТ у практичній діяльності

Категорія
керівних і
педагогічних
кадрів

Термін
виконання

Учителі усіх
категорій

1 раз на два
місяці

Викладачі кафедр, керівники структурних підрозділів

Науково-педагогічні та педагогічні працівники

до 01.10

Керівники
структурних
підрозділів

Завідувачі, директори, методисти, керівники навчальних
закладів

Протягом
року

Половенко
О.В.

Відповідальні

Відмітка про
виконання

8.2. Забезпечення навчання педагогічних працівників регіону інформаційнокомунікаційним технологіям та методична підтримка викладання навчальних
предметів засобами ІКТ
№
з/п

1

2

Зміст роботи

Наукове редагування та
подальша
публікація
науково-методичних
матеріалів з актуальних
тем використання ІКТ в
освітньому процесі на
сторінках
обласного
науково-методичного
журналу
«Освітній
інтернет
навігатор»
(http://oin.in.ua)
Проведення індивідуальних занять, консультацій для слухачів курсів, що оволоділи ІКТ

Категорія
керівних і
педагогічних
кадрів

Термін
виконання

Учителі усіх
категорій

Протягом
року

Для всіх
категорій
педагогічних
працівників

Відповідальні

Буртовий С.В.

За потребою Литвиненко
О.В.
Частаков А.В.
Чала М.С.

Відмітка про
виконання

3
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Використання онлайно- Для всіх
За потребою Литвиненко
вих технологій у нав- категорій
О.В.
чально-виховному про- педагогічних
Частаков А.В.
цесі
працівників

8.3. Розбудова єдиного інформаційно-освітнього простору регіону
№
з/п

1

2

3

4

5

Зміст роботи

Модернізація роботи
регіонального Інтернет-журналу
(http://ezn.in.ua),
на
якому передбачається
публікація електронного освітнього контенту з актуальних питань електронної освіти, дистанційного навчання, електронних
засобів навчання, сучасних Інтернет-технологій, тощо
Систематичне адміністрування та наповнення
сайту
КЗ
«КОІППО
імені
Василя Сухомлинського» та сайту центру
дистанційного
навчання
Постійна робота з
просування веб-сайту
в рейтингу пошукових
систем, з пошукової
оптимізації
(створення семантичного
ядра сайту тощо), щодо обміну постійними
посиланнями для нарощування маси посилань
Систематичне адміністрування та наповнення
платформи
дистанційного навчання Moodle
Надання консультацій
працівникам інституту
та
районних
(міських) методичних

Категорія
керівних і
педагогічних
кадрів

Термін
виконання

Учителі усіх
категорій

Протягом
року

Відповідальні

Буртовий С.В.

Протягом
року

Литвиненко О.В.
Частаков А.В.
Задорожко І.В.

Протягом
року

Частаков А.В.
Задорожко І.В.

Протягом
року

Литвиненко О.В.
Частаков А.В.

Протягом
року

Литвиненко О.В.
Частаков А.В.
Задорожко І.В.

Відмітка про
виконання
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6
7

8

9

кабінетів
(центрів)
щодо використання в
роботі інформаційнокомунікаційних технологій, зокрема систем керування контентом, онлайнових
освітніх середовищ,
проведення
онлайнових вебінарів тощо
Проведення
скайпнарад
Аналіз стану функціонування
сайтів
методичних кабінетів,
окремих методистів,
наповнюваність сторінок методичних кабінетів
на
сайтах
відділів,
управлінь
освіти
Проведення онлайнопитування
щодо
участі у курсах підвищення каліфікації
Проводити
скайпнаради

Завідувачі
РМК (НМЦ)
Завідувачі,
методисти
РМК (НМЦ)

Щочетверга

Половенко О.В.

Щороку

Половенко О.В.
Кірішко Л.М.

Всі категорії
керівних та
педагогічних
кадрів
Практичні
психологи та
соціальні
педагоги

Протягом
року

Завідувачі
структурних
підрозділів

Остання
п’ятниця
місяця

Чебоненко В.Ф.
Снітко І.Ю.

8.4. Впровадження Інтернет-технологій в освітній процес регіону, розвиток
віртуальних педагогічних спільнот тощо
№
з/п

1

2

3
4

Зміст роботи

Систематична робота з наповнення
електронним освітнім контентом
освітнього порталу «Я-Вчитель»
(http://vchitel.kr.ua)
Розробка інформаційного форуму для
керівників опорних ЗНЗ: з інноваційної діяльності; з апробації
навчальної літератури.
Забезпечення діяльності віртуальної
спільноти «Психологічна служба
профтехосвіти»
Створення на базі сайту «Викладання
предметів духовно-морального спрямування» віртуальної спільноти
педагогів

Категорія
керівних і
педагогічних
кадрів

Термін
виконання

Відміт
-ка
Відповідальні про
виконання

Учителі усіх
категорій

Протягом року

Буртовий
С.В.

Керівники
опорних навчальних закладів
Практичні психологи, соціальні педагоги
Вчителі предметів духовноморального
спрямування

Лютий

Марченко
І.А.,
Яковова
Г.Я.
Молчанова
О.М.

Постійно
ІІ
піврічя

Жосан О.Е.

5

6
7
8

116
Створення на базі блогу «Професійне
Вчителі-дефексамовдосконалення педагога»
тологи, виховавіртуальної спільноти
телі спеціальних шкіл та
шкіл-інтернатів
Створення блогу «Особлива дитина»
Педагогічні
працівники
Створення на базі блогу «Шкільні клу- Педагогічні
би підприємництва Кіровоградської
працівники
області» віртуальної спільноти
Адміністрування віртуальної спільноти Обласні, районні
Міжнародного конкурсу з інформатики (міські), шкільні
та комп’ютерної вправності «Бобер» в координатори
Україні в соціальній мережі Фейсбук
конкурсу

ІІ
піврічя

Павлюх
В.В.

ІІ
піврічя
ІІ
півріччя

Войтко
В.В.
Гельбак
А.М.

Постійно

Чала М.С.

Фасилітатори
Постійно
програми, фахівці
з моніторингу

Чала М.С.

Практичні психологи, соціальні педагоги
Методисти, керівники навчальних закладів
Методисти, заступники директорів шкіл,
педагоги-організатори, бібліотекарі навчальних закладів
Учителі зарубіжної літератури

ІІ півріччя

Молчанова
О.М.

Протягом року

Трубіна
В.М.

Жовтень

Міцай
Ю.В.

Січень

Ревнивцева
О.В.

https://www.facebook.com/groups/2325878034502
10/

9

Адміністрування віртуальної спільноти програми Intel Шлях до успіху в
Кіровоградській області (Україна)
https://www.facebook.com/groups/378801248818
463/ в соціальній мережі Фейсбук

10

Створення віртуальної спільноти
«Психологічна служба профтехосвіти»

11

Продовжити діяльність віртуального
інтернет-клубу «Серце віддане дітям»

12

Створення віртуальної виставки сучасних видань «Дітям про Україну:
цікаво, доступно, популярно»

13

Створити групу вчителів зарубіжної
літератури у мережі Facebook
«Читаємо. Аналізуємо. Навчаємо»

8.5. Запровадження електронної освіти та розробка електронного освітнього
контенту
№
з/п

1

2

Зміст роботи

Формування
освітнього
контенту
регіональної віртуальної спільноти
вчителів Кіровоградської області
«Я – Вчитель»
Використання платформи YouTube для
проведення освітніх вебінарів

Термін
виконання

Відповідальні

Протягом
року

Буртовий С.В.
Половенко
О.В.

Протягом
року

Литвиненко
О.В.
Частаков А.В.

Відмітка про
виконання

3

4

5

6
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Розробка
та
розміщення
на Протягом
дистанційній
платформі
Moodle року
авторських дистанційних курсів та
дистанційних тренінгів для освітян
регіону
Розробка мультимедійних електронних Протягом
навчально-методичних
матеріалів року
відповідно до тематики лекційних та
практичних занять викладачів кафедри
Впровадження електронного освіт- Протягом
нього
контенту
Office
365
в року
навчальний
процес
(OneDrive,
OneNote, онлайновий офіс)
Використання платформи YouTube для Протягом
проведення освітніх вебінарів
року

Викладачі
кафедри теорії
і методики середньої освти
Викладачі
кафедри теорії
і методики середньої освти
Литвиненко
О.В.
Частаков А.В.
Задорожко І.В.
Литвиненко
О.В.
Частаков А.В.
Задорожко І.В.
Литвиненко
О.В.
Частаков А.В.
Задорожко І.В.

7

Використання
платформи Протягом
BigBlueButton для проведення освітніх року
вебінарів

8

Уводити в практику самоосвіти педагогів Систематично Чала М.С.
використання масових відкритих онлайнШовенко О.С.
курсів (MOOC) від провідних світових
розробників
Науково-методичний супровід розробки Постійно
Чала М.С.
вчителями
електронного
освітнього
Шовенко О.С.
контенту, розміщення його на сайті
лабораторії

9

118

ІХ. КООРДИНАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ РАЙОННИХ (МІСЬКИХ) НАУКОВОМЕТОДИЧНИХ КАБІНЕТІВ (ЦЕНТРІВ)
9.1. Науково-методичний супровід роботи з педагогічними працівниками
районних (міських) методичних кабінетів (центрів)
№
з/п

Категорія педпрацівників
та організаційна форма заходу

Проблема

Дата

1 Методисти методичних кабінетів Значення інноваційної освіт- 17.01
(центрів) органів управління ньої
діяльності
у
освітою
райдержадміністрацій, забезпеченні
конкурентоміських
рад,
об’єднаних спроможності навчального
територіальних громад
закладу
Науково-практичний семінар
2 Методисти методичних кабінетів Діяльність методичної служ- 10.04(центрів) органів управління би як умова професійного 11.04
освітою
райдержадміністрацій, розвитку педагога
міських
рад,
об’єднаних
територіальних
громад,
які
відповідають
за
викладання
математики.
Обласний семінар
3 Методисти методичних кабінетів Діяльність методичної служ- 10.04(центрів) органів управління би як умова професійного 11.04
освітою
райдержадміністрацій, розвитку педагога
міських
рад,
об’єднаних
територіальних
громад,
які
відповідають
за
викладання
фізики та астрономії.
Обласний семінар
4 Завідувачі (директори) мето- Інноваційний менеджмент як 13.04дичних
кабінетів
(центрів) вектор удосконалення профе- 14.04
органів
управління
освітою сійних
компетентностей
райдержадміністрацій,
міських педагогів
рад, об’єднаних територіальних
громад.
Постійно діючий семінар
5 Методисти методичних кабінетів Якість освіти як об’єкт 20.04
(центрів) органів управління вимірювання та управління
освітою
райдержадміністрацій,
міських
рад,
об’єднаних
територіальних
громад,
які
відповідають
за
проведення
моніторингових досліджень.
Семінар
6 Методисти методичних кабінетів Інноваційні
підходи
до 20.04
(центрів) органів управління моделювання
науковоосвітою
райдержадміністрацій, методичної
роботи
з
міських
рад,
об’єднаних бібліотекарями навчальних
територіальних
громад
з закладів
бібліотечних фондів.
Інтернет-семінар

Науковий
керівник,
керівник

Жосан О.Е.
Кирилюк А.П.
Марченко І.А.
Яковова Г.Я
Ткаченко Л.А.

Побережний
П.В.

Половенко О.В.

Голодюк Л.С.
Корж Л.Ф.
Шаповалова
Т.А.

Дяченко Н.І.

7

8

9

10

11

12

119
Завідувачі (директори), мето- Використання
інтернет- 04.05
дисти
методичних
кабінетів простору для підвищення
(центрів) органів управління якості неперервного навчаносвітою
райдержадміністрацій, ня педагогів
міських
рад,
об’єднаних
територіальних громад, керівники
загальноосвітніх
навчальних
закладів.
Творча група (третє засідання)
Методисти методичних кабінетів Реалізація завдань Держав- 23.05(центрів) органів управління них стандартів дошкільної та 24.05
освітою
райдержадміністрацій, початкової
освіти
у
міських
рад,
об’єднаних навчально-виховних комптериторіальних
громад,
які лексах
відповідають за дошкільну освіту.
Обласний семінар
Завідувачі (директори), мето- Компетентнісний підхід до 14.06
дисти
методичних
кабінетів навчання
дорослих
у
(центрів)
органів
управління контексті євроінтеграції
освітою
райдержадміністрацій,
міських
рад,
об’єднаних
територіальних громад.
Школа молодого методиста
(віртуальний майстер-клас)
Методисти методичних кабінетів Інструменти
підвищення 22.08
(центрів) органів управління ефективності
викладання
освітою
райдержадміністрацій, шкільного курсу інформаміських
рад,
об’єднаних тики
територіальних
громад,
які
відповідають
за викладання
інформатики, голови методичних
об’єднань учителів інформатики.
Науково-практичний семінар
Методисти методичних кабінетів Формування
ціннісних 05.09
(центрів) органів управління орієнтацій особистості у
освітою
райдержадміністрацій, виховній системі навчальміських
рад,
об’єднаних ного закладу: досвід роботи
територіальних
громад,
які та інноваційні підходи
відповідають за виховну роботу
та позашкільну освіту.
Науково-практичнийсемінар
Завідувачі (директори), мето- Використання інноваційних 20.09
дисти
методичних
кабінетів технологій
у
діяльності
(центрів) органів управління загальноосвітніх навчальних
освітою
райдержадміністрацій, закладів як необхідна умова
міських
рад,
об’єднаних проектування індивідуальної
територіальних громад, керівники траєкторії
професійного
загальноосвітніх
навчальних розвитку
педагогічних
закладів.
працівників
Регіональна школа новаторства

Половенко О.В.
Трубіна В.Г.

Тарапака Н.В.

Вареха А.Г.

Чала М.С.
Шовенко О.С.

Міцай Ю.В.

Жосан О.Е.
Кірішко Л.М.
Кирилюк А.П.

13

14

15

16

17

18
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Методисти методичних кабінетів Модернізація
методичної 28.09Желєзнова Т.П.
(центрів) органів управління роботи
в
контексті 29.09
Барсукова С.Л.
освітою
райдержадміністрацій, суспільних трансформацій та
Ткаченко С.В.
міських
рад,
об’єднаних забезпечення
рівного
територіальних громад, керівники доступу до реалізації якісної
методичних
об’єднань,
які здоров’язбережувальної
відповідають
за
викладання освіти
предмета «Основи здоров’я» та
впровадження
превентивних
здоров’язбережувальних
проектів.
Постійно діючий семінар
Працівники методичних кабінетів Вернісаж педагогічної твор- вересень Половенко О.В.
(центрів) органів управління чості
(терміни Кирилюк А.П.
освітою
райдержадміністрацій,
буде
Кірішко Л.М.
міських
рад,
об’єднаних
повідом Трубіна В.Г.
територіальних громад, керівники
лено
Вареха А.Г.
загальноосвітніх
навчальних
додатков
закладів.
о)
Обласна віртуальна педагогічна
виставка з досвіду діяльності
навчальних закладів
Завідувачі (директори), методисти Сучасна
дошкільна
та 04.10
Голодюк Л.С.
методичних кабінетів (центрів) шкільна освіта: інновації,
Буртовий С.В.
органів
управління
освітою методологія, теорія, практика
Тарапака Н.В.
райдержадміністрацій, міських рад,
об’єднаних територіальних громад,
керівники
дошкільних
та
загальноосвітніх
навчальних
закладів, педагогічні працівники.
Всеукраїнська науково-практична
конференція
Спеціалісти органів управління Зовнішнє незалежне оціню- 11.10
Голодюк Л.С.
освітою, методисти методичних вання: підсумки, проблеми,
Корж Л.Ф.
кабінетів
(центрів)
органів перспективи
Бутенко Л.М.
управління освітою райдержадміністрацій,
міських
рад,
об’єднаних
територіальних
громад, які відповідають за
проведення
зовнішнього
незалежного оцінювання.
Онлайн-нарада
Завідувачі
(директори) Науково-методичний супро- 17.10Половенко О.В.
методичних кабінетів (центрів) від професійної діяльності 18.10
Вареха А.Г.
органів
управління
освітою педпрацівників в умовах
райдержадміністрацій,
міських територіальних об’єднаних
рад, об’єднаних територіальних громад
громад.
Постійно діючий семінар
Методисти методичних кабінетів Національно-патріотичне ви- 31.10
Міцай Ю.В.
(центрів)
органів
управління ховання учнів в умовах
Пляка С.М.
освітою
райдержадміністрацій, сучасного освітнього проміських
рад,
об’єднаних стору
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19

20

21

22

23

територіальних
громад,
директори, заступники директорів
навчальних закладів.
Лабораторія
перспективного
педагогічного
досвіду
(дистанційна
форма
проведення)
Методисти методичних кабінетів Моніторингові дослідження 16.11
Голодюк Л.С.
(центрів)
органів
управління якості освіти: регіональний
Корж Л.Ф.
освітою
райдержадміністрацій, аспект
міських
рад,
об’єднаних
територіальних
громад,
які
відповідають
за
проведення
моніторингових досліджень.
Вебінар
Методисти методичних кабінетів Системний
підхід
до 29.11Кирилюк А.П.
(центрів)
органів
управління управління
інноваційною 30.11
Яковова Г.Я.
освітою
райдержадміністрацій, освітньою
діяльністю
в
міських
рад,
об’єднаних умовах
загальноосвітнього
територіальних громад.
навчального закладу
Інтернет-семінар
Методисти методичних кабінетів Психолого-педагогічна си- 12.12
Чебоненко В.Ф.
(центрів) органів управління стема
профілактики
і
Мирська А.А.
освітою
райдержадміністрацій, корекції
суїцидальної
міських
рад,
об’єднаних поведінки
територіальних
громад,
які
відповідають за психологічну
службу.
Вебінар
Методисти методичних кабінетів Організаційно-методичне за- Остання Молчанова
(центрів) органів управління безпечення діяльності психо- п’ятниця О.М.
освітою
райдержадміністрацій, логічної служби системи кожного Чебоненко В.Ф.
міських
рад,
об’єднаних освіти
кварталу Мирська А.А.
територіальних
громад,
які
відповідають за психологічну
службу.
Онлайн-нарада
Керівники
та
методисти Кожну п’ятницю тижня
Половенко О.В.
методичних кабінетів (центрів)
органів
управління
освітою
райдержадміністрацій,
міських
рад, об’єднаних територіальних
громад
Скайп-нарада
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9.2.Формування мережі базових методичних кабінетів (центрів) з основних
напрямків їх діяльності
№
Базовий Р(М)МК(Ц)
з/п
1. Методичний кабінет відділу освіти
Бобринецької райдержадміністрації
2. Методичний кабінет відділу освіти
Компаніївської райдержадміністрації

3.
4.
5.
6.
7.

8.

Методичний кабінет відділу освіти
Долинської райдержадміністрації
Інформаційно-ресурсний методичний
центр відділу освіти, молоді та спорту
Кіровоградської райдержадміністрації
Методичний кабінет відділу освіти,
молоді та спорту Маловисківської
райдержадміністрації
Методичний кабінет відділу освіти
Олександрійської
райдержадміністрації
Методичний кабінет відділу освіти
Петрівської райдержадміністрації
Науково-методичний центр управління освіти, молоді та спорту
Олександрійської міської ради

Напрям діяльності
Компетентнісний
підхід
у
підвищенні
кваліфікації педагогів у атестаційний період
Науково-методичний супровід формування в
учнів та дітей дошкільного віку мотивації до
навчальної діяльності та саморозвитку в
контексті
компетентнісного
підходу
до
навчально-виховного процесу
Науково-методичний супровід упровадження
нових Державних стандартів
Розвиток професійної компетентності педагога
шляхом упровадження інноваційних педагогічних технологій
Інформаційно-методичне забезпечення діяльності педагогічних працівників: інноваційний
аспект
Розвиток творчої індивідуальності педагога
шляхом
впровадження
інноваційних
педагогічних технологій
Підвищення
професійної
компетентності
керівних
та
педагогічних
кадрів
загальноосвітніх навчальних закладів як умова
розвитку особистості дитини
Підвищення методичної підготовки педагогічних кадрів шляхом формування навичок
науково-дослідницької роботи
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9.3. Аналіз діяльності районних (міських) методичних кабінетів (центрів)
9.3.1. Тематичні вивчення
Регіональні
об’єднання
Маловисківський,
Новомиргородський

Термін
Квітень
Квітень
Жовтень

Березень
Онуфріївський,
Світловодський

Березень

Бобринецький,
Устинівський

Квітень
Квітень

Знам’янський,
Олександрівський
Долинський,
Петрівський,
Олександрійський

Жовтень
Квітень
Листопад

Добровеличківський, Лютийберезень

Проблема вивчення
Компетентнісний підхід до викладання предметів у початковій
школі в процесі реалізації Державного стандарту початкової
загальної освіти
Компетентісний підхід до викладання предметів «Образотворче
мистецтво», «Мистецтво», «Художня культура». Міжпредметний
зв'язок та інтеграція.
Методичне забезпечення викладання предметів освітніх галузей
«Природознавство» та «Математика» в умовах реалізації
Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти

Відповідальні
Тіхонова Н.Г.
Кондратова В.В.

Хлань Л.М.
Ціперко Т.В.
Ткаченко Л.А.
Побережний П.В.
Вивчення стану науково-методичного та психолого-педагогічного Павлюх В.В.
забезпечення діяльності шкіл-інтернатів
Молчанова О.М.
Вивчення ефективності діяльності методичних формувань Чала М.С.
учителів інформатики та вчителів, які використовують Шовенко О.С.
інформаційні технології навчання
Шляхи реалізації національно-патріотичного виховання в Гагаріна Н.П.
навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу
Науково-методичне забезпечення викладання предметів «Фізична Коробов М.Г.
культура» та «Захист Вітчизни»
Науково-методичний супровід вивчення предметів освітньої Кравченко Ю.В.
галузі «Суспільствознавство»
Черткова Н.С.
Інноваційний аспект методичної роботи з питань розвитку Шаповалова Т.А.
здібностей і обдарувань учнів
Марченко І.А.
Яковова Г.Я.
Стан
науково-методичного
забезпечення
впровадження Червонець І.В.
інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах
Стан організації роботи загальноосвітніх навчальних закладів з Желєзнова Т.П.
питань
безпеки
життєдіяльності
та
впровадження Барсукова С.Л.
здоров’язбережувальних технологій навчання (викладання Ткаченко С.В.

Відмітка про
виконання
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Листопад

Вільшанський,
Голованівський

Листопад

Жовтень
м. Знам’янка,
м. Світловодськ

Лютий

м. Олександрія,
м. Кропивницький

Жовтень
Січень

Благовіщенський,
Гайворонський

Квітень

Кіровоградський,
Новгородківський
Компаніївський,
Новоукраїнський

Квітень
Березень
Жовтень

предмета «Основи здоров’я», факультативного курсу «Захисти
себе від ВІЛ»)
Вивчення професійної активності вчителів у міжкурсовий період: Ревнивцева О.В.
стан і перспективи
Маранська І.А.
Мінич Г.В.
Черненко С.В.
Формування ціннісних орієнтацій учнів в умовах освітнього Міцай Ю.В.
середовища навчального закладу та району
Гайда Л.А.
Дяченко Н.І.
Пляка С.М.
Організаційно-методичне забезпечення проведення зовнішнього Бутенко Л.М.
незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти
Гулка О.М.
Формування ціннісних орієнтацій учнів в умовах функціонування Міцай Ю.В.
освітнього середовища навчального закладу та міста
Гайда Л.А.
Дяченко Н.І.
Пляка С.М.
Науково-методичне забезпечення діяльності спеціальної школи в Войтко В.В.
умовах реформування освіти
Оновлення змісту і форм профілактичної роботи щодо Чебоненко В.Ф.
попередження та врегулювання конфліктів у закладах освіти
Мирська А.А.
Науково-методичний супровід розвитку інформаційно-освітнього Половенко О.В.
середовища регіону
Трубіна В.Г.
Кірішко Л.М.
Вареха А.Г.
Науково-методичний супровід організації методичної роботи Коса І.Т.,
вчителів іноземних мов загальноосвітніх навчальних закладів
Задубняк Ю.А.
Організаційно-методичне забезпечення проведення зовнішнього Бутенко Л.М.
незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти
Корж Л.Ф.
Науково-методичний супровід забезпечення рівного доступу до Татаренко О.В.
якісної технологічної та економічної освіти
Богданова О.П.
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9.3.2. Комплексне вивчення стану охорони праці та безпеки життєдіяльності в навчальних закладах (ЗНЗ, ДНЗ)
№

Термін
Район

з/п

Відмітка про
Проблема

Відповідальні

вивчення

1

Компаніївський

січень

2

Новомиргородський

лютий

3

Бобринецький

травень

4

Новгородківський

жовтень

5

Знам'янський

листопад

виконання
Удосконалення роботи з питань охорони праці та безпеки Желєзнова Т.П.
життєдіяльності з метою зменшення травмування
учасників навчально-виховного процесу
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Х. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
10.1. Співпраця з міжнародними фондами, науковими центрами, навчальними закладами, освітніми установами та
громадськими організаціями
№
з/п
1
2

3

4

5

6

7

Заклад, установа, фонд, програма, проект
Корпорація Intel, Корпорація Microsoft
Інститут «Ткума» - Український інститут
вивчення Голокосту
Дніпровським Національним університетом
імені Олеся Гончара
Львівським обласним інститутом
післядипломної педагогічної освіти
Центром Розвитку Освіти (ORE)
Дитячий Фонд Об’єднаних націй (ЮНІСЕФ)
МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІДу в
Україні»
Громадська організація «Дитячий фонд
«Здоров’я через освіту»
Дитячий Фонд Об’єднаних націй (ЮНІСЕФ)
GmbH «Профілактика ВІЛ/СНІДу в Східній
Європі»
МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІДу в
Україні»
Громадська організація «Дитячий фонд
«Здоров’я через освіту»
МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІДу в
Україні»
Міжнародна незалежна некомерційна
організація Project HOPE
GIZ (німецьке товариство міжнародного
співробітництва)

Відповідальні
Скрипка Г.В.
Буртовий С.В.
Голодюк Л.С.
Митрофаненко Ю.С.

Желєзнова Т.П.
Ткаченко С.В.
Барсукова С.Л.

Період
співпраці
Протягом року

Напрям співпраці
Впровадження освітніх
програм корпорацій в Україні

Протягом року

Наукові, науково-методичні
заходи

2014-2018

Програма навчального курсу
(факультативу) «Школа проти
СНІДу»

2014-2018

Програма навчального курсу
(факультативу) «Захисти себе
від ВІЛ»

2014-2018

Програма навчального курсу
«Основи здоров’я» (навчання
на засадах розвитку життєвих
навичок)
Шкільна програма з
профілактики вживання
тютюну, алкоголю і
наркотиків (ХОУП)
Проекти «Чесна гра»,
«Маршрут безпеки»

2014-2018

2015-2016

Відмітка про
виконання
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8

Міжнародний фонд «Відродження»

Жосан О.Е.

2014-2017

9

Співпраця з Корпусом Миру США в Україні

Коса І.Т.

Протягом року

10

Співпраця з Ґете-Інститутом, Британською
Радою та Французьким Культурним Центром
Співпраця з Міжнародними освітньометодичними центрами PEARSONDINTERNAL. Express Publishing. Oxford
University Press
Університет банківської справи Національного
банку України

Коса І.Т.
Задубняк Ю.А.
Коса І.Т.
Задубняк Ю.А.

Протягом року

Богданова О.П.

2012-2019

13

Arengukoostöö Programm (Estonian Development
Cooperation)
Міністерство закордонних справ Естонії

Чала М.С.

2017

14

Український науково-методичний центр
практичної психології і соціальної роботи
Національна академія педагогічних наук
України

Чебоненко В.Ф.,
Мирська А.А.

2013-2017

15

Національна академія педагогічних наук
України
Український науково-методичний центр

Чебоненко В.Ф.,
Мирська А.А.

2015-2021

11

12

Протягом року

Підготовка аналітичних матеріалів з проблем реформвання
освітньої політики, проведення круглих столів
Викладання англійської мови
як іноземної
Участь у семінарах та
вебінарах
Організація спільних семінарів

Сприяти
впровадженню
Міжнародного
проекту
USAID/FINREP - II «Розвиток
фінансового сектора» щодо
впровадження у навчальновиховний
процес
курсу
«Фінансова грамотність»
Україно-естонський
проект
Міксіке. Мета «Упровадження
та розвиток онлайн-навчання в
навчальних закладах України,
налагодження
зв’язків
та
комунікації між педагогами та
учнями з різних країн»
Інформаційно-освітня протиалкогольна програма «Сімейна
розмова».
Впровадження
програми в заклади освіти
області
Програма«Навички кризового
консультування та розвиток
психосоціальної
стійкості

128
практичної психології і соціальної роботи
Національний університет «Києво-Могилянська
академія»
16

Фонд Народонаселення ООН в Україні,
Національна академія педагогічних наук
України

Чебоненко В.Ф.,
Мирська А.А.

2012-2017

дітей до стресу». Підвищити
знання
та
вдосконалити
навички практичних психологів і соціальних педагогів
Програма щодо формування
навичок
репродуктивного
здоров’я підлітків «Дорослішай
на
здоров’я».
Впровадження програми в
заклади освіти області

10.2. Розробка та реалізація міжнародних програм і проектів
№
з/п

1

2

3
4

5

Назва програми /проекту

Завдання

Проект Корпусу Миру США в Україні «Викладання Забезпечити вдосконалення практичних навичок володіння
англійської мови як іноземної»
англійською мовою слухачів курсів
Розширити асортимент навчальних засобів для роботи зі
слухачами курсів
Підвищувати комунікативно спрямовану методику викладання
англійської мови вчителями області
Створення розмовного клубу для вчителів англійської Підвищити рівень володіння англійською мовою та
мови, спрямованого на вдосконалення методики удосконалити методику її викладання
викладання англійської мови на базі Кіровоградського
бібліотечного ресурсного центру «Windows on America»
Демонстрація фільмів мовою оригіналу з наступним їх Популяризувати вивчення англійської мови та підвищити
обговоренням з носієм мови на базі Кіровоградського рівень володіння нею різними групами населення
бібліотечного ресурсного центру “Windows on America”
Активізація участі загальноосвітніх навчальних закладів Розширення міжнародного співробітництва з навчальними
області в навчальній програмі Європейського союзу
закладами країн світу
«Twinning Plus»
Залучення ЗНЗ області до єдиної європейської Інтернет-мережі,
обмін ініціативами, здійснення учнівських обмінів тощо
Організація мовних курсів для педагогічних та науково- Залучити педагогічних та науково-педагогічних працівників
педагогічних працівників КЗ «КОІППО імені Василя КОІППО до вивчення англійської мови, сприяти їх творчому
Сухомлинського»
пошуку та розвитку іншомовної компетенції

Відповідальні

Коса І.Т.
Вікі Нейлінг

Коса І.Т.
Вікі Нейлінг
Коса І.Т.
Вікі Нейлінг
Коса І.Т.
Задубняк Ю.А.
Коса І.Т.
Вікі Нейлінг
Задубняк Ю.А.

129
6

7
8

Польсько-український проект «Шкільна академія Підготовка вчителів історії та суспільствознавчих дисциплін до Черткова Н.С.
підприємництва 3» в рамках Програми польської впровадження інтегрованих уроків «з підприємницьким тлом»
закордонної допомоги Міністерства закордонних справ у школі:
Республіки Польща
- ознайомлення слухачів КПК із завданнями та
напрямками реалізації проекту;
- залучення педагогів області до розробки конспектів
уроків з підприємницьким тлом;
- розвиток серед вчителів та учнів ключової компетенції «підприємливість та ініціативність».
Програма Іntel® «Навчання для майбутнього»
Навчання за програмою педагогів області
Литвиненко О.В.
Міжнародний проект USAID/FINREP - II «Розвиток
фінансового сектора» за темою «Науково-методичні
засади впровадження фінансової грамотності в
навчально-виховний процес навчальних закладів»

9

Польсько-український проект «Шкільна академія
підприємництва 3» в рамках Програми польської
закордонної допомоги Міністерства закордонних справ
Республіки Польща

10

Дослідно-експериментальний проект всеукраїнського
рівня «Розвиток бізнес-освіти в Україні як елемент
державної політики сприяння розвитку підприємництва»

Організаційно-методичний
супровід
впровадження
варіативного курсу «Фінансова грамотність», курсів за вибором
для учнів початкової школи «Фінансова абетка», «Фінансова
арифметика», «Фінансова поведінка», учнів основної школи
«Родинні
фінанси»,
«Фінансово-грамотний
споживач»,
«Фінансова культура», «Прикладні фінанси», «Економіка і
фінанси» та спецкурсів з фінансової грамотності для
підвищення кваліфікації педагогів початкової і основної школи,
курсу для батьків «Відкриті родинні студії. Фінансова мудрість
родинної педагогіки» на базі загальноосвітніх навчальних
закладів І-ІІI рівнів акредитації.
Підготовка вчителів трудового навчання та економіки до
впровадження інтегрованих уроків «з підприємницьким тлом»
у школі:
- ознайомлення слухачів КПК із завданнями та напрямками
реалізації проекту;
- залучення педагогів області до розробки конспектів
уроків з підприємницьким тлом;
- розвиток серед учителів та учнів ключової компетенції «підприємливість та ініціативність».
Залучення вчителів економіки до використання інноваційних
освітніх технологій:
- ознайомлення слухачів КПК із завданнями та напрямками

Богданова О.П.

Татаренко О.В.
Богданова О.П.

Богданова О.П.
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11
12
13
14
15

реалізації дослідно-експериментального проекту;
- розвиток серед учителів та учнів 8-11 класів вміння
працювати в інтерактивному онлайн-просторі з метою
формування підприємницької компетенції;
- залучення педагогів області та учнів 8-11 класів до
використання професійного програмного продукту – бізнессимуляції VіAL+.
Впровадження програми в освітній простір області
Чала М.С.

Програма Intel® «Шлях до успіху»
Курс «Комп’ютерні технології для місцевої спільноти»
Курс «Комп’ютерні технології для майбутньої професія»
Україно-естонський проект Міксіке
Впровадження проекту в освітній простір області

Чала М.С.

Інформаційно-освітня протиалкогольна програма для
підлітків та батьків «Сімейна розмова»
Програма щодо формування навичок репродуктивного
здоров’я підлітків «Дорослішай на здоров’я»

Чебоненко В.Ф.
Мирська А.А.
Чебоненко В.Ф.
Мирська А.А.

Програма «Навички кризового консультування
розвиток психосоціальної стійкості дітей до стресу»

Чебоненко В.Ф.
Мирська А.А.

Підвищення особистісного захисту учня у ситуаціях,
пов’язаних із ризиком вживання алкоголю
Формувати у підлітків усвідомлення цінності життя і здоров’я,
відповідальність за своє майбутнє, збереження сімейних
цінностей
та Забезпечення
розвитку
професійної
компетентності
працівників
психологічної
служби
щодо
здійснення
психологічного
супроводу
та
соціально-педагогічного
патронажу дітей та їхніх родин, що постраждали внаслідок
кризи.
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ХІ. МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ РЕГІОНУ
11.1. Моніторинг освітньої діяльності:
а) участь у всеукраїнських моніторингових дослідженнях
№
з/п

1

Зміст роботи

Термін
виконання

Моніторингове дослідження Квітеньякості
новостворених травень
підручників для початкової
школи (на виконання п.2.2.
наказу МОН України від
20.08.2012
№935
«Про
проведення
апробації
та
моніторингових
досліджень
якості навчальної літератури»

Відповідальні

Відмітка про
виконання

Корж Л.Ф.
Шаповалова Т.А.
Волошина О.С.

б) моніторингові та соціологічні дослідження в регіоні
№
з/п

1

2
3

4

5

Зміст роботи

Моніторингове
дослідження
стану позашкільної освіти та
позакласної
роботи
в
загальноосвітніх навчальних
закладах
(V
етап).
Узагальнення матеріалів
Моніторингове
дослідження
стану інклюзивної освіти в
області
Здійснити моніторинг ефективності впровадження програми
«Сімейна розмова»
(практичні
психологи
та
соціальні педагоги)
Провести моніторинг стану
забезпечення
практичними
психологами та соціальними
педагогами в закладах освіти
(практичні
психологи
та
соціальні педагоги)
Здійснити моніторинг обізнаності
виникнення ризиків
щодо
торгівлі
людьми
(практичні
психологи
та
соціальні педагоги ПТНЗ)

Термін
виконання

Відповідальні

Листопад грудень

Корж Л.Ф.
Шаповалова Т.А.
Гулка О.М.

Квітень травень

Корж Л.Ф.
Шаповалова Т.А.
Волошина О.С.
Чебоненко В.Ф.,
Мирська А.А.

Лютий

Травень

Чебоненко В.Ф.,
Мирська А.А.

Жовтень

Чебоненко В.Ф.,
Мирська А.А.

Відмітка про
виконання
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Контроль моніторингового дослідження стану організації роботи загальноосвітніх
навчальних закладів області щодо впровадження й викладання предмета «Основи
здоров'я» та обов’язкового факультативного курсу «Захисти себе від ВІЛ»
(наказ департаменту освіти і науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації від 15.08.2013
року №444)
№
Відмітка про
Відповідальні
Район, місто
Термін вивчення
виконання
з/п
2016/2017 навчальний рік
1 Гайворонський
Березень
Желєзнова Т.П.
2 Благовіщенський
Квітень
2017/2018 навчальний рік
3 м. Кропивницький
Вересень
Желєзнова Т.П.
4 м. Олександрія
Жовтень
5 м.Знам'янка
Листопад
Моніторинг за станом організації роботи базових навчальних закладів
щодо впровадження європейських стандартів превентивної освіти
(наказ департаменту освіти і науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації від 15.08.2013
року №445)
№
Назва загальноосвітнього
Термін
Відмітка про
Відповідальні
виконання
з/п
навчального закладу
вивчення
2016-2017 навчальний рік
1
Устинівська
загальноосвітня Квітень
Желєзнова Т.П.
школа І-ІІІ ступенів Устинівської
районної ради Кіровоградської
області
2
Лісівська загальноосвітня школа І- Травень
ІІІ
ступенів
Олександрівської
районної ради Кіровоградської
області
2017-2018 навчальний рік
3
Великовисківська загальноосвітня Вересень Желєзнова Т.П.
школа
І-ІІІ ступенів Маловисківської
районної
ради
Кіровоградської області
4
Бобринецька
загальноосвітня Жовтень
школа
І-ІІІ
ступенів
№5
ім. П.П.Шумілова
Бобринецької
районної ради Кіровоградської
області
5
Комунальний заклад «Навчально- Грудень
виховне
об’єднання
«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ
ступенів №1 – дитячий юнацький
центр «Перлинка» Кіровоградської
міської
ради
Кіровоградської
області
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11.2. Науково-методичний супровід моніторингових досліджень
№
з/п

1

2

3

4

5

6
7

Зміст роботи

Підготовка методичних рекомендацій до проведення моніторингових
досліджень:
якості
навчальної
літератури;
стану
інклюзивної освіти
Підбір та апробація інструментарію для дослідження стану
інклюзивної освіти в області
(регіональний рівень)
Нормативно-правове забезпечення
здійснення
моніторингових
досліджень: опрацювання наказів,
листів, методичних рекомендацій
Міністерства освіти і науки
України
Проведення
інструктивно-методичних
нарад з регіональними
координаторами моніторингових
досліджень
Підготовка інструктивних матеріалів до проведення моніторингових досліджень

Термін
виконання

Відповідальні

Квітень

Шаповалова Т.А.
Волошина О.С.

Квітень

Корж Л.Ф.
Шаповалова Т.А.
Волошина О.С.

За потреби

Корж Л.Ф.
Шаповалова Т.А.
Волошина О.С.
Гулка О.М.

За потреби

Корж Л.Ф.
Шаповалова Т.А.

У визначені
терміни
МОН

Корж Л.Ф.
Шаповалова Т.А.
Волошина О.С.
Гулка О.М.
Шаповалова Т.А.
Волошина О.С.
Гулка О.М.
Корж Л.Ф.
Шаповалова Т.А.
Гулка О.М.
Волошина О.С.

Обробка та узагальнення мате- У визначені
ріалів моніторингових досліджень терміни
МОН
Підготовка інформаційних листів У визначені
до управління освіти і науки, терміни
молоді та спорту
облдержад- МОН
міністрації

Відмітка про
виконання

11.3.Організаційно-методичний супровід зовнішнього незалежного оцінювання
№
з/п

1

2

Зміст роботи

Термін
виконання

Організація та проведення Січень-лютий,
навчально-методичної роботи з Квітень-липень
питань підготовки до ЗНО
(відповідальні
за
пункти
пробного ЗНО, методисти
РМК (НМЦ) відділів/управлінь
освіти,
відповідальні
за
проведення ЗНО, відповідальні
за пункти ЗНО основної та
додаткової сесій)
Інформаційно-роз'яснювальна Січень-травень
робота серед педагогічних
працівників, громадськості та

Відповідальні

Корж Л.Ф.
Бутенко Л.М.

Корж Л.Ф.
Бутенко Л.М.
Курілін О.М.

Відмітка про
виконання
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3

4

5

6

7

8

9
10

випускників
щодо
особливостей
проведення
зовнішнього
незалежного
оцінювання - 2017
Формування
бази
даних
педагогічних працівників, залучених до проведення: апробації
сертифікаційних робіт, пробного ЗНО, основної
та
додаткової сесій ЗНО-2017

Квітень,
лютийберезень
квітеньтравень,
червень
Організація та проведення :
Квітень,
- апробації сертифікаційних листопад
робіт;
- пробного ЗНО з української 01.04
мови і літератури;
- пробного ЗНО з інших 08.04
предметів;
23.05-16.06
- основної сесії ЗНО;
03-12.07
- додаткової сесії ЗНО.
Реєстрація та навчання осіб, Лютий-квітень,
які забезпечують проведення Травеньзовнішнього
незалежного червень
оцінювання в пунктах ЗНО
Підготовка пропозицій до До 18.05
формування мережі пунктів
перевірки
завдань
з
розгорнутою
відповіддю
сертифікаційних робіт ЗНО
Навчання екзаменаторів для До 22.05
перевірки відкритої частини
сертифікаційних робіт
з
української мови, математики,
англійської мови
Підготовка пропозицій до жовтеньформування мережі пунктів квітень,
системи ЗНО:
апробації
сертифікаційних березень
робіт;
пробного ЗНО;
основної сесії ЗНО;
до 20.04
перевірки відкритої частини до 18.05
сертифікаційних робіт
Організація та проведення За календарним
інструктажу персоналу пунктів планом
ЗНО
Інформування щодо порядку Січень-травень
здійснення громадського спостереження за проведенням
ЗНО та реєстрація громадських спостерігачів

Ципочкін А.В.
Бургаз Ю.В.
Корж Л.Ф.
Бутенко Л.М.

Корж Л.Ф.
Бутенко Л.М.
Курілін О.М.
Ципочкін А.В.
Бургаз Ю.В.
Гулка О.М.
Волошина О.С.

Корж Л.Ф.
Бутенко Л.М.
Корж Л.Ф.
Бутенко Л.М.

Корж Л.Ф.
Бутенко Л.М.

Корж Л.Ф.
Бутенко Л.М.

Корж Л.М.
Бутенко Л.М.
Бутенко Л.М.
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ХІI. ІНФОРМАЦІЙНО-ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
12.1. Робота бібліотеки
№
з/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.

13.
14.

15.

Термін
викон.
Оформлення
книжкової
виставки
«Наукова Протягом
спадщина Василя Сухомлинського у контексті року
розвитку освіти особистості впродовж життя» для
всіх категорій слухачів курсів.
Поповнення постійно діючої виставки літератури Протягом
«Рідний край – Кіровоградщина»
року
Систематичне інформування працівників установи Протягом
та слухачів курсів підвищення кваліфікації про нові року
надходження літератури до бібліотеки.
Тематична
поличка
присвячена
жертвам Січень
Голодомору та пам’яті героїв Крут «Мученицька
Україна».
Оформлення та поповнення виставки матеріалів Січень
«Новинки методичної літератури для вчителів
предметів природничо-математичного циклу».
Підготовка
виставки
друкованих видань КЗ Січень
«КОІППО ім. Василя Сухомлинського» для всіх
категорій слухачів курсів підвищення кваліфікації.
Літературна виставка - заклик до Дня Соборності Січень
України «Дзвони єднання».
Виставка літератури до 120-ї річниці від дня Лютий
народження Євгена Филимоновича Маланюка
(1897-1968), українського поета, мистецтвознавця,
літературознавця.
Тематична полиця до 205-ї річниці
від дня Лютий
народження Євгена Павловича Гребінки (18121848), українського поета.
Проведення відкритих переглядів літератури до Лютий
Дня рідної мови «Там де живе рідна мова, живе
український народ» (для всіх категорій слухачів).
Поетична п’ятихвилинка до дня народження Березень
Т.Г. Шевченка.
Підбірка літератури до 75-ї річниці від дня Березень
народження Анатолія Григоровича Погрібного
(1942-2007),
українського
літературознавця,
письменника, критика, публіциста, політичного,
культурного і громадського діяча.
Презентація додатків до журналів ВГ «Основа» березень
«Новинки методичної літератури для вчителяпредметника».
Бібліографічний огляд фахових періодичних видань Березень
за 2016-2017 роки для учителів української мови і
літератури, зарубіжної літератури та російської
мови.
Індивідуальні списки літератури з проблеми: Березень
«Створення розвивального середовища для учнів
початкової школи» (для слухачів курсів початкових
класів).
Зміст роботи

Відповідальні
Воловоденко В.П.
Олексієнко Т.В.
Воловоденко В.П.
Олексієнко Т.В.
Воловоденко В.П.
Олексієнко Т.В.
Воловоденко В.П.
Олексієнко Т.В.
Воловоденко В.П.
Олексієнко Т.В.
Олексієнко Т.В.
Воловоденко В.П.
Олексієнко Т.В.
Воловоденко В.П.
Олексієнко Т.В.
Воловоденко В.П.
Олексієнко Т.В.
Воловоденко В.П.
Воловоденко В.П.
Олексієнко Т.В.
Воловоденко В.П.
Олексієнко Т.В.
Воловоденко В.П.
Олексієнко Т.В.

Воловоденко В.П.
Олексієнко Т.В.
Олексієнко Т.В.
Воловоденко В.П.
Воловоденко В.П.
Олексієнко Т.В.

16.
17.
18.

19.

20.

21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.

28.

29.
30.
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Презентація щоквартального науково-методичного
журналу «Педагогічний вісник» за 2016-2017 рік
(для всіх категорій слухачів курсів).
Підготовка тематичного списку літератури для
слухачів курсів керівників навчальних закладів.
Підготовка рекомендаційного списку літератури з
проблеми «Організація проектної діяльності як
основа формування активної громадянської позиції
та патріотичних почуттів учнів» для педагогіворганізаторів.
Бібліографічний огляд профільної літератури для
учителів-дефектологів, учителів-реабілітологів та їх
асистентів,
консультантів
психолого-медикопедагогічних консультацій.
Підготовка рекомендаційного списку літератури з
проблеми
«Філологічно
обдарована
молодь
України» для слухачів курсів
української та
англійської мов.
Підбір статей періодичних видань з проблеми
«Інноватика в дошкільній освіті» для вихователів
дошкільних навчальних закладів.
Підготовка переліку підручників, які є в бібліотеці,
для вчителів початкової школи.
Презентація
виставки
друкованих видань КЗ
«КОІППО ім. Василя Сухомлинського» для всіх
категорій слухачів курсів підвищення кваліфікації.
Проведення
відкритих
переглядів
новинок
періодичної
літератури
загально-педагогічного
змісту, що надходять до бібліотечного фонду (для
всіх категорій слухачів).
Демонстрація виставки літератури «Новинки
методичної літератури для вчителів предметів
природничо-математичного циклу».
Тематична виставка, присвячена 155-ї річниці від
дня народження Михайла Стельмаха, українського
письменника.
Бібліографічний огляд журналу «Історія
і
суспільствознавство в школах України: теорія і
методика навчання» за 2016-2017 роки для слухачів
курсів суспільствознавчого циклу.
Підготовка рекомендаційного списку літератури з
проблеми «Формування активної громадянської
позиції та патріотичних почуттів учнів» для
вихователів шкіл-інтернатів навчальних закладів,
спеціальних
навчальних закладів, закладів та
установ
соціально-психологічної
реабілітації,
чергових з режиму.
Презентація
посібника «Педагогічні технології:
інструментарій, механізми, технологічна карта»
Коновалової М.В.
Проведення
відкритих переглядів
новинок
періодичної
літератури
загальнопедагогічного
змісту, що надходять до бібліотечного фонду. (для
слухачів курсів).

Березень

Олексієнко Т.В.
Воловоденко В.П.

Березень

Олексієнко Т.В.

Березень,кв Олексієнко Т.В.
ітень
Воловоденко В.П.

Квітень

Воловоденко В.П.
Олексієнко Т.В.

Квітень

Олексієнко Т.В.

Квітень

Воловоденко В.П.
Олексієнко Т.В.

Травень

Воловоденко В.П

Травень

Олексієнко Т.В.

Травень

Воловоденко В.П.
Олексієнко Т.В.

Травень

Воловоденко В.П.
Олексієнко Т.В.

Травень

Воловоденко В.П.
Олексієнко Т.В.

Червень

Воловоденко В.П.

Червень

Олексієнко Т.В.

Серпень

Воловоденко В.П.

Серпень

Воловоденко В.П.
Олексієнко Т.В.

31.

32.
33.

34.

35.

36.
37.
38.

39.

40.

41.

42.
43.

44.
45.

137
Рекомендаційний список літератури, для керівників
гуртків декоративно-прикладного мистецтва та
вчителів трудового навчання з теми «Формування
базових компетентностей учнів у процесі трудового
виховання».
Книжкова виставка матеріалів до Дня незалежності
«Я кращої в світі країни не знаю!»
Проведення
відкритих переглядів
новинок
періодичної
літератури загальнопедагогічного
змісту, що надходять до бібліотечного фонду (для
всіх категорій слухачів курсів).
Виставка літератури «Ідеї Василя Сухомлинського
про
психологічне
забезпечення
навчальновиховного процесу та сучасна освіта» до 99-ї річниці
від дня народження.
Підготовка рекомендаційного списку літератури з
проблеми «Шляхи півдвищення ефективності
процесу викладання природничих дисциплін» для
всіх категорій слухачів курсів природничоматематичного циклу.
Поповнення виставки
«Новинки
методичної
літератури для вчителя-філолога».
Тематична викладка періодичної літератури для
вчителя-дефектолога.
Проведення
відкритих
переглядів
новинок
періодичної
літератури
загальнопедагогічного
змісту, що надходять до бібліотечного фонду (для
всіх категорій слухачів).
Бібліографічний огляд журналів «Географія та
економіка в сучасній школі», «Географія»
та
додатку до журналу «Географія» ВГ «Основа» за
2016-2017 роки (для учителів географії та
природознавства).
Підготовка викладки-методички літератури для
практичних психологів та соціальних педагогів з
проблеми «Розвиток творчих здібностей школярів у
процесі реалізації проектних технологій».
Презентація щоквартального науково-методичного
журналу «Педагогічний вісник» за останні три
роки (для всіх категорій слухачів курсів підвищення
кваліфікації).
Книжкова
виставка
«Новинки
методичної
літератури для вчителя історії та правознавства».
Підбір літератури з теми «Диференціація та
індивідуалізація процесу навчання учнів з
особливими освітніми потребами в умовах ЗНЗ» для
учителів, які працюють з учнями з особливими
освітніми потребами.
Виставка-роздум «Рідна мова – наче пісня
колискова!»
Перегляд
викладки-методички
«Новинки
методичної літератури для вчителя-предметника
загальнопедагогічного змісту».

Серпень

Воловоденко В.П.
Олексієнко Т.В.

Серпень

Воловоденко В.П.
Олексієнко Т.В.
Воловоденко В.П.
Олексієнко Т.В.

Вересень

Вересень

Воловоденко В.П.
Олексієнко Т.В.

Вересень

Воловоденко В.П.

Вересень

Воловоденко В.П.
Олексієнко Т.В.
Воловоденко В.П.
Олексієнко Т.В.
Воловоденко В.П.
Олексієнко Т.В.

Вересень
Жовтень

Жовтень

Воловоденко В.П.
Олексієнко Т.В.

Жовтень

Воловоденко В.П.
Олексієнко Т.В.

Жовтень

Воловоденко В.П.
Олексієнко Т.В.

Жовтень

Воловоденко В.П.
Олексієнко Т.В.
Воловоденко В.П.
Олексієнко Т.В.

Жовтень

Листопад
Листопад

Воловоденко В.П.
Олексієнко Т.В.
Воловоденко В.П.
Олексієнко Т.В.

46.

47.
48.

49.
50.
51.
52.
53.
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Проведення бібліографічного огляду друкованих
видань КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»
(для всіх категорій слухачів курсів підвищення
кваліфікації).
Підбір матеріалів до 55-ї річниці від дня народження
Ірен
Роздобудько, української
журналістки,
письменниці, сценаристки, поетеси.
Проведення Дня інформації з проблеми «Бібліотека
як інформаційно-ресурсний центр навчального
закладу:
особливості
становлення
та
функціонування». В рамках заходу – ознайомлення з
фаховими періодичними виданнями: «Шкільний
бібліотекар», «Бібліотечна планета», «ШБІЦ», та
газета «Шкільна бібліотека+»; огляд новинок
спеціальної літератури (для бібліотекарів).
Виставка посібників серії «Золота педагогічна
скарбничка» (для всіх категорій слухачів курсів).
Презентація щоквартального науково-методичного
журналу «Педагогічний вісник» за останні три
роки (для всіх категорій слухачів).
Поповнення книжкової
виставки «Новинки
методичної літератури для вчителя - предметника».
Виставка-обговорення
на
тему
«Педагогічні
інноваційні технології в сучасній дошкільній освіті»
для вихователів ДНЗ.
Підбір літератури до 295-ї річниці від дня народження Григорія Савича Сковороди, українського
просвітителя-гуманіста, філософа, поета, педагога.

Листопад

Воловоденко В.П.
Олексієнко Т.В.

Листопад

Воловоденко В.П.
Олексієнко Т.В.

Листопад

Воловоденко В.П.
Олексієнко Т.В.

Грудень

Воловоденко В.П.
Олексієнко Т.В.
Воловоденко В.П.
Олексієнко Т.В.

Грудень
Грудень
Грудень
Грудень

Воловоденко В.П.
Олексієнко Т.В.
Воловоденко В.П.
Олексієнко Т.В.
Воловоденко В.П.
Олексієнко Т.В.
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12.2. Видавнича діяльність
Видавнича діяльність лабораторії інформаційно-методичного забезпечення освітнього процесу та координація роботи зі
структурними підрозділами
№
з/п
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

Автор та назва видання
Голодюк Л.С. Організація навчальнопізнавальної діяльності учнів з математики.
Гельбак А.М. Формування підприємливості учня як ключової компетентності для життя.
Войтко В.В. Корекційна робота з
учнями
професійно-технічних
навчальних закладів з профілактики
девіантної поведінки.
Жосан О.Е. Експертиза проектів
шкільних підручників.
Литвиненко О.В., Частаков А.В.
Методичні рекомендації створення
курсу в системі дистанційного
навчання Moodle.
Кондратова В.В. Метод проектів як
засіб розвитку творчої активності
учнів
у
загальноосвітньому
навчальному закладі.
Желєзнова Т.П. Організація роботи з
профілактики дитячого травматизму
в навчальних закладах області.
Шовенко О.С. Особливості підготовки школярів до Всеукраїнської
олімпіади
з
інформаційних
технологій.

Орієнт. обсяг
(др./к-ть
стор.)
5 д.а.
(120 ст.)

Ніколаєва О.П.
Плахута С.М.

1 д.а.
(24 ст.)

Шабаліна Т.М.
Плахута С.М.

Січень

Збірник програм

4 д.а.
(100 ст.)

Муренець І.П.
Плахута С.М.

Січень

Методичні
рекомендації
Навчальнометодичний
посібник

1 д.а.
(24 ст.)
2 д.а.
(48 ст.)

Шабаліна Т.М.
Плахута С.М.
Шабаліна Т.М.
Плахута С.М.

Лютий

Методичний
посібник

3,6 д.а.
(86,4 ст.)

Муренець І.П.
Плахута С.М.

Лютий

Навчальнометодичний
посібник
Навчальнометодичний
посібник
(електронний
формат)

2,5 д.а.
(60 ст.)

Ніколаєва О.П.
Плахута С.М.

Лютий

2 д.а.
(48 ст.)

Муренець І.П.
Плахута С.М.

Лютий

Вид видання
Навчальнометодичний
посібник
Методичні
рекомендації

Відповідальний за
видання

Термін
виконання
за планом
Січень-Лютий

Лютий

Відмітка про виконання
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9.

10.
11.

12.

13.

14.
15.
16.

Небеленчук І.О. Аналітико-інтерпретаційна діяльність суб’єктів навчання
у процесі роботи над художнім
твором.
Войтко В.В. Психолого-педагогічна
корекція розвитку дітей з вадами
зору в умовах інклюзії.
Тищенко Т.О. Методичні рекомендації щодо впровадження та функціонування спеціальних та інклюзивних груп в дошкільних навчальних
закладах.
Кравченко
Ю.В.,
Черткова Н.С.
Шляхи формування предметних
компетентностей на уроках історії та
правознавства (з досвіду роботи
учителів
Кіровоградщини).
Частина 3.
Жосан О.Е. Ідеї Василя Сухомлинського про психологічне забезпечення
навчально-виховного процесу та
сучасна освіта.

Навчальнометодичний
посібник

4,5 д.а. (108
ст.)

Ніколаєва О.П.
Плахута С.М.

Березень

Навчальнометодичний
посібник
Методичні
рекомендації

4 д.а.
(100 ст.)

Шабаліна Т.М.
Плахута С.М.

Березень

1 д.а.
(24 ст.)

Муренець І.П.
Плахута С.М.

Березень

Методичний
посібник

2 д.а.
(48 ст.)

Муренець І.П.
Плахута С.М.

Березень

20 д.а. (480
ст.)

Босько В.М.
Плахута С.М.

Квітень

2 д.а.
(48 ст.)

Шабаліна Т.М.
Плахута С.М.

Квітень

2 д.а. (48 ст.)

Ніколаєва О.П.
Плахута С.М.

Травень

4 д.а. (96 ст.)

Муренець І.П.
Плахута С.М.

Травень

Матеріали
Всеукраїн-ської
науковометодичної
конференції
Навчальнометодичний
посібник
Методичний
посібник

Хлань Л.М., Маменко І.В. Природа
та населення свого адміністративного
регіону (за новою програмою).
Литвиненко О.В., Аман І.С. Інтернетсервіси в освітньому просторі.
Випуск 2.
Вареха А.Г. Аналітичні матеріали за Аналітичнопідсумками участі школярів області у інформаційні
Всеукраїнських
учнівських матеріали
олімпіадах з навчальних предметів
(2016/2017 н.р).
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17.
18.
19.

Маменко І.В. Словник-довідник з
курсу
«Географія»
(за
новою
програмою).
Маранська
І.А.,
Соколова В.В.,
Паламар О.Г.
Тарас
Шевченко:
досліджуємо, відкриваємо, пізнаємо.
Рекомендації
для
проведення
Першого уроку в 2017/2018 н.р.

Навчальнометодичний
посібник
Навчальнометодичний
посібник
Методичні
рекомендації

20.

Серпневі конференції 2017: методич- Методичні
ні рекомендації щодо змісту і форм рекомендації
проведення.

21.

Методичний вісник № 53.

22.

Чала М.С. Інструменти формуючого
оцінювання в діяльності вчителя
інформатики.
Тіхонова Н.Г. Формування читацької
компетентності
у
молодших
школярів.
Ткаченко Л.А., Ізюмченко Л.В. Деякі
аспекти інтенсивної підготовки до
ЗНО.
Ціперко Т.В. Хімічний експеримент
7-9 класи.

23.
24.
25.
26.

Ревнивцева О.В. Методичний сад:
12 бесід з учителем зарубіжної
літератури.

Методичні
рекомендації,
аналітичні матеріали (електронний формат)
Навчальнометодичний
посібник
Навчальнометодичний
посібник
Навчальнометодичний
посібник
Навчальнометодичний
посібник
Навчальнометодичний
посібник

2 д.а. (48 ст.)

Ніколаєва О.П.
Плахута С.М.

Травень

5 д.а. (120 ст.)

Шабаліна Т.М.
Плахута С.М.

Травень

3 д.а.
(72 ст.)

Муренець І.П.
Ніколаєва О.П.
Шабаліна Т.М.
Плахута С.М.

Червень

4 д.а. (96 ст.)

Муренець І.П.
Ніколаєва О.П.
Шабаліна Т.М.
Плахута С.М.
Муренець І.П.
Ніколаєва О.П.
Шабаліна Т.М.
Плахута С.М.

Червень

4 д.а. (96 ст.)

Муренець І.П.
Плахута С.М.

Червень

2 д.а.
(48 ст.)

Ніколаєва О.П.
Плахута С.М.

Червень

4 д.а.
(96 ст.)

Шабаліна Т.М.
Плахута С.М.

Червень

2 д.а.
(48 ст.)

Муренець І.П.
Плахута С.М.

Червень

3 д.а. (72 ст.)

Шабаліна Т.М.
Плахута С.М.

Червень

12 д.а. (300
ст.)

Червень
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27.
28.

29.
30.

Дорошенко О.В. Атестація та ліцензування закладів освіти області у
2016/2017 н.р.
Ревнивцева
О.В.
Технологізація
літературної освіти.

Підготовка дітей до школи як педагогічна
проблема
(упорядник
Тарапака Н.В.) .
Небеленчук І.О. Література рідного
краю.

Методичний
посібник
Матеріали
обласної науковопрактичної
конференції
(електронний
формат)
Матеріали
обласної веб-конференції
Навчальнометодичний
посібник
Навчальнометодичний
посібник
Навчальнометодичний
посібник.
Електронний
формат
Навчальнометодичний
посібник

31.

Побережний П.В. Розвиток творчих
здібностей учнів з фізики.

32.

Черненко С.В. Мистецтво. 9 клас (з
досвіду роботи обласної творчої групи вчителів музичного мистецтва).
Частина І.

33.

Желєзнова Т.П. Система управління
охороною праці та безпекою життєдіяльності в дошкільних навчальних
закладах області.
Гагаріна Н.П. Художньо-продуктив- Навчальнона компетенція дошкільників.
методичний
посібник
Молчанова О.М. Розвиток емоційної Навчальнокомпетентності вчителя засобами методичний
тренінгу.
посібник

34.
35.

0,5 д.а. (12
ст.)

Ніколаєва О.П.
Плахута С.М.

Червень

13 д.а.
(312 ст.)

Шабаліна Т.М.
Плахута С.М.

Липень

3 д.а. (72 ст.).

Шабаліна Т.М.
Плахута С.М.

Вересень

4,5 д.а. (108
ст.)

Ніколаєва О.П.
Плахута С.М.

Вересень

2 д.а. (48 ст.)

Муренець І.П.
Плахута С.М.

Вересень

2 д.а.
(48 ст.)

Муренець І.П.
Плахута С.М.

Вересень

13 д.а. (290
ст.)

Ніколаєва О.П.
Плахута С.М.

Жовтень

3 д.а. (72 ст.)

Муренець І.П.
Плахута С.М.

Жовтень

2 д.а. (48 ст.)

Муренець І.П.
Плахута С.М.

Жовтень
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36.

37
38.
39.
40.

41.
42.

43.
44.

Павлюх В.В. Забезпечення корекційно-розвиткового супроводу учнів з
особливими освітніми потребами в
умовах деінституалізації їх навчання
і виховання.
Результати ЗНО-2017 (узагальнені
статистичні матеріали).

Методичні
рекомендації

1,5 д.а. (36
ст.)

Шабаліна Т.М.
Плахута С.М.

Жовтень

Навчальнометодичний
посібник
Босько В.М. Історичний календар АльманахКіровоградщини на 2018 рік. Люди. довідник
Події. Факти.
Міцай Ю.В., Гайда Л.А., Пляка С.М. Методичний
Виховна
система
навчального посібник
закладу: ціннісний вимір.
Половенко О.В. Організація непе- Методичний
рервного розвитку педагогів за інди- посібник
відуальними освітніми траєкторіями
на всіх етапах міжатестаційного
періоду.
Трубіна В.Г. Контрольно-аналітична Методичний
діяльність адміністрації навчального посібник
закладу.
Кендюхова А.А. Філософія безбаль- Навчальноного оцінювання навчальних досяг- методичний
нень учнів та особливості його засто- посібник
сування в умовах компетентнісного
підходу.
Вікторіна О.М. Дидактичні матеріали Навчальнодо теми «Фразеологія».
методичний
посібник
Марченко І.А. Системний аспект
Навчальноінноваційної освітньої діяльності у
методичний
загальноосвітніх навчальних
посібник
закладах.

5,5 д.а. (130
ст.)

Муренець І.П.
Плахута С.М.

Жовтень

12 д.а. (290
ст.)

Босько В.М.

Жовтень

4 д.а. (96 ст.)

Муренець І.П.
Плахута С.М.

Жовтень

1,5 д.а. (36
ст.)

Шабаліна Т.М.
Плахута С.М.

Листопад

1 д.а. (24 ст.)

Ніколаєва О.П.
Плахута С.М.

Листопад

2 д.а. (48 ст.)

Шабаліна Т.М.
Плахута С.М.

Листопад

4 д.а. (96 ст.)

Муренець І.П.
Плахута С.М.

Листопад

3 д.а. (72 ст.)

Муренець І.П.
Плахута С.М.

Листопад
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45.

46.

47.

48.
49.

50.

Яковова Г.Я. Система роботи
загальноосвітнього
навчального
закладу з розвитку здібностей та
обдарувань учнів. З досвіду роботи
комунального закладу «Навчальновиховне об’єднання природничоекономіко-правовий
ліцей
–
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів
№8
–
позашкільний
центр
Кіровоградської
міської
ради
Кіровоградської області».
Черненко С.В. Мистецтво. 9 клас (з
досвіду роботи обласної творчої
групи
вчителів
музичного
мистецтва). Частина ІІ.

Методичний
посібник

Навчальнометодичний
посібник
(електронний
формат)
Чебоненко
В.Ф.,
Мирська А.А. Інформацій-ний
Анотований каталог діагностичного посібникінструментарію працівників психо- довідник
логічної служби закладів освіти.
Червонець І.В. Шляхи формування Методичні
творчої
самореалізації
вчителя рекомендації
початкових класів.
Дяченко Н.І. Фахові конкурси як Методичний
стимул підвищення професійної посібник
компетентності: матеріали переможців та лауреатів обласного етапу
Всеукраїнського конкурсу «Шкільна
бібліотека – 2017».
Желєзнова Т.П., Барсукова С.Л., НавчальноТкаченко С.В.
Моніторингове методичний
дослідження: особливості організації, посібник
проведення, результативність роботи

1 д.а. (24 ст.)

Шабаліна Т.М.
Плахута С.М.

Листопад

2 д.а.
(48 ст.)

Шабаліна Т.М.
Плахута С.М.

Грудень

2 д.а. (48 ст.)

Муренець І.П.
Плахута С.М.

Грудень

1 д.а. (24 ст.)

Шабаліна Т.М.
Плахута С.М.

Грудень

3 д.а. (72 ст.)

Муренець І.П.
Плахута С.М.

Грудень

4 д.а. (96 ст.)

Ніколаєва О.П.
Плахута С.М.

Грудень
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51.

52.
53

базових загальноосвітніх навчальних
закладів
щодо
впровадження
здоров’язбережувальних технологій
навчання.
Войтко В.В. Корекційно-розвиткова
робота з дітьми із затримкою
психічного розвитку в умовах
інклюзії: дидактичне забезпечення.
Богданова О.П. Методичні матеріали
до уроків економіки.
Науково-методичний щоквартальний
журнал «Педагогічний вісник»

Навчальнометодичний
посібник
Навчальнометодичний
посібник
Журнальні
науковометодичні статті

4 д.а.
(96 ст.)

Шабаліна Т.М.
Плахута С.М.

Грудень

4 д.а. (96 ст.)

Муренець І.П.
Плахута С.М.

Грудень

Працівники КЗ
«КОІППО імені
Василя Сухомлинського»,
Босько В.М.
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Висвітлення в засобах масової інформації досягнень педагогічної науки та
педагогічного досвіду регіону

1

Сучасний
учитель

Голодюк
Л.С.

Виступ на Лютий
радіо

2

Розвиток
навичок
стресостійкості
Вплив емоцій
на якість життя
особистості

Молчанова О.М

Виступ на І півріччя
радіо

Очікуваний продукт
та соціальноекономічний ефект
Радіопередача
про
переможців обласного
туру Всеукраїнського
конкурсу
«Учитель
року - 2017»
Виступ в передачі
«Сімейне виховання»

Молчанова О.М

Виступ на ІІ півріччя
радіо

Виступ в передачі
«Сімейне виховання»

№
з/п

3

Проблема
(тема) заходу

Відповідальні

Форма
заходу

Дата
проведення

Виставкова діяльність
№
з/
п
1

Проблема (тема)
заходу

Відповідальні

Ідеї Василя Сухом- Войтко
линського та розви- В.В.
ток неперервної освіти людини впродовж життя

Форма заходу
Книжкова
виставка

Дата
проведення
28.09.
2016

Очікуваний
продукт та
соціальноекономічний
ефект

Відмітка про
викон.

Привернення
уваги педагогічної громадськості до проблем
розвитку неперервної
освіти
впродовж життя

Відм.
про
викон
ня

Визначні та пам’ятні дати року
№
з/п
1
2

Подія

Дата
22 січня
27 січня

5

День Соборності України
Міжнародний день памяті
жертв Голодомору
День памяті героїв Крут
День народження Євгена
Филимоновича Маланюка
(1897-1968), українського
поета, мистецтвознавця,
літературознавця.
День Героїв Небесної Сотні

6

День рідної мови

21 лютого

7

День народження
Т.Г.Шевченка
Всесвітній день поезії

9 березня

9

Міжнародний день дитячої
книги

2 квітня

10

Світле Христове Воскресіння

16 квітня

11

Всесвітній день книги і
авторського права

23 квітня

3
4

8

29 січня
2 лютого

20 лютого

21 березня

Форма відзначення
Створення виставки матеріалів; розробка презентацій,
організація
літературних
читань, виступів та обговорень; організація перегляду
відеоматеріалів;
висвітлення
на
сайтах
структурних підрозділів та
установи
Створення виставки матеріалів; розробка презентацій, організація літературних читань, виступів та
обговорень;
організація
перегляду відеоматеріалів;
висвітлення
на
сайтах
структурних підрозділів та
установи
Створення виставки матеріалів; розробка презентацій, організація літера-

Відмітка
про
виконання

12

Всесвітній день свободи преси
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3 травень

13

День пам’яті та примирення

8 травня

14

День перемоги

9 травня

15

День матері

14 травня

16

День Європи

20 травня

17

День захисту дітей

9 червня

18

День скорботи і вшанування
жертв війни в Україні
День Конституції України

22 червня

23 серпня

21

День Державного Прапора
України
День Незалежності України

22

День знань

1 вересня

23

Міжнародний день писемності

8 вересня

24

99-та річниця від дня
народження В.О.
Сухомлинського

28 вересня

25

Всесвітній день бібліотек

30 вересня

26

Всесвітній день учителя

5 жовтня

27

День захисника України

14 жовтня

28

Всесвітній день розвитку
інформації
День української писемності
та мови
День пам’яті жертв
голодоморів
День збройних сил України

24 жовтня

19
20

29
30
31
32
33

28 червня

24 серпня

турних читань, виступів та
обговорень;
організація
перегляду відеоматеріалів;
висвітлення
на
сайтах
структурних підрозділів та
установи
Створення виставки матеріалів; розробка презентацій, організація літературних читань, виступів та
обговорень;
організація
перегляду відеоматеріалів;
висвітлення
на
сайтах
структурних підрозділів та
установи
Створення виставки матеріалів; розробка презентацій, організація літературних читань, виступів та
обговорень;
організація
перегляду відеоматеріалів;
висвітлення
на
сайтах
структурних підрозділів та
установи

Створення виставки матеріалів; розробка презента9 листопада цій, організація літературних читань, виступів та
організація
25 листопада обговорень;
перегляду відеоматеріалів;
висвітлення
на
сайтах
6 грудня
структурних підрозділів та
14 грудня
установи

День вшанування учасників
ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС
Відзначення 118-ї річниці від 5 грудня
дня народження Г.С.Костюка:
круглий
стіл
«Культура
міжособистісних
стосунків
учасників освітнього процесу
як основа всебічного розвитку
особистості»
(спільно
з
кафедрою
практичної
психології
КДПУ
ім.
В.Винниченка,
обласною
науковою бібліотекою ім.
Д.Чижевського).

Репортаж на обласному
телеканалі, на радіостанції
«Скіфія-центр».
Привернення уваги громадськості
до
проблем
психологічного
забезпечення різних галузей освіти.
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ХІІI. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ, ЗМІЦНЕННЯ
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ
№
з/п
1
2

3
4
5

6

7

8
9
10
11
12

Види діяльності
Опрацювання доведених лімітів на
2017 рік
Підготовка документів до департаменту освіти і науки, молоді та спорту
Кіровоградської облдержадміністрації:
- звіту про стан заборгованості з
енергоносіїв;
- звіту про дебіторську і кредиторську
заборгованість
- квартального звіту про фінансовогосподарську діяльність;
- річного звіту про фінансовогосподарську діяльність;
звіту про проведення торгів (тендерів)
на закупівлю товарів, робіт, послуг

Термін

Відповідальний
Короп Л.М
Короп Л.М.

До 5 числа
щомісячно;
До 10 числа
щомісячно
У визначений
термін

У визначений
термін
До 25 числа
щоквартально
Розробка проекту бюджету, штатного Вересень
розпису на 2018 рік
Підготовка звітів до Державної Щомісячно
податкової інспекції
Підготовка звіту до Пенсійного фонду Щомісячно
України про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб і сум
нарахованого єдиного внеску на
загальнообов'язкове
державне
соціальне страхування
Підготовка до Державного комітету Квартально до
статистики України:
7 числа після
- звіту з праці;
звітного періоду
- звіту про використання робочого
часу
Підготовка звітів до фонду соціального Квартально
страхування
заяви-розрахунку
на
здійснення фінансування для надання
матеріального забезпечення
Підготовка звітів до фонду загально- Квартально
обов'язкового державного соціального
страхування України
Подання заявок і проведення тендер- У визначені строки
них процедур щодо закупівлі товарів,
робіт і послуг
Розробка заходів з підготовки закладу Травень
до осінньо-зимового періоду
Проведення річної інвентаризації
Листопад
Звіт про прийнятих працівників до Не пізніше 10
календарних днів з
Центру зайнятості
дня прийому
працівника

Корецька Л.В.
Короп Л.М.
Короп Л.М.
Короп Л.М.

Короп Л.М.

Короп Л.М.

Короп Л.М.
Михальський М.А.
Михальський М.А.
Короп Л.М
Корольова С.А.

13
14
15
16
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Поточний ремонт кабінетів № 302, 308 Липень-серпень
та клітинних маршів та заміна віконних рам у кабінеті № 308 .
Поточний ремонт кімнат гуртожитку
Липень-серпень
Установка пожежної сигналізації у Липень-серпень
гуртожитку
Заміна вхідних дверей
Липень-серпень

Михальський М.А.
Михальський М.А.
Михальський М.А.
Михальський М.А.

XIV. ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ
Стратегія проектування інноваційного розвитку освіти на засадах компетентнісно
орієнтованого підходу з розширення функціонування інформаційно-освітнього простору
регіону з чітко визначеними компонентами – середовищами.
Забезпечення постійного науково-методичного супроводу та прогнозування
неперервного професійного розвитку педагогічних, управлінських, методичних кадрів області
в курсовий та міжатестаційний період.
Забезпечення науково-методичного і організаційного супроводу дистанційного
навчання педагогічних, управлінських, методичних кадрів області та дистанційного супроводу
у міжкурсовий період.
Координація діяльності районних (міських) науково-методичних кабінетів (центрів).
Проектування соціально-економічного розвитку області засобами освіти, зокрема:
 створення єдиного інформаційного освітнього простору,
 розвиток інформаційних ресурсів інституту,
 підготовка педагогічних кадрів до роботи за новим змістом і програмами щодо
реалізації нової редакції Державних стандартів,
 науково-методичний супровід та навчально-методичне забезпечення професійної
діяльності педагогів, які працюють з обдарованими учнями та дітьми з особливими освітніми
потребами,
 експертно-аналітична діяльність,
 моніторинг якості освіти,
 зовнішнє незалежне оцінювання.
Науково-методичне забезпечення реалізації всеукраїнських та регіональних програм.
Науково-методичне забезпечення упровадження інклюзивної освіти.
Методичний супровід організаційно-правових аспектів діяльності психологічної
служби системи освіти.
Поширення сучасних форм науково-методичної роботи з педагогічними
кадрами:школи фахової майстерності, школи молодого педагога, обласні школи методиста,
методичні коучинги, школи методистів-кореспондентів, школи молодого керівника, творчі
майстерні, лабораторії тощо
Матеріально-технічне забезпечення діяльності інституту.

