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 інформаційноосвітньому 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

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

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

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, інформа-ція
кандидат
року
на засіданні кафедри
педагогічних
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

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-мето-дичні
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 науко-вому
фаховому виданні,
тези на конференції,
науково-методичний посібник

Л.С., 2014-2017
педанаук,

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

Митрофаненко
Ю.С., кандидат
історичних
наук

Протягом
року

Розділи до колективної монографії; науковопопулярне ви-дання

Небеленчук І.О.,
кандидат
педагогічних
наук

Протягом
року

Науково-методичний посібник

9

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.
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

Протягом
року

Стаття

Протягом
року

Стаття, тези

14 Формування та розвиток інформаційноцифрових компетентностей педагога
(протокол засідання кафедри теорії і
методики середньої освіти
від 09.12.2016 року № 10)
15 Використання хмарних технологій в
освітньому процесі сучасного навчального закладу (протокол засідання
кафедри теорії і методики середньої
освіти від 09.12.2016 року № 10)
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)

Розкрити шляхи формування та Скрипка Г.В.,
розвитку інформаційно-цифрових кандидат педакомпетентностей педагога
гогічних наук
Проаналізувати й упорядкувати
иеоретичні матеріали з цієї теми

Протягом
року

Стаття

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

Стаття

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 науко-вого
ступеня
доктора
педаго-гічних наук
(13.00.01) «Тенденції
роз-витку шкільної
навчальної
літератури в Україні
(1921-1991роки)»
Стаття в науко-вому
фаховому виданні
Дослідити
сутність
понять: Кендюхова А.А., Протягом Стаття в науко-вому
оцінювання,
вимірювання, кандидат педа- року
фаховому виданні,
експертиза, контроль та ін.
гогічних
наук,
на-вчально-метоДослідити проблему безбального доцент
дичний посібник
оцінювання в теорії та історії
педагогіки
Опублікувати статтю в науково- Гельбак
А.М., Протягом Стаття в науковому
педагогічному виданні.
кандидат педа- року
фаховому видан-ні.
Узяти
участь
у
науково- гогічних наук
Тези в збірни-ку
методичних
конференція
з
матеріалів
окресленої проблеми
конференції

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

Здійснення емпіричного дослідження

Войтко В.В.,
кандидат педагогічних наук

Протягом
року

Стаття в науко-вому
фаховому виданні

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

Протягом
року

Стаття в науко-вому
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 науко-вому
фаховому
виданні,
методичний посібник

Завершення дисертаційного
дослідження

Червонець І.В.

Протягом
року

Дисертація
на
здобуття науко-вого
ступеня
кандидат
педа-гогічних наук 13.00.04 (завершення
дисертаційного
дослідження)

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

Статті у наукових
фахових виданнях

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

Статті у наукових
фахових видан-нях

25

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

Робота над дисертаційним
дослідженням

Кравченко Ю.В. Протягом
року

Статті у наукових
фахових видан-нях

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»
№
з/п
1

2

3

4

5

6

7

Категорія
педпрацівників
Місце
Проблема
Дата
та організаційна
проведення
форма заходу
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
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
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
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
Педагогічні праців- Безпека дітей в Інтернеті: 07.02 КЗ «КОІППО іменики
закладів попередження,
освіта,
ні Василя Сухомосвіти.
взаємодія
линського»
Обласна
інтернетконференція
Учителі
Актуальні аспекти підви-08.02-09.02 КЗ «КОІППО імеанглійської мови. щення рівня педагогічної
ні Василя СухомСемінар
майстерності вчителя у
линського»
підготовці учнів до ЗНО з
англійської мови
Учителі
Актуальні аспекти підви- 13.02-14.02 КЗ «КОІППО імеукраїнської мови і щення рівня педагогічної
ні Василя Сухомлітератури.
майстерності вчителя у
линського»
Семінар
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 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
9 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
10 Методисти
поза- Науково-методичний
КПНЗ
13.03
шкільних
на- супровід розвитку профе«КОЦДЮТ»
вчальних закладів. сійної
компетентності
Науково-практич- керівників гуртків
ний семінар
11 Соціальні
Поліпшення
життєвих 15.03 КЗ «КОІППО імепедагоги.
умов внутрішньо переміні Василя СухомНавчальнощених осіб та громад, які
линського»
методичний
зазнали наслідків консемінар
флікту на Сході України:
права
людини
та
недискримінація
12 Учителі
Актуальні аспекти підви- 16.03-17.03 КЗ «КОІППО імеанглійської мови. щення рівня педагогічної
ні Василя СухомСемінар
майстерності вчителя у
линського»;
підготовці учнів до ЗНО з
загальноосвітня
англійської мови
школа
І-ІІІ
ступенів
№4
Кіровоград-ської
міської
ради
Кіровоградської
області
13 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
14 Учителі
Актуальні аспекти підви- 23.03- КЗ «КОІППО імеукраїнської мови і щення рівня педагогічної 24.03 ні Василя Сухомлітератури.
майстерності вчителя у
линського»
Семінар
підготовці учнів до ЗНО з
української
мови
і
літератури
15 Учителі історії та Толерантність у багато- 04.04 КЗ «КОІППО імесуспільствознавчих культурному суспільстві
ні Василя Сухомдисциплін.
в умовах світової політичлинського»
Науково-практич- ної кризи (за участю
ний семінар
Щупака І.Я., автора підручників із всесвітньої
історії,
кандидата
історич-них 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 Учителі предметів Технологізація сучасного 06.04-07.04 КЗ «КОІППО імегуманітарно-есте- освітнього процесу
ні Василя Сухомтичного циклу.
линського»
Обласна науковометодична
конференція
методичної 10.04- КЗ «КОІППО іме17 Методисти мето- Діяльність
дичних кабінетів служби як умова профе- 11.04 ні Василя Сухом(центрів) органів сійного розвитку педагога
линського»;
інуправління освітою
формаційно-рерайдержадміністра
сурсний методич-цій, міських рад,
ний центр відділу
об’єднаних теритоосвіти, молоді та
ріальних громад,
спорту
Кіровоякі відповідають за
градської районвикладання
ної
державної
матема-тики.
адміністрації
Обласний семінар
методичної 10.04- КЗ «КОІППО іме18 Методисти мето- Діяльність
дичних кабінетів служби як умова профе- 11.04 ні Василя Сухом(центрів) органів сійного розвитку педагога
линського»;
інуправління освітою
формаційно-рерайдержадміністра
сурсний методич-цій, 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
19 Завідувачі (дирек- Інноваційний
13.04- КЗ «КОІППО іметори) методичних менеджмент як вектор 14.04 ні Василя Сухомкабінетів (центрів) удосконалення
линського»
органів управління професійних компетентосвітою
ностей педагогів
райдержадміністрацій,міськи
х рад, об’єднаних
територіальних
громад.
Постійно діючий
семінар
20 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 Керівники район- Удосконалення методичних (міських) мето- ної компетентності вчидичних об’єднань теля в умовах неперервної
учителів географії. освіти
Міжвузівська
науково-практична
конференція
22 Методисти мето- Якість освіти як об’єкт
дичних кабінетів вимірювання та управ(центрів) органів ління
управління освітою
райдержадміністра
-цій, міських рад,
об’єднаних територіальних громад,
які відпові-дають за
проведення моніторингових
досліджень.
Семінар
23 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
24 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
25 Учителі основ здо- Реалізація
концепцій,
ров’я,
педагоги- інноваційних підходів до
тре-нери загально- формування
життєвих
осві-тніх
компетентностей
шконавчальних
за- лярів у навчально-виховкладів, які впрова- ному процесі за умов
джують
превен- упровадження
превентивні здоров’язбе- тивних здоров’язбережурежувальні
вальних проектів
проекти.
Постійно діючий
семінар (звіт) (І
група)

18.0420.04

КЗ «КОІППО іме- Скрипка Г.В.
ні Василя Сухом- Хлань 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»

24.04

КЗ «КОІППО іме- Тарапака Н.В.
ні Василя Сухом- Тищенко Т.О.
линського»
Гагаріна Н.П.

27.0428.04

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

Дяченко Н.І.

26 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
27 Практичні психо- Організація роботи з
логи,
соціальні розв’язання
проблеми
педагоги.
насильства у сім’ї та
Круглий стіл
навчальному закладі
28 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
29 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
30 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
Новгородківськог
о району

Тарапака Н.В.

06.0608.06

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»

Скрипка Г.В.
Чала М.С.
Литвиненко
О.В.

31 Методисти мето- Інструменти підвищення 22.08
дичних кабінетів ефективності викладання
(центрів) органів шкільного курсу інфоруправління освітою матики
райдержадміністра
-цій, 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 імеЧала М.С.
ні Василя Сухом- Шовенко О.С.
линського»

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

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»

Міцай Ю.В.

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)
Оцінка потреб і можливоко-ординатори
стей використання матеконкур-су
ріалів Міжнародного кон«Бобер».
курсу з інформатики та
Вебінар (друге
комп’ютерної вправності
засідання)
«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
шко-ла
I-IІI
ступенів
Маловисківської
районної
ради
Кіровоградської
області

вересень КЗ «КОІППО іме(терміни ні Василя Сухомбуде
линського»
повідомлено
додатково)
вересень КЗ «КОІППО іме(терміни ні Василя Сухомбуде
линського»
повідомлено
додатково)
Актуальні аспекти підви- 02.10-03.10 КЗ «КОІППО іме37 Учителі історії.
Семінар
щення рівня педагогічної
ні Василя Сухоммайстерності вчителя у
линського»
підготовці учнів до ЗНО з
історії України
38 Учителі
Актуальні аспекти підви- 09.10- КЗ «КОІППО імеукраїнської мови і щення рівня педаго-гічної 10.10 ні Василя Сухомлітератури.
майстерності вчителя у
линського»
Семінар
підготовці учнів до ЗНО з
української
мови
і
літератури
39 Учителі
Актуальні аспекти підви- 11.10-12.10 КЗ «КОІППО імеанглійської мови. щення рівня педагогічної
ні Василя СухомСемінар
майстерності вчителя у
линського»
підготовці учнів до ЗНО з
англійської мови

Чала М.С.

Тіхонова Н.Г.

Кравченко Ю.В.
Черткова Н.С.

Мінич Г.В.
Маранська І.А.

Коса І.Т.
Задубняк Ю.А.

40 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
41 Завідувачі (дирек- Науково-методичний
17.10-18.10
тори) методичних супровід
професійної
КЗ «КОІППО імекабінетів (центрів) діяльності
ні Василя Сухоморганів управління педпрацівників в умовах
линського»;
освітою
територіальних
методичний кабінет
райдержадоб’єднаних громад
відділу освіти, молоді
міністрацій, місьта спорту виконачого
ких рад, об’єднаних
комітету Маловитериторіальних
сківської
міської
громад.
ради
Постійно діючий
семінар
42 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
розвитку здоров’язберефріївської районпревентивної
жувального
освітнього
ної державної адосвіти
(«Школа, середовища
міністрації, Онудружня до дифріївська загальтини»).
ноосвітня школа
Науково-практичІ-ІІІ ступенів
ний семінар
Онуфріївської районної
ради
Кіровоградської
області
43 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
44 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
методичні читання)
додатково)
інтернетконференція

Буртовий С.В.
Татаренко О.В.

Половенко О.В.
Вареха А.Г.

Желєзнова Т.П.
Ткаченко С.В.

Ткаченко Л.А.

Буртовий С.В.

45 Учителі основ здо- Реалізація
концепцій, 02.11- КЗ «КОІППО імеров’я,
педагоги- інноваційних підходів до 03.11 ні Василя Сухомтре-нери
формування
життєвих
линського»; назагальноосвіт-ніх компетентностей школявчально-виховний
навчальних
за- рів у навчально-виховнокомплекс
«Знакладів, які впрова- му процесі за умов упром'янська загальджують превентив- вадження превентивних
ноосвітня школа
ні
здоров’язбережувальних
І-ІІІ ступенів №2 –
здоров’язбережу- проектів
ліцей» Знам'янвальні проекти.
ської міської ради
Постійно діючий
Кіровоградської
семінар (звіт) (ІІ
області
група)
46 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
47 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
48 Учителі
Актуальні аспекти підви- 15.11-16.11 КЗ «КОІППО імеанглійської мови. щення рівня педагогічної
ні Василя СухомСемінар
майстерності вчителя у
линського»
підготовці учнів до ЗНО з
англійської мови
49 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
50 Учителі історії, які Сучасний урок історії:
21.11 КЗ «КОІППО імемають стаж роботи компетентнісний аспект
-ні Василя Сухомза фахом до
линського»
7 років.
Постійно діючий
семінар
51 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

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 Директори
Управління інноваційною
гімназій,
ліцеїв, освітньою діяльністю як
колегіумів,
умова розвитку професійспеціалізованих
ної
компетентності
шкіл, навчально- педагога
виховних комплексів (об’єднань) та
експериментальних
закладів.
Науковопрактичний
семінар
53 Методисти
мето- Системний підхід до
дичних
кабінетів управління інноваційною
(центрів)
органів освітньою діяльністю в
управління освітою умовах
загальноосвітрайдержадміністра- нього
навчального
цій, міських рад, закладу
об’єднаних територіальних громад.
Інтернет-семінар
54 Учителі
Актуальні аспекти підвиукраїнської мови і щення рівня педагогічної
літератури.
майстерності вчителя у
Семінар
підготовці учнів до ЗНО з
української
мови
і
літератури
55 Педагогічні праців- Інноваційні підходи наники закладів осві- вчання та виховання шкоти області.
лярів в умовах сучасного
навчального закладу
Інтернетконференція
56 Районні (міські)
Участь у всеукраїнських
координатори
конкурсах
як
форма
Всеукраїнського
впровадження допрофільконкурсу
ного і профільного на«Левеня».
вчання в школі
Онлайн-семінар
57 Методисти мето- Психолого-педагогічна
дичних кабінетів система профілактики і
(центрів) органів корекції
суїцидальної
управління освітою поведінки
райдержадміністра
-цій, міських рад,
об’єднаних територіальних громад,
які відповідають за
психологічну
службу.
Вебінар

28.11

КЗ «КОІППО імені Василя
Сухомлинського»

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

29.1130.11

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»

Кирилюк А.П.
Яковова Г.Я.

04.1205.12

КЗ «КОІППО імеМінич Г.В.
ні Василя Сухом- Маранська І.А.
линського»

04.1215.12

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»

06.12

КЗ «КОІППО іме- Побережний П.В.
ні Василя Сухомлинського»

12.12

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

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

58 Учителі історії.
Семінар

Актуальні аспекти підви- 14.12-15.12 КЗ «КОІППО іме- Кравченко Ю.В.
щення рівня педагогічної
ні Василя Сухом- Черткова Н.С.
майстерності вчителя у
линського»
підготовці учнів до ЗНО з
історії України
59 Учителі матемаАктуальні аспекти підви- 18.12-20.12 КЗ «КОІППО іме- Ткаченко Л.А.
тики.
щення рівня педагогічної
ні Василя СухомСемінар
майстерності вчителя у
линського»
підготовці учнів до ЗНО з
математики
60 Учителі інформа- Проектування навчаль- Друга КЗ «КОІППО імеЧала М.С.
тики та вчителі, які ного процесу і навчаль- середа ні Василя Сухом- Шовенко О.С.
використовують
ного середовища
кожного линського»
інформаційні техмісяця
нології навчання.
Система вебінарів

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

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

Відповідальні

Термін
виконання

Яковова Г.Я.

до 15.01.

Кирилюк А.П.,
Яковова Г.Я.

Березеньквітень

Яковова Г.Я.

Жовтеньлистопад

Литвиненко О.В.,

Протягом
року

Відмітка
про
виконання

5

6

7

8

9
10
11

науково-педагогічні та педагогічні
працівники
Надавати
методично-консультативну Керівники струк- Протягом
допомогу вчителям, які здійснюють турних підрозділів року
апробацію підручників
Участь в апробації електронних засобів Керівники струк- Протягом
навчального призначення для підтримки турних підрозділів року
шкільних
предметів,
програм
факультативних занять і спецкурсів
Організація
внутрішньої
експертизи Чала М.С.
Постійно
портфоліо
учасників
тренінгів
за
програмою
Intel®
Навчання
для
майбутнього
Узагальнені матеріали за наслідками Войтко В.В.
Згідно
тематичного вивчення
Гагаріна Н.П.
графіка
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.
Рецензування корекційних програм
Чебоненко В.Ф.
За запитом
Мирська А.А.
Проведення експертизи психологічного Чебоненко В.Ф.
Квітень,
інструментарію
Мирська А.А.
жовтень
Участь у ліцензуванні закладів освіти
Чебоненко В.Ф.
За запитом
області
Мирська А.А.

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

2

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

Термін
виконання
Протягом року
(за потребою)

Протягом року
(за потребою)

Відмітка
про
виконання

3

4

до вимог оформлення дисертацій та
авторефератів
Висвітлення на сайті закладу інформації
про рецензування програм освітньої
діяльності
курсів
підвищення
кваліфікації, збірників та ін.

Завідувач навчально-методичного
відділу інноваційної діяльності та
інтелектуальної
власності
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»

Протягом року

До 01.02

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

2

3

4

5

6

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»

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

Відмітка про
виконання

Методичний посібник
7
8

9

10

11

12

13

14

15

Експертиза проектів шкільних
підручників : методичні рекомендації
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

Жосан О.Е.

Лютий

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

- 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.

Травеньчервень
Січеньберезень
Березеньчервень

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Положення про сервісний центр з
надання
методичних
послуг
навчальним закладам та педагогічним
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
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
щодо
формування
художньопродуктивної
компетенції
дітей
дошкільного віку
Розробка методичних рекомендацій
щодо
особливостей
викладання
образотворчого мистецтва в 2017-2018
навчальному році
Розробка методичних рекомендацій
з розвитку мовлення дітей дошкільного
віку засобами інноваційних технологій
Розробка методичних рекомендацій
щодо
особливостей
організації
навчально-виховного процесу в ДНЗ у
2017-2018 н.р.
Розробка методичних рекомендацій
щодо
створення
розвивального
середовища на уроках та в позаурочний
час в початковій школі
Розробка методичних рекомендацій
щодо викладання предметів початкової школи в 2017-2018 навчальному
році
Аналіз діяльності психологічної
служби за 2016-2017 н.р.
Аналітично-статистичний довідник
Анотований каталог діагностичного
інструментарію працівників психологічної
служби
закладів
освіти.
Методичний посібник
Шляхи формування творчої самореалізації вчителя початкових класів

Половенко О.В.

Протягом
року

Половенко О.В.

Протягом
року

Гагаріна Н.П.

Листопад

Кондратова В.В.

Травень

Скуренко С.Л.

Листопад

Тарапака Н.В.

Червень

Тіхонова Н.Г.

Жовтень

Кондратова В.В.
Тіхонова Н.Г.

Травень

Чебоненко В.Ф.
Мирська А.А.

Жовтень

Чебоненко В.Ф.
Мирська А.А.

Грудень

Червонець І.В.

Грудень

Навчально-методичний посібник
30

31

32

Методичні рекомендації щодо впровадження та функціонування спеціальних та інклюзивних груп в
дошкульних навчальних закладах
Інформаційні листи відповідно до
наказів МОН України, листів ДНУ
«ІМЗО». управління освіти, науки,
молоді та спорту облдержадміністрації
та інших установ
Інформаційно-інструктивні листи на
відділи, управління освіти райдержадміністрацій, міських рад, об’єднаних
територіальних громад

Тищенко Т.О.

Березень

Структурні
підрозділи

Протягом
року

Структурні
підрозділи

Протягом
року

