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І. Організаційно-керівна діяльність
1.1. Структура інституту
У комунальному закладі «Кіровоградський обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» у 2016 році діяли такі структурні
підрозділи:
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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Упродовж 2016 року в КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» функціонували
вчена, науково-методична, експертно-аналітична ради та методична комісія, які
спрямовували навчальну, науково-методичну і науково-дослідну роботу колективу.
1.2. Засідання вченої ради
Вчена рада інституту – вищий колегіальний орган закладу – здійснювала свою
роботу у відповідності з Положенням та планом роботи на рік. На засіданнях розглядалися
питання щодо:
інноваційних підходів до формування та розвитку професійної компетентності
педагогічних кадрів у системі неперервної освіти;
основних напрямів науково-методичної, інноваційної та міжнародної діяльності
інституту;
міжнародної діяльності закладу у підвищенні якості освіти в області;
стану науково-педагогічної діяльності кафедри дошкільної і початкової освіти;
науково-методичного забезпечення підготовки педагогічних працівників до їх
сертифікації;
системи координації в освітньому просторі регіону науково-методичних та
методичних формувань та ін.
1.3. Засідання науково-методичної ради
Науково-методичною радою розглядалися питання розробки та впорядкування
елементів інформаційно-освітнього середовища регіону. Значна увага приділялася
питанням:
розвитку професійної компетентності педагогів області (про хід та підсумки
проведення конкурсів та фестивалів фахової майстерності педагогічних
працівників області: Всеукраїнський конкурс «Учитель року – 2016»;
Всеукраїнський конкурс на кращий інноваційний урок та урок фізичної культури з
елементами футболу; Всеукраїнський конкурс педагогічної майстерності
працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості»; обласний
конкурс освітніх блогів);
наданню методичної допомоги педагогічним працівникам області, зокрема
упорядкування науково-методичного супроводу викладання навчальних предметів
у 2016-2017 навчальному році (1-4 класи, 5, 8 класи): регіональні напрацювання;
стану організації науково-методичної роботи в умовах розвитку післядипломної
освіти;
результативності ЗНО у 2016 році та особливості проведення ЗНО у 2017 році;
оновлення форм підвищення кваліфікації керівних та педагогічних працівників у
міжкурсовий період (проведення педагогічного брифінгу «Методичні ініціативи:
інновації у роботі з педагогом у міжкурсовий період»;
виконання рекомендацій, наданих у рамках проведення тематичних вивчень у 2015
та 2016 роках;
організації і проведення КПК за очно-дистанційною формою навчання та
дистанційного супроводу обласних заходів.
1.4. Засідання експертно-аналітичної ради
Метою діяльності ради є координація та організаційно-методичне забезпечення
підготовки навчальної, довідкової та наукової літератури для розгляду на вченій і
науково-методичній радах КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» щодо
рекомендацій: до друку; схвалення на науково-методичних радах ДНУ «Інституту
модернізації змісту освіти»; надання грифу Міністерства освіти і науки України.
У 2016 році було проведено 4 засідання експертно-аналітичної ради, на яких
розглядалися експертні висновки на рукописи навчальної, довідкової та наукової
літератури.
1.5. Засідання методичної комісії
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Упродовж року на засіданнях методичної комісії було розглянуто 54 висновки на
матеріали дистанційних курсів та дистанційних тренінгів для системи післядипломної
педагогічної освіти. 48 – рекомендовані для впровадження в інституті у курсовий та
міжкурсовий періоди.
1.6. План підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників
закладу
Відповідно до плану-графіку підвищення кваліфікації у 2016 році при Державному
вищому навчальному закладі «Університет менеджменту освіти» пройшли курси
підвищення кваліфікації 9 педагогічних працівників, 5 викладачів стажувалися при
Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира
Винниченка, Кіровоградському інституті приватного вищого навчального закладу
«Університет сучасних знань», Уманському державному педагогічному університеті імені
Павла Тичини.
1.7. Співпраця з вищими навчальними закладами, освітніми установами та
громадськими організаціями в межах України
У 2016 році підрозділи інституту найбільш активно співпрацювали з кафедрами і
факультетами Кіровоградського державного педагогічного університету імені
Володимира Винниченка, Кіровоградського національного технічного університету.
Зокрема, викладачі університету читали лекції, проводили практичні та семінарські
заняття для вчителів шкіл області на курсах підвищення кваліфікації, були задіяні в
організації і проведенні ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних
предметів та IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології.
Одним із напрямів співпраці з вищими навчальними закладами, освітніми
установами та громадськими організаціями в межах України є проведення педагогічних
заходів на умовах співорганізаторів. Варто відзначити роботу окремих структурних
підрозділів, а саме:
Назва структурного
підрозділу КЗ «КОІППО
імені Василя
Сухомлинського»
Кафедра
педагогіки,
психології
і
корекційної освіти

Науково-методична
лабораторія
природничоматематичних
дисциплін
Кафедра дошкільної та
початкової освіти

Форма проведення заходу, назва
Всеукраїнська
науково-методична
конференція
«Наукова
спадщина
Григорія Костюка і сучасні проблеми
особистісно орієнтованої освіти»

Науково-практичний
семінар
«Психологічна
служба:
стан
та
перспективи розвитку»
Міжвузівська
науково-практична
конференція «Шкільна хімічна освіта:
проблеми і перспективи»
Міжвузівська
науково-практична
конференція
«Актуальні
питання
географічної освіти: досвід, потенціал,
перспективи»
Міжвузівська
науково-практична
конференція «Виховання ціннісного
ставлення до людини у молодших
школярів у педагогічному процесі»
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Співорганізатори (вищі навчальні
заклади, освітні установи та
громадські організації в межах
України
Лабораторія
інтенсивної
педагогічної
корекції,
олігофренопедагогіки,
проблем
інклюзивної
освіти
Інституту
спеціальної педагогіки НАПН
України;
науковий
відділ
Інституту
психології імені Г. Костюка НАПН
України;
кафедра практичної психології
Кіровоградського
державного
педагогічного університету імені
Володимира Винниченка
Кіровоградський інститут ПВНЗ
«Університет сучасних знань»
Природничо-географічний
факультет
Кіровоградського
державного
педагогічного
університету імені Володимира
Винниченка;
обласний осередок Українського
географічного товариства
Кафедра дошкільної та початкової
освіти та факультет педагогіки та
психології
Кіровоградського
державного
педагогічного

Лабораторія
інформатики та
інформаційних
технологій навчання

Науково-методична
лабораторія
суспільствознавчих
дисциплін

Обласний навчальнометодичний центр
освітнього
менеджменту та
координації діяльності
методичних служб
Обласний навчальнометодичний
центр
освітнього
менеджменту
та
координації діяльності
методичних служб
Обласний навчальнометодичний
центр
освітнього
менеджменту
та
координації діяльності
методичних служб

Регіональний
фінал
міжнародного
конкурсу з математичного рахунку
«Прангліміне»
Тренінг «Формування і оцінювання
навичок безпечного і відповідального
використання Інтернету»
Навчання на тренінгу з редагування
Вікіпедії
Впровадження
варіативного
курсу
суспільно-гуманітарного
циклу
в
старших класах ЗНЗ «Спільна історія.
Діалог культур»
Участь у засіданні обласної міжвідомчої
координаційно-методичної
ради
з
правової освіти населення.
Щорічний обласний конкурс на кращого
знавця Конституції України
Інтернет-форум «Сучасний науковометодичний супровід регіональних та
зональних шкіл новаторства керівних,
науково-педагогічних і педагогічних
працівників з питань
дошкільної,
загальної середньої та післядипломної
освіти в контексті Закону України «Про
освіту»
Методична
студія
Полтавської
регіональної
школи
новаторства
керівних,
науково-педагогічних
і
педагогічних працівників післядипломної
педагогічної
освіти
з
проблеми
«Міжрегіональна співтворчість шкіл
новаторства
Полтавщини
та
Кіровоградщини»
Обласна школа професійної адаптації
резерву керівних кадрів Вінницької
області;
міжрегіональний
семінар
керівників навчальних закладів та
методистів
Гайсинського
району
Вінницької області та Голованівського
району Кіровоградської області

університету імені Володимира
Винниченка
Машинобудівний
коледж
Кіровоградського
національного
технічного університету
Громадська організація ресурснометодичний центр "АЙОРН"
Громадська організація «Вікімедіа
Україна»
Всеукраїнська асоціація викладачів
історії та суспільних дисциплін
«Нова Доба»;
український інститут вивчення
Голокосту «Ткума»
Головне управління юстиції у
Кіровоградській області

ДВНЗ «Університет менеджменту
освіти» Національної академії
педагогічних наук України;

Полтавський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
ім. М.В. Остроградського;

КВНЗ
«Вінницька
неперервної освіти»

академія

ІІ. Науково-методичне забезпечення реалізації державних та регіональних програм
2.1. Державні програми
Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року
(розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 р. № 686-р «Про затвердження плану заходів
з реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року»)

Упродовж року викладачами кафедри теорії і методики середньої освіти вивчався
стан реалізації Державних стандартів освіти на основі анкетування, співбесід,
консультацій з учителями в таких аспектах: післядипломна освіта вчителів фізики та
астрономії (Бик А.С.); формування технологічно освіченої особистості, підготовленої до
самостійного життя і активної перетворювальної діяльності в умовах сучасного
високотехнологічного, інформаційного суспільства (Буртовий С.В.); роль Державного
стандарту у формуванні національно свідомої мовної особистості (Вікторіна О.М.);
змістовий аспект Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти
(Голодюк Л.С.); літературний компонент Державного стандарту як основний чинник
літературної освіти школярів (Небеленчук І.О.); роль Державного стандарту в процесі
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розвитку патріотичних якостей учнів (Митрофаненко Ю.С.); роль Державного стандарту у
формуванні інформаційно-комунікаційної компетентності (Скрипка Г.В.).
Змістові лінії Державного стандарту розглядалися в ході проведення лекційних і
практичних занять, індивідуальних занять, консультацій, конференцій з обміну досвідом
щодо впровадження освітніх галузей у шкільному навчанні.
Проведено ряд заходів (тренінгів, практикумів, конференцій), у рамках курсів
підвищення кваліфікації, для забезпечення неперервної післядипломної педагогічної
освіти, зокрема, підготовки вчителів природничо-математичних предметів та
впровадження у навчальний процес сучасних інформаційно-комунікативних технологій,
які отримали відповідні сертифікати.
З метою забезпечення виконання навчальних програм з поглибленого вивчення
окремих предметів для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, під час своїх
лекційних та практичних занять, викладачі кафедри постійно ознайомлювали слухачів
курсів підвищення кваліфікації зі змістом навчальних програм: фізика (Бик А.С.);
математика (Голодюк Л.С.); українська мова та література (Вікторіна О.М.); світова
література (Небеленчук І.О.); інформатика (Буртовий С.В., Скрипка Г.В.); історія та
правознавство (Митрофаненко Ю.С.).
Викладачами кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти у рамках
реалізації завдань Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року
були розроблені, апробовані та впроваджені в навчальний процес інституту навчальні
заняття за тематикою: «Архівний документ як джерело вивчення історії та засіб навчання»
(Жосан О.Е.); «Шляхи оптимізації особистісно орієнтованої системи навчання у контексті
нової української школи» (Гельбак А.М.); «Емоційна компетентність учителя як фактор
розвитку в учнів компетентності для життя» (Молчанова О.М.); «Особливості психологопедагогічної корекції гіперактивності у дітей молодшого шкільного віку»; «Особливості
корекційно-супроводжувальної роботи дітей з раннім дитячим аутизмом» (Войтко В.В.).
Підготовлено і опубліковано науково-методичні статті: «Корекційно-розвиткова
складова інклюзивного навчання як найважливіша умова успіху його впровадження»,
«Інклюзія в українській школі як інновація: проблеми становлення та впровадження»
(О.Е. Жосан); «Особистісно орієнтований підхід в організації навчально-виховного
процесу дітей з особливими освітніми потребами» (Войтко В.В.); навчально-методичні
посібники: «Психолого-педагогічний супровід дітей із затримкою психічного розвитку»
(Войтко В.В.); «Методичні рекомендації щодо психолого-педагогічного супроводу учнів з
особливими потребами в умовах професійно-технічного навчального закладу»
(Молчанова О.М.).
Навчально-методичним центром дистанційного навчання розроблені методичні
рекомендації для педагогічних працівників районних (міських) методичних кабінетів
(центрів) щодо модернізації форм методичної роботи з педагогами щодо забезпечення
впровадження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти
(Литвиненко О.В.);
Також розроблені дистанційні навчальні курси з питань сучасних освітніх
ІТ-орієнтованих технологій навчання (Литвиненко О.В., Частаков А.В.): «Особливості
розробки електронних освітніх ресурсів»; «Основи роботи з ресурсами, які присвячені
візуалізації інформації».
Проведені дистанційні курси та тренінги для підвищення кваліфікації педагогічних
працівників з питань ефективного використання інформаційно-комунікаційних
технологій у навчально-виховному процесі, а саме: дистанційний курс «Скретч:
програмування для всіх»; дистанційний курс «Intel® Навчання для майбутнього версія
10.1»; дистанційний тренінг «Використання Prezi в діяльності педагога»; дистанційний
тренінг «Особливості використання ментальних карт»; дистанційний тренінг «Основи
створення комп’ютерних презентацій».
Обласний навчально-методичний центр освітнього менеджменту та координації
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діяльності методичних служб протягом року здійснював науково-методичне
забезпечення впровадження Державного стандарту базової та повної загальної середньої
освіти через: різні форми науково-методичної роботи, які проводились відповідно до
наказу директора департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної державної
адміністрації; програму інтегрованих курсів підвищення кваліфікації керівників
навчальних закладів, які забезпечують, крім управлінської, і фахову підготовку
(з природничо-математичних дисциплін) й передбачала введення практичних занять та
підготовку педагогічних працівників щодо реалізації Державних стандартів освіти; участь
у громадському обговоренні проекту Закону «Про освіту», проекту Концепції нової
школи; всеукраїнського проекту «Діти і папери».
На курсах підвищення кваліфікації керівників навчальних закладів області,
педагогічних працівників методичних кабінетів, центрів продовжується навчання за
програмою спецкурсу «Онлайнові технології у роботі керівника загальноосвітнього
навчального закладу».
У рамках виконання завдань даної Програми обласним навчально-методичним
центром психологічної служби системи освіти:
розроблено методичні рекомендації з організації захисту прав і соціального
супроводу учнів (студентів) у закладах освіти; методичні рекомендації щодо
використання діагностичних методик у діяльності практичного психолога і соціального
педагога навчальних закладів різних типів;
проведено моніторинг стану забезпечення практичними психологами та
соціальними педагогами в закладах освіти області (лист КЗ «КОІППО імені Василя
Сухомлинського» від 25.01.2016р. №72/10-09 «Про забезпеченість закладів освіти
фахівцями психологічної служби»);
у рамках курсів підвищення кваліфікації практичних психологів та соціальних
педагогів проведено спецкурси щодо формування навичок здорового способу життя
«Дорослішай на здоров’я», «Сімейна розмова» та «Навички кризового консультування та
розвиток психосоціальної стійкості до стресу у дітей».
Галузева Концепція розвитку неперервної педагогічної освіти
(наказ МОН України від 14.08.2013 р. № 1176 «Про затвердження галузевої Концепції розвитку неперервної
педагогічної освіти»)

З метою ефективної реалізації основних завдань галузевої концепції розвитку
неперервної педагогічної освіти (наказ МОН України від 14.08.2013р. №1176 «Про
затвердження галузевої Концепції розвитку неперервної педагогічної освіти») та обласної
програми «Вчитель» на 2014-2020 роки (рішення обласної ради від 20.09.2013р.
№506), викладачами кафедри теорії і методики середньої освіти за звітний період:
розроблено науково-методичний супровід до тематики курсів підвищення кваліфікації
педагогічних працівників регіону; модернізована робота інтернет-ресурсів кафедри
(науково-методичного інтернет-журналу «Освітній інтернет-навігатор» (http://oin.in.ua/),
освітнього порталу «Я-Вчитель» (http://vchitel.kr.ua/) та персональних блогів викладачів
кафедри (http://timso.koippo.kr.ua/); оновлено зміст і форми професійної діяльності
викладача.
З метою інформаційно-методичного супроводу інноваційного розвитку освітніх
установ і навчальних закладів регіону обласним навчально-методичним центром
освітнього менеджменту та координації діяльності методичних службу в рамках курсів
підвищення кваліфікації керівників навчальних закладів були проведені управлінська та
педагогічна практика з проблем: «Формування інноваційного освітнього простору
навчальних закладів як умова професійного розвитку педагогів» (Половенко О.В.);
«Інформаційно-аналітичне управління як засіб розвитку інноваційних процесів у шкільній
природничо-математичній освіті» (Половенко О.В..); «Формування організаційної
структури навчального закладу та розвиток компетентності педагогів засобами
mini-Ed-Camp» (Трубіна В.Г.).
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У рамках виконання завдань Галузевої Концепції розвитку неперервної
педагогічної освіти обласним навчально-методичним центром психологічної служби
системи освіти:
постійно оновлюються рубрики на сайті та блозі центру. За результатами
Всеукраїнського моніторингу Українського НМЦ практичної психології і соціальної
роботи сайт відзначили на відповідному рівні (лист Українського НМЦ практичної
психології і соціальної роботи від 20.05.2016 р. №72);
у навчально-тематичних планах курсів практичних психологів та соціальних
педагогів заплановано лекційні та практичні заняття з проблем інноваційних освітніх
технологій (24.04 - 06.05.2016 р. 13.06.- 24.06.2016 р., 21.11.- 02.12.2016 р.) «Формування
підприємливості та ініціативності як ключового компоненту, визначеного європейським
освітнім простором» (Гельбак А.А.), «Застосування «Методу проектів» у навчальновиховному процесі» (Павлюх В.В.), «Технології НЛП у педагогічному процесі»
(Вікторіна О.М.), «Сучасні технологічні принципи навчання» (Небеленчук І.О.);
«Впровадження дистанційного навчання в освітній процес області» (Скрипка Г.В.),
«Моніторинг якості організації навчально-виховного процесу в закладах освіти»
(Кендюхова А.А.), «Використання хмарних технологій у професійній діяльності педагога»
(Скрипка Г.В.).
участь Чебоненко В.Ф. у засіданні атестаційної комісії І рівня (відповідно
до графіка);
21-22.04.2016 р. участь Чебоненко В.Ф. у засіданнях атестаційної комісії ІІІ
рівня (лист управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації від
01.04.2016 р. №01-13/595/1-9 «Про участь у засіданні атестаційної комісії»; лист
управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації від 05.04.2016р.
№ 01-13/615/1-40 «Про участь у засіданні атестаційної комісії»).
Концепція національно-патріотичного виховання дітей і молоді
(наказ Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 року № 641)

У рамках реалізації напрямів Концепції науково-методичною лабораторією
виховної роботи і формування культури здоров’я здійснено:
доповнення тематичної рубрики «Ми – українці! (національно-патріотичне
виховання дітей та учнівської молоді)» на сайті лабораторії (Пляка С.М.);
розробку та апробацію дистанційного курсу для організаторів виховного
процесу «Національно-патріотичне виховання учнів в умовах сучасного освітнього
простору» (Міцай Ю.В., Гайда Л.А., Пляка С.М.);
науково-методичний супровід навчальної програми гуртка з позашкільної освіти
та курсу за вибором «Кіровоградщина. Історія рідного краю» (Гайда Л.А.).
підготовку тематичних матеріалів та методичних рекомендацій для проведення
Першого уроку в 2016/2017 навчальному році «Щоб у серці жила Батьківщина
(до 25-ї річниці незалежності України) (укладачі: Ю.В. Міцай, С.М. Пляка, Л.А. Гайда,
Н.І. Дяченко, О.П. Третяк).
Загальнодержавна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування,
догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2014-2018 роки
(Закон України від 20.10.2014 року №1708-VІІ)

На виконання заходів щодо реалізації програми в Кіровоградській області
продовжує свою діяльність міжвідомча робоча група (до складу якої входять працівники
науково-методичної лабораторії основ здоров’я, безпеки життєдіяльності та охорони
праці, а завідувач є регіональним координатором) у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІД;
розробляються пропозиції щодо перегляду законодавчої бази з питань протидії ВІЛінфекції/СНІДу; упроваджуються у діяльність навчальних закладів області обов’язкові
профілактичні програми щодо протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, рекомендовані МОН
України; розробляються методичні рекомендації щодо впровадження обов’язкових
профілактичних програм з питань формування навичок здорового способу життя та
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профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу; систематично проводиться моніторинг та оцінка
результатів виконання обласної програми та
підготовка звітів за показниками
Регіонального плану моніторингу і оцінки ефективності заходів протидії ВІЛінфекції/СНІДу; визначаються параметри за роками щодо кількості підготовлених
педагогічних працівників з питань профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу і формування
здорового способу життя для навчальних закладів і плану охоплення загальноосвітніх
навчальних закладів факультативним курсом для молоді з профілактики ВІЛінфекції/СНІДу «Захисти себе від ВІЛ».
Всеукраїнська Програма «7 кроків назустріч: дружні зустрічі з батьками з питань
збереження здоров’я та статевого виховання дітей та підлітків»
(за співпраці Міністерства освіти і науки України та Благодійного фонду «Здоров’я жінки і планування
сім’ї» в рамках проекту USAID «Репродуктивне здоров’я в Україні 2015-2020 роки»)

Реалізується програма «7 кроків назустріч» працівниками науково-методичної
лабораторії основ здоров’я, безпеки життєдіяльності та охорони праці під час науковометодичних семінарів, тренінгових занять, майстер-класів, засідань творчих лабораторій з
учителями основ здоров’я й педагогами-тренерами, які впроваджують превентивні
проекти з метою організації роботи з батьками, а саме: підвищити та покращити навички
батьків для спілкування на теми статевого розвитку і взаємин зі своїми дітьми
(привернути увагу батьків до важливості аспекту статевого виховання та збереження
репродуктивного здоров’я дітей та підлітків). Формат запропонованої програми дозволяє
передати батькам корисну і пізнавальну інформацію про те, як ростуть і розвиваються їхні
діти, які «сюрпризи» й труднощі можуть зустрітися їм на шляху дорослішання, як
підготуватися до цих змін і підготувати до них дитину, побудувати діалог
взаєморозуміння і довіри, щоб не запізнитися з важливою розмовою.
За допомогою тестування систематично здійснюється моніторинг обізнаності
учасників навчально-виховного процесу з питань збереження репродуктивного здоров’я
та діяльності навчальних закладів щодо якості превентивної освіти.
У процесі розробки методичних рекомендацій для педагогів-тренерів, які
впроваджують превентивні проекти з метою просвітницької роботи з популяризації
здорового способу життя, зокрема збереження репродуктивного здоров’я та статевого
виховання.
Загальнодержавна соціальна програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та
виробничого середовища на 2014-2018 роки
(Закон України від 04.04.2013 року №178-VІІ)

Метою Програми є комплексне розв’язання проблем у сфері охорони праці, безпеки
життєдіяльності, формування сучасного безпечного та здорового середовища в організації
роботи навчальних закладів, мінімізація ризиків травматизму, професійних захворювань
тощо.
Працівниками науково-методичної лабораторії основ здоров’я, безпеки
життєдіяльності та охорони праці з метою виконання завдань вищезазначеної програми
протягом року було проведено низку заходів:
- систематично вивчалася нормативно-правова база з питань охорони праці, безпеки
життєдіяльності (документація, яка зазнала змін, приводилась у відповідність);
- на сайті лабораторії, у міру надходження нової нормативно-правової бази,
оновлювався пакет документів;
- розроблено та направлено у відділи, управління освіти райдержадміністрацій,
міських рад рекомендації (листи, методичні рекомендації) щодо організації роботи з
питань: упровадження системи управління охороною праці, безпекою життєдіяльності в
навчальних закладах області; профілактики дитячого травматизму; проведення екскурсій,
туристичних походів; перевезення організованих груп дітей автомобільним транспортом;
проведення навчання та перевірки знань як з працівниками, так і з учнями, вихованцями;
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пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту та дій у надзвичайних ситуаціях
тощо;
- під час курсів підвищення кваліфікації висвітлювалися питання: «Організація
роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в навчальних закладах області»
(усі категорії слухачів) й «Упровадження системи управління охороною праці та безпекою
життєдіяльності в навчальних закладах області» (керівні кадри);
- розроблені наочні посібники, тестові завдання щодо вдосконалення системи
підготовки у сфері охорони праці, безпеки життєдіяльності;
- проведені комплексні вивчення стану охорони праці, безпеки життєдіяльності в
навчальних
закладах
Олександрійського,
Світловодського,
Вільшанського,
Онуфріївського районів та міста Світловодськ (ЗНЗ, ДНЗ) з проблеми «Удосконалення
роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності з метою зменшення
травмування учасників навчально-виховного процесу». За наслідками моніторингу були
надані рекомендації щодо організації роботи (довідки) та проведені наради, семінари,
круглі столи з відповідальними за вищезазначений напрямок роботи;
- постійно надавалися консультації щодо приведення нормативно-правової бази з
вищезазначених питань у відповідність, організації роботи, проведення навчання тощо.
Про затвердження Положення про єдину систему цивільного захисту
(Постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 року №11)

Основним напрямом реалізації вищезазначеної програми в області є підготовка
педагогічних кадрів області з питань організації навчання дітей дошкільного віку, учнів
та студентів до дій у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) при
впровадженні програм:
- з основ здоров'я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку «Про себе
треба знати, про себе треба дбати» /Л.В. Лохвицька. – Тернопіль: Мандрівець, 2014. –
120 с. (лист ІІТЗО від 08 листопада 2013 року №14.1/12-Г-662);
- при викладанні предметів «Основи здоров’я», «Захист Вітчизни» в навчальних
закладах області.
Одним із провідних напрямів роботи є організація та проведення Тижнів знань
безпеки життєдіяльності, конкурсів вищезазначеної тематики.
Державні програми, що здійснюються за підтримки Глобального фонду для боротьби
зі СНІДом, туберкульозом і малярією та Європейського Союзу
(наказ Міністерства освіти і науки України від 21.11.2012 року № 1114 «Про затвердження плану заходів з
реалізації проектних заходів щодо виконання загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛінфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД»»)

Заходи, передбачені програмами Глобального фонду, враховуються під час
розроблення державних цільових програм у сфері профілактики та протидії ВІЛінфекції/СНІДу, туберкульозу. Зокрема, це програми «Посилення спроможності педагогів
у забезпеченні дієвої профілактики ВІЛ/СНІДу, протидії стигмі і дискримінації» й
«Зміцнення потенціалу Всеукраїнської спілки вчителів і тренерів для поліпшення доступу
до якісних послуг з профілактики ВІЛ/СНІДу». На основі цих програм розроблені плани
заходів, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2012 року
№ 1114.
З метою виконання вищезазначених заходів працівники науково-методичної
лабораторії основ здоров’я, безпеки життєдіяльності та охорони праці протягом року:
- організували та провели тренінгові заняття з питань профілактики ВІЛ/СНІДу,
формування здорового способу життя, протидії стигмі та дискримінації по відношенню до
ЛЖВ (під час проведення курсів підвищення кваліфікації, обласних семінарів);
- розробили
для методистів відділів, управлінь освіти навчально-методичні
матеріали, що забезпечують підготовку педагогів загальноосвітніх закладів (початкової,
основної та старшої школи);
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- видали та розповсюдили матеріали, необхідні для здійснення адвокаційної роботи з
питань профілактики ВІЛ/СНІДу, формування здорового способу життя, протидії стигмі
та дискримінації по відношенню до ЛЖВ;
- підготовили близько 700 педагогів-тренерів за спецкурсами з питань профілактики
ВІЛ-інфекції, формування толерантного ставлення тощо за методикою навчання на
засадах розвитку життєвих навичок;
- провели моніторингові дослідження щодо визначення впливу проекту на рівень
знань та толерантності до ЛЖВ серед учителів та учнів, які пройшли навчання
(Долинський, Новоукраїнський, Устинівський, Світловодський та Маловисківський
райони);
- розробили методичні рекомендації щодо організації роботи з питань викладання
предмета «Основи здоров'я» в загальноосвітніх навчальних закладах області, підготовки
педагогічних працівників та охоплення навчанням учнівської молоді за програмами
розвитку життєвих навичок у 2016-2017 навчальному році.
Державна цільова програма підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на
період до 2016 року
(наказ Міністерства освіти і науки від 04.10.2013 року № 1363 «Про затвердження плану заходів щодо
реалізації Державної цільової програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до
2016 року»)

Головною метою програми є профілактика дорожньо-транспортних пригод серед
учасників навчально-виховного процесу. Передусім, це навчання та профілактична роботи
з правил Дорожнього руху (конкурси, Тижні знань з безпеки життєдіяльності, акція
«Увага, діти на дорозі!», змагання бригад «Юних інспекторів руху» тощо).
Працівниками науково-методичної лабораторії основ здоров’я, безпеки
життєдіяльності та охорони праці систематично розробляються методичні рекомендації
щодо організації та проведення заходів, конкурсів, підбиваються підсумки
та узагальнюються матеріали.
Національна стратегія у сфері прав людини
(Указ Президента України від 25.09.2015 року №501/2015)

З метою сприяння реалізації державної полiтики щодо забезпечення дітям
з особливими освітніми потребами прав на якісну освіту педагогічними працівниками
науково-методичної лабораторії з інклюзивного та інтегрованого навчання протягом
року було здійснено низку заходів. Зокрема, організовано та проведено курси підвищення
кваліфікації для педагогічних працівників, які навчають учнів з обмеженими
можливостями здоров’я з проблем: «Формування базових компетентностей у вихованців
спеціальних навчальних закладів» – для учителів-дефектологів (логопедів,
тифлопедагогів, сурдопедагогів, олігофренопедагогів), завідувачів логопедичних пунктів
(25.01-05.02.); «Теоретико-методологічні основи виховання творчої особистості школяра»
– для вихователів шкіл-інтернатів, професійно-технічних навчальних закладів,
гуртожитків, спеціальних шкіл, центрів соціально-психологічної реабілітації
(04.04-15.04.); «Організаційно-педагогічні умови інклюзивного навчання і виховання
дошкільників» – для вихователів дошкільних навчальних закладів (04.04-15.04.);
«Диференціація та індивідуалізація процесу навчання учнів з особливими освітніми
потребами в умовах загальноосвітнього навчального закладу» – для учителів
загальноосвітніх навчальних закладів, які навчають учнів з особливими освітніми
потребами, асистентів учителів (10.05-20.05.); «Формування та розвиток ключових
і предметних компетентностей школярів як умова реалізації Державного стандарту
початкової освіти» – для вчителів початкових класів загальноосвітніх шкіл, шкілінтернатів (10.05-27.05.); «Інноваційні підходи до формування базових компетентностей
вихованців груп продовженого дня» – для вихователів груп продовженого дня
(23.05-03.06.).
У рамках курсів підвищення кваліфікації також здійснювалася пропаганда змісту
Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми
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потребами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2013 р.
№ 607. Зокрема, шляхом включення до навчально-тематичних планів курсів лекцій та
практичних занять із проблем: «Змістові лінії Державного стандарту початкової загальної
освіти для дітей з особливими освітніми потребами» (Червонець І.В.); «Дидактичні
вимоги до розробки індивідуального навчального плану та індивідуальної програми
розвитку учня з особливими освітніми потребами» (Червонець І.В.); «Диференційоване
викладання в класі з інклюзивним навчанням» (Червонець І.В.); «Психолого-медикопедагогічний супровід учня з особливими освітніми потребами в загальноосвітній школі»
(Ребдело Л.І.).
З метою доступу до інформації щодо питань інклюзії на сайті науково-методичної
лабораторії з інклюзивного та інтегрованого навчання розміщено Державний стандарт
базової і повної загальної середньої освіти, Типові навчальні плани, навчальні програми
для учнів з обмеженими можливостями здоров’я різних нозологій та серію інструктивнометодичних листів, наказів МОН України з питань організації навчально-виховного
процесу для учнів з особливими освітніми потребами в загальноосвітніх навчальних
закладах; створено блог «Запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання в
загальноосвітній простір» (Червонець І.В.).
На численні запити педагогічних працівників надавалася методична допомога
щодо календарного планування роботи вчителів, які навчають учнів з особливими
освітніми потребами за індивідуальною формою (Червонець І.В.).
Науково-педагогічними та педагогічними працівниками інституту розроблено та
впроваджено в навчальний процес на курсах підвищення кваліфікації різних категорій
педагогічних працівників цикл лекційних, практичних занять та спецкурси:
«Впровадження інклюзивного навчання в загальноосвітній простір»; «Основи
дефектологічних знань» (Павлюх В.В.); «Соціалізація та інтеграція дітей з особливими
освітніми потребами в загальноосвітній простір» (Павлюх В.В.); «Інклюзія як освітня
інновація» (Жосан О.Е); «Музикотерапія в соціально-педагогічній роботі з дітьми з
особливими освітніми потребами» (Гельбак А.М.); «Корекція порушень пізнавальної та
емоційно-вольової сфери в учнів з особливими освітніми потребами» (Войтко В.В.);
«Вікові особливості соціально-психологічної адаптації учнів з особливими освітніми
потребами» (Молчанова О.М.); «Психолого-педагогічні аспекти роботи з подолання
проявів насилля в учнівському середовищі» (Молчанова О.М.); «Розвиток навичок
продуктивної комунікації в умовах інклюзії» (Молчанова О.М.); «Організаційнопедагогічні засади реалізації інклюзивного навчання у дошкільних навчальних закладах»
(Червонець І.В.); «Нормативно-правове і організаційно-методичне забезпечення
впровадження інклюзивного та інтегрованого навчання» (Червонець І.В.);
Протягом 2016 року також було проведено ряд обласних заходів:
науково-практичний інтернет-семінар для вихователів шкіл-інтернатів, спеціальних шкіл,
центрів соціально-психологічної реабілітації з проблеми «Сучасні технології організації
виховного супроводу учнів з особливими освітніми потребами» (11.05-18.05); інтервізійна
група для практичних психологів з проблеми «Методи та технології психодинамічної
корекції в роботі практичного психолога» (13.09).
У рамках співпраці з обласною та міською ПМПК на базі цих установ проведено
спільні заходи: навчально-практичний семінар для вчителів, які працюють у класах з
інклюзивним навчанням, з проблеми «Організація та навчально-методичне забезпечення
уроку в інклюзивному класі в умовах загальноосвітнього навчального закладу» (24.03);
семінар-практикум для педагогічних працівників спеціальних закладів для дітей з
порушеннями слуху з проблеми «Психологічні засади розвитку комунікативної діяльності
у дітей із системним порушенням мовлення (первинного ґенезу)» (29.02).
На допомогу педагогічним працівникам області науково-педагогічними та
педагогічними працівниками інституту розроблено:
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− методичні рекомендації: «Специфіка роботи вчителя загальноосвітньої школи в
умовах інклюзивного навчання» (Червонець І.В.); «Методичні рекомендації щодо
запровадження індивідуальної програми розвитку дитини в класі з інклюзивним
навчанням» (Червонець І.В.); «Стан науково-методичного та психолого-педагогічного
забезпечення діяльності шкіл-інтернатів та спеціальних навчальних закладів міст
Світловодська та Знам’янки» (Павлюх В.В., Молчанова О.М.);
− статті: «Діти з розладами аутичного спектру: особливості психологопедагогічного супроводу» (Павлюх В.В.); «Нормативно-правове забезпечення рівного
доступу до якісної освіти учнів з обмеженими можливостями здоров’я» (Червонець І.В.);
− науково-методичний посібник «Методичні рекомендації щодо навчання і
виховання учнів з особливими освітніми потребами» (Войтко В.В.).
2.2. Регіональні програми
Обласна програма «Вчитель» на 2014-2020 роки
(рішення Кіровоградської обласної ради від 20.09.2013 року № 506)

Для функціонування системи неперервної освіти у закладі протягом 2016 року
забезпечено підвищення кваліфікації спеціалістів різних фахових категорій за 101
програмою та проведено 96 методичних заходів у міжкурсовий період.
Так, на базі інституту за вказаний період функціонували 35 шкіл: фахової
майстерності; молодого педагога; методиста; методистів-кореспондентів; молодого
керівника, а також творчі майстерні, лабораторії тощо
Професійному росту молодих фахівців сприяло навчання в обласних школах
управлінської та педагогічної майстерності, технологічного досвіду, школі творчого
словесника, участь у засіданнях творчих груп, майстер-класах. Щорічно в рамках Тижня
молодого вчителя інститут організовує навчальні семінари для молодих спеціалістів
різного фаху.
Спільно з обласним комітетом профспілки працівників освіти і науки України у
березні проведено 45-й Зліт молодого вчителя.
У рамках реалізації дистанційного навчання працівниками закладу було проведено
33 заходи (онлайн-семінари, інтернет-конференції, онлайн-засідання творчих груп тощо).
Вказана форма підвищення кваліфікації педагогів дозволила підвищити рівень
відвідування заходів у міжкурсовий період.
Питання організації для керівників та педагогічних працівників навчальних
закладів області курсів, семінарів, конференцій з питань законодавства про освіту
розглядалося за кількома напрямами:
На виконання наказів Міністерства освіти і науки України від 22.05. 2012 р. №615
«Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)» від
21.05.2012 р. №604 «Про навчальну програму розвитку дітей старшого дошкільного віку
«Впевнений старт» та з метою створення необхідних умов для забезпечення дітям
обов’язкової дошкільної освіти кафедрою дошкільної та початкової освіти реалізуються
заходи, якими передбачено підготовку педагогічних працівників дошкільних навчальних
закладів до роботи за новою Програмою. Зокрема, проведено 22 курсів підвищення
кваліфікації вихователів дошкільних закладів за темами: «Предметно-розвивальне
середовище як умова повноцінного розвитку дітей дошкільного віку»; «Психологопедагогічна готовність дітей старшого шкільного віку до навчання
в школі»;
«Організаційно-педагогічні умови інклюзивного навчання і виховання дошкільників»;
«Педагогічні інноваційні технології в сучасній дошкільній освіті: здобутки і
перспективи»; «Організаційно-методичні засади навчально-виховної роботи в різновіковій
групі дошкільників» та ін.
Організовано ряд обласних заходів: семінар «Творче запровадження парціальних
програм в умовах реалізації варіативної складової Базового компонента дошкільної
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освіти»; творча група «Патріотичне виховання дошкільників засобами краєзнавчої роботи
та музейної педагогіки».
Науково-педагогічні працівники кафедри дошкільної і початкової освіти
спрямовують свою діяльність на науково-методичне забезпечення реалізації завдань
Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 20.04.2011р. № 462. Розроблено й апробовано лекційні
та практичні заняття для слухачів курсів підвищення кваліфікації учителів початкових
класів за такою тематикою: «Інноваційні підходи до діяльності гуртків декоративноприкладного мистецтва в контексті розвитку творчих здібностей дітей», «Розвиток
художніх та творчих здібностей учнів у початковій школі», «Дидактичні умови
застосування комп’ютерної графіки у навчанні учнів початкової школи»
(Кондратова В.В.); «Інтегроване навчання та міжпредметні зв’язки на уроках: спільне,
відмінне, особливості реалізації» (Кондратова В.В.); «Дидактичні умови ефективної
роботи з педагогами у міжкурсовий період» (Кондратова В.В.); «Діагностика рівня
вихованості ціннісного ставлення до людини у молодших школярів» (Третяк О.П.),
«Навчально-дослідницька діяльність молодших школярів», «Сучасні технології навчання і
удосконалення письма молодших школярів», «Проектна діяльність як засіб
компетентнісно орієнтованого навчання», «Педагогічний дизайн уроку з мультимедійною
підтримкою» (Тіхонова Н.Г.).
Упродовж року було проведено 16 курсів підвищення кваліфікації за проблемами:
«Суб’єкт-суб’єктне навчання та варіативність структури уроку в умовах реалізації
Державного стандарту початкової загальної освіти»; «Реалізація завдань Державного
стандарту початкової загальної освіти на засадах інноваційних освітніх технологій»;
«Удосконалення фахової компетентності вчителя в контексті вимог Державного стандарту
початкової загальної освіти» та ін.
У рамках запровадження системи дистанційного навчання науково-педагогічними
працівниками кафедри були організовані та проведені курси підвищення кваліфікації для
учителів початкових класів та учителів, які викладають інформатику в початкових класах
за проблемою «Компетентнісний підхід до викладання в початковій школі. Особливості
формування ІКТ-компетентності учнів початкової школи» (очно-дистанційна форма
навчання), що дозволило підсилити частку самостійно-керованого вивчення актуальних
тем щодо навчання учнів у початковій школі.
Науково-методичний супровід реалізації Державного стандарту базової і
повної загальної середньої освіти здійснюється шляхом оперативного внесення змін до
змісту і організації роботи творчих груп учителів та вихователів, проведення тематичних
«круглих столів», тренінгів, майстер-класів, цільових методичних декад на базі районних
та міських методичних кабінетів, презентацій педагогічного досвіду, сучасних засобів
навчання, продуктивних освітніх новацій і технологій, нових програм, навчальних курсів,
посібників щодо реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти.
Визначальним показником якості цієї роботи є підготовка й публікація конкретних
методичних рекомендацій для вчителів, вихователів, керівників закладів освіти щодо
організації та особливостей вивчення у наступному навчальному році предметів
загальноосвітнього циклу, здійснення виховної роботи, психологічного супроводу
освітнього процесу.
У рамках висвітлення питання наступності щодо впровадження вищевказаних
стандартів проведена обласна науково-практична конференції «Вектор наступності
у реалізації завдань Державного стандарту початкової загальної середньої освіти»
(за участю викладачів кафедри дошкільної і початкової освіти, кафедри теорії і методики
середньої освіти та педагогічних працівників області).
У рамках обласних міжкурсових заходів до навчально-тематичних планів були
включені питання щодо обговорення Проекту «Концепція НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ
ШКОЛИ», Законопроекту «Про освіту», Положення про дистанційне навчання, Стратегії
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національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки, оновлення
змісту навчальних програм.
З метою підвищення ролі вчителя у формуванні громадянського суспільства для
учителів Кіровоградщини були організовані та проведені фахові конкурси:
районні (міські), обласні тури Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2016», «Учитель
року – 2017»; обласний тур Всеукраїнського конкурсу «Шкільний бібліотекар»; обласний
етап Всеукраїнського конкурсу на кращий інноваційний урок та урок фізичної культури
з елементами футболу; обласний конкурс методичних розробок уроків української мови,
української літератури, зарубіжної літератури, російської мови, інтегрованого курсу
«Мистецтво». «Ідемо на урок: 8 клас»; обласний конкурс освітніх блогів; обласний
фестиваль навчальних, соціальних, виховних веб-квестів; обласний конкурс «Від
дослідницької компетентності педагога до навчально-дослідницьких умінь дітей»;
Всеукраїнський конкурс педагогічної майстерності працівників позашкільних навчальних
закладів «Джерело творчості»; Всеукраїнський конкурс-захист сучасної моделі
навчального закладу «Школа сприяння здоров’ю»; Всеукраїнський конкурс веб-сайтів
позашкільних навчальних закладів.
Обласна цільова програма розвитку дошкільної освіти на 2013-2017 роки
(рішення Кіровоградської обласної ради від 20.09.2013 року № 508)

Одним із напрямів виконання завдань програми є підвищення рівня професійної
компетентності педагогів, поліпшення якості дошкільної освіти області, сприяння її
інноваційному розвитку, який забезпечувала кафедра дошкільної і початкової освіти.
Науково-педагогічними працівниками кафедри розроблені та доповнені навчальнотематичні плани курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників дошкільних
навчальних закладів, до яких включені лекції: «Нормативно-програмове забезпечення
змісту дошкільної освіти», «Розвиток мовленнєвої компетентності дошкільників»,
«Теоретико-методичні основи інноваційної діяльності в дошкільному навчальному
закладі» та інші. Питання моніторингу якості дошкільної освіти, особливості соціалізації
дітей дошкільного віку в умовах сучасного соціального середовища, роль та значення
соціального середовища у розвитку творчих здібностей дошкільника, психологопедагогічного проектування, формування творчих здібностей старших дошкільників,
розвиток творчого потенціалу педагогів дошкільних навчальних закладів постійно
висвітлюються у фахових виданнях.
Основними завданнями дошкільної освіти є збереження та зміцнення фізичного,
психічного і духовного здоров'я дитини, виховання любові до Батьківщини, шанобливого
ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, свідомого ставлення до себе,
оточення та навколишнього природного середовища, формування особистості дитини,
розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду тощо. Для педагогічних
працівників дошкільних навчальних закладів проведені засідання:
- обласних творчих груп: «Впровадження ідей національного виховання Софії
Русової в практику роботи сучасного дошкільного закладу», «Патріотичне виховання
дошкільників засобами краєзнавчої роботи та музейної педагогіки», «Педагогічні умови
розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку», «Психолого-педагогічні аспекти
соціалізації
дошкільника
в
суспільстві»,
«Психолого-педагогічний
супровід
переддошкільної освіти», «Формування творчих здібностей дошкільників у процесі
організації їхньої художньо-естетичної діяльності»,
- обласних семінарів: «Міні-музей як важлива складова реалізації принципів
музейної педагогіки», «Сучасні тенденції розвитку та виховання дітей дошкільного віку в
умовах реалізації Базового компонента дошкільної освіти», «Творче запровадження
парціальних програм в умовах реалізації варіативної складової Базового компонента
дошкільної освіти» та інші.
З метою підвищення професійної компетентності педагогів дошкільних навчальних
закладів та на допомогу у вирішенні методичних питань науково-педагогічними
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працівниками були розроблені блоги: «Інновації в ДНЗ», «Фізичний розвиток дітей
дошкільного віку», «Розвиток зв’язного мовлення дошкільників».
Обласна програма патріотичного виховання населення на період до 2017 року
(рішення Кіровоградської обласної ради від 18.05.2013 року № 256-р)

Науково-методична лабораторія виховної роботи і формування культури здоров’я
для реалізації обласної програми патріотичного виховання населення на період до
2017 року було здійснено ряд методичних заходів, зокрема:
на веб-сайті лабораторії доповнена тематична рубрика «Ми – українці!
(національно-патріотичне виховання дітей та учнівської молоді)» (Пляка С.М.);
розроблений дистанційний курс для організаторів виховного процесу та
бібліотечної справи «Національно-патріотичне виховання учнів в умовах сучасного
освітнього простору» (Міцай Ю.В., Гайда Л.А., Пляка С.М., Дяченко Н.І.);
упорядковано науково-методичний супровід навчальної програми гуртка з
позашкільної освіти та курсу за вибором «Кіровоградщина. Історія рідного краю»
(Гайда Л.А.).
Програма розвитку психологічної служби системи освіти Кіровоградської області на
період до 2017 року
(наказ директора департаменту освіти і науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної
адміністрації від 14.10.2013 року №563)

У рамках виконання завдань Програми обласним навчально-методичним центром
психологічної служби системи освіти було організовано та проведено ряд заходів: скайпнаради для методистів, які відповідають за психологічну службу з проблеми «Інноваційні
підходи до здійснення організаційно-методичного керівництва психологічною службою»;
моніторинг «Ефективність профілактичних заходів щодо попередження конфліктів у
навчальному середовищі закладів освіти» (лист КЗ «КОІППО імені Василя
Сухомлинського» від 19.04.2016 р. № 358/10-09); моніторинг стану діяльності працівників
психологічної служби системи освіти (лист КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»
від 26.04.2016 р. № 366/10-09 «Про діяльність психологічної служби системи освіти у
2015-2016 роках»).
На допомогу психологам у роботі з учнівським та педагогічним колективами
розроблено методичні рекомендації:
- щодо психокорекції суїцидальних ідеацій у дітей та підлітків (лист КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського» від 19.01.2016 р. № 49/10-09);
- щодо
технологій
вирішення
конфліктів
в
учнівському
середовищі
(лист КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» від 25.02.2016 р. № 193/10-09);
- щодо планування та ведення документації практичних психологів і соціальних
педагогів (лист КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» від 31.03.2016р.
№ 301/10-09);
- щодо організації роботи факультативних курсів, спецкурсів із питань
репродуктивного здоров'я та профілактики насилля у навчальних закладах області
(лист КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» від 15.06.2016 № 464/10-09);
- щодо використання діагностичних методик у діяльності практичних психологів і
соціальних педагогів навчальних закладів різних типів (лист КЗ «КОІППО імені Василя
Сухомлинського» від 28.11.2016 р №733/10-09).
Обласна програма правової освіти населення на 2016-2020 роки
(затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації від 11.01.2016 року протокол № 6)

У рамках виконання завдань обласної програми науково-методичною
лабораторією суспільствознавчих дисциплін проведені п’ять курсів підвищення
кваліфікації для учителів, які викладають правознавство (прочитані лекції, проведені
практичні заняття з правової тематики, ознайомлення та поширення перспективного
педагогічного досвіду Різанова М.С., учителя правознавства комунального закладу
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«Навчально-виховний комплекс «Бобринецька гімназія – загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів №1»).
У квітні проведений щорічний обласний огляд-конкурс на краще знання положень
Конституції України серед учнів 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів області
(Кравченко Ю.В.).
У рамках співпраці з Головним управлінням освіти у серпні взято участь у роботі
обласної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення,
підготовлені пропозиції про співпрацю на 2017 рік (Кравченко Ю.В.).
Обласна цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки
(розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 06 травня 2015 року №173-р)

Працівники
науково-методичної
лабораторії
основ
здоров’я,
безпеки
життєдіяльності та охорони праці у площині реалізації завдань програми проводили
моніторингові дослідження щодо ефективності впливу предмета «Основи здоров’я»,
обов’язкового факультативного курсу «Захисти себе від ВІЛ» на формування в учнівської
молоді навичок здорового способу життя і протидії проявам ризикованої поведінки у
молодіжному середовищі; здійснюють контроль щодо
впровадження програм
формування здорового способу життя і профілактики ВІЛ-інфікування охоплених
навчанням за програмами розвитку життєвих навичок щодо формування здорового
способу життя і профілактики ВІЛ-інфекції; здійснювали підготовку педагогічних
працівників з питань профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу і формування здорового способу
життя для навчальних закладів усіх типів шляхом навчання на засадах розвитку життєвих
навичок.
Під час проведення обласних заходів до програм були включені просвітницький
4-8-годинний навчальний модуль із питань профілактики
ВІЛ-інфекції/СНІДу і
формування здорового способу життя до системи підвищення кваліфікації педагогічних
працівників, керівних кадрів освіти, а також курс «Формування толерантного ставлення
до ВІЛ-позитивних дітей у системі дошкільної та шкільної освіти» до системи підвищення
кваліфікації педагогічних працівників дошкільних і середніх загальноосвітніх навчальних
закладів, керівних кадрів освіти.
Також проводилися інформаційні заходи з питань подолання стигматизації та
дискримінації щодо ВІЛ-інфікованих осіб та представників груп підвищеного ризику
щодо інфікування ВІЛ.
Комплексні заходи департаменту освіти і науки облдержадміністрації, управління
державної служби надзвичайних ситуацій, Головного управління Держсанепідслужби,
управління ДАІ УМВС з безпеки життєдіяльності в Кіровоградській області
(протокольне рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру від 11.09.2014 року)

Комплексні заходи передбачали організацію та проведення періодичного навчання
педагогічних працівників з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, цивільного
захисту, пожежної та техногенної безпеки, дій у надзвичайних ситуаціях тощо, планового
навчання та перевірку знань із вказаних напрямів.
Упродовж року оновлена електронна база навчальної і методичної літератури з
питань безпеки життя і діяльності людини для широкого використання педагогами всіх
навчальних закладів області, яка розміщена на сайті науково-методичної лабораторії
основ здоров’я, безпеки життєдіяльності та охорони праці.
ІІІ. Масові педагогічні заходи міжнародного і всеукраїнського рівня
За результатами наукової, науково-методичної та дослідно-експериментальної
роботи науково-педагогічними та педагогічними працівниками інституту в 2016 році було
організовано і проведено педагогічні заходи міжнародного і всеукраїнського рівнів.
Кафедрою педагогіки, психології і корекційної освіти були організовані та
проведені:
Всеукраїнська науково-методична інтернет-конференція «Наукова спадщина
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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,
28-29.09.2016 / уклад. О.Е. Жосан. – Кропивницький: Ексклюзив-систем, 2016. – 412 с.
Також у рамках конференції була підготовлена книжкова виставка «Ідеї Василя
Сухомлинського та розвиток неперервної освіти людини впродовж життя».
У 2016 році науково-педагогічні та педагогічні працівники взяли участь у роботі
конференцій, семінарів, нарад та ін. Зокрема, на міжнародному рівні:
1. III міжнародна дистанційна практико орієнтовна конференція «Інновації для
освіти», на порталі «Освітня галактика Intel», 21 вересня – 11 листопада
(Литвиненко О.В.);
2. IV міжнародна конференція «Теорія і практика використання системи
управління навчанням Moodle», м.Київ, 19 травня 2016 року (Литвиненко О.В.);
3. Peer Lerning Workshop: обмін досвідом тренерів проекту «Програма
медіаграмотності для громадян», м. Київ, 6-7 березня (Маранська І.А.);
4. V Міжнародна науково-практична конференція «Музей. Історія. Одеса»,
м. Одеса, 29-30 квітня (Гайда Л.А.);
5. VІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна післядипломна
освіта: традиції та інновації», 29 листопада (Жосан О.Е., Молчанова О.М.);
6. VІ Міжнародний науково-практичний семінар «Психологія діалогу і світ
людини», м. Кіровоград, 17-18 березня 2016 року (Гельбак А.М.);
7. VІІІ Міжнародний форум «Інноватика в сучасній освіті» та ІV Міжнародній
виставці «World Edu». м. Київ, 25 жовтня (Міцай Ю.В., Половенко О.В., Вареха А.Г.,
Кірішко Л.М., Трубіна В.Г., Богданова О.П., Червонець І.В., Ревнивцева О.В., Нудний
В.М., Хлань Л.М., Литвиненко О.В., Ціперко Т.В.);
8. ІХ Міжнародна науково-практична конференція і ХХІІІ Всеукраїнські
педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: щоб у серці жила
Батьківщина», м. Луцьк, 15-16 вересня (Гайда Л.А.);
9. Міжнародна
наукова конференція «Зарубіжні письменники і Україна»,
м. Полтава, 15-16 березня (Ревнивцева О.В.);
10. Міжнародна науково-практична конференція «Смислотворчий потенціал
концепції
національного
виховання
Софії
Русової»,
м.
Чернігів,
09 лютого (Тарапака Н.В.);
11. Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітології
«Освіта дітей з особливими потребами: від інституалізації до інклюзії», м. Вінниця,
27-28 жовтня (Тищенко Т.О., Жосан О.Е., Войтко В.В.);
12. Міжнародний науково-практичний семінар «Європейський рух шкіл сприяння
здоров’ю у системі «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація»,
м. Київ, 29 листопада (Міцай Ю.В);
13. Міжнародний онлайн-форум асоціації спеціалістів E-Learning pro (інтернетплатформа http://www.elearningpro.ru/forum, березень (С.В. Буртовий);
14. Міжнародний освітній форум «Інноваційні проекти у новій Українській
школі», м. Одеса, 19-23 вересня (Голодюк Л.С., Литвиненко О.В.);
15. Міжнародний семінар «Усна історія як метод і джерело» спільно з «Асоціацією
з міжнародних питань», м. Кіровоград, 29 березня (Митрофаненко Ю.С.);
16. Міжнародний форум «Цифрове перетворення освіти», м. Київ, 09 лютого
(Чала М.С.);
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17. Семінар для авторів програмової основи «Нова Українська Школа», м. Львів,
3-10 вересня (польсько-український) (Митрофаненко Ю.С.);
18. Семінар-моніторинг роботи авторів над новою програмовою основою «Нова
Українська Школа», м. Львів, 28 жовтня – 6 листопада (польсько-український)
(Митрофаненко Ю.С.);
19. Сьома Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти», м. Київ, 17 березня
(Скрипка Г.В.):
20. ХVІІІ Міжнародна наукова інтернет-конференція «Тенденції та перспекиви
науки і освіти в умовах глобалізації», м. Переяслав-Хмельницький, 27-28 жовтня
(Войтко В.В.);
21. ХІХ Міжнародна наукова інтернет-конференція «Тенденції та перспективи
розвитку науки і освіти в умовах глобалізації», м. Переяслав-Хмельницький,
30 листопада (Войтко В.В.).
Учасниками всеукраїнських педагогічних заходів стали:
22. VII Всеукраїнський форум Microsoft «Учитель – новатор», м. Київ, 08 квітня
(Скрипка Г.В.);
23. VII Всеукраїнський форум освітян «Учитель-новатор», м. Київ, 08-09 квітня
(Чала М.С.);
24. Всеукраїнська щорічна нарада методистів зарубіжної літератури на базі
Міністерства освіти і науки України, м. Київ, 25 травня (Ревнивцева О.В.);
25. Всеукраїнська нарада методистів з української мови і літератури інститутів
післядипломної педагогічної освіти, м. Харків, 11-13 квітня (Мінич Г.В.);
26. Всеукраїнська науково-методична конференція «Національно-патріотичне
виховання дітей дошкільного віку: теорія і практика», м. Київ, 31 травня
(Скуренко С.Л.);
27. Всеукраїнська науково-практична конференція
«Європейський вимір
українських освітніх реформ», 02 березня (Половенко О.В.);
28. Всеукраїнська науково-практична конференція «Гра соняшник як засіб
національно-патріотичного виховання учнів», м. Одеса, 19-21 вересня (Мінич Г.В.);
29. Всеукраїнська науково-практична конференція «Гуманітарна освіта: роль
інформаційно-комунікаційних, медіа-освітніх технологій у формуванні національносоціальних компетентностей особистості», м. Дніпропетровськ, 20 квітня
(Маранська І.А.);
30. Всеукраїнська науково-практична конференція «Науково-методичні засади
професійного розвитку фахівця у системі неперервної освіти», м. Запоріжжя,
18-19 жовтня (Кірішко Л.М.);
31. Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблема української
ідентичності в сучасному освітньому просторі», м. Вінниця, 18 квітня (Жосан О.Е.);
32. Всеукраїнська науково-практична конференція «Створення розвивального
середовища для математично обдарованих учнів початкової школи», м. Миколаїв,
11 травня (Тіхонова Н.Г.);
33. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку
дизайну та декоративно-прикладної творчості у процесі реалізації концепції
національно-патріотичного виховання дітей і молоді», м. Полтава, 28 квітня – 2 травня
(Єфіменко С.М.).
34. Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретико-методичні засади
модернізації початкової освіти в умовах освітньої реформи», м. Рівне, 10-11 березня
(Тарапака Н.В., Кондратова В.В.);
35. Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретико-методологічні
засади та світоглядні орієнтири національно-патріотичного виховання дітей та
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учнівської молоді», м. Київ, 27 жовтня (Третяк О.П.);
36. Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 120-й річниці з дня
народження М.О. Бернштейна «Дискурс здоров’я в освіті: філософія, педагогіка,
антропологія, психологія», м. Вінниця, 16-17 вересня (Жосан О.Е., Гельбак А.М.,
Молчанова О.М.);
37. Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Учені НАПН –
українським вчителям», м. Київ 23-30 серпня (Червонець І.В.);
38. Всеукраїнський
науково-практичний семінар «Створення умов для
формування світогляду дошкільників засобами художнього слова», м. Київ, 12 травня
(Гагаріна Н.П.);
39. Всеукраїнський брифінг «Видання підручників для учнів 4-х та 7-х класів
загальноосвітніх навчальних закладів у 2015-2016 навчальному році», м. Київ, січень
(Шаповалова Т.А., Яковова Г.Я.);
40. Всеукраїнський вебінар «Конструктор LEGO як освітній ресурс ХХІ століття у
початкових класах», 28 січня (Кондратова В.В., Тіхонова Н.Г., Третяк О.П.);
41. Всеукраїнський інструктивно-методичний семінар «Початкова освіта на
сучасному етапі», м. Київ, 11серпня (Кондратова В.В.);
42. Всеукраїнський інтернет-форум «Сучасний науково-методичний супровід
регіональних та зональних шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і
педагогічних працівників з питань дошкільної, загальної середньої та післядипломної
освіти в контексті Закону України «Про освіту», м. Полтава, 15 червня (Кірішко Л.М.);
43. Всеукраїнський круглий стіл «Музейна педагогіка: український вимір, м. Київ,
30 січня (Гайда Л.А.);
44. Всеукраїнський науково-практичний семінар «Масовий футбол в Україні»,
м. Київ, 29 листопада- 01 грудня (Коробов М.Г.);
45. Всеукраїнський науково-методичний семінар з інформатики «Актуальні
питання навчання інформатики в базовій школі: моделювання, алгоритмізація,
програмування», м. Київ, 26-28 квітня (Чала М.С.);
46. Всеукраїнський науково-практичний семінар «Роль історичної освіти у
формуванні національної ідентичності», м. Київ, 27-28 квітня (Черткова Н.С.);
47. Всеукраїнський науково-практичний семінар «Шляхи реалізації запровадження
інклюзивного навчання в загальноосвітньому просторі», м. Біла Церква, 23-25 лютого
(Червонець І.В.);
48. Всеукраїнський семінар для вчителів історії, присвячений Міжнародному Дню
пам’яті жертв Голокосту, м. Дніпропетровськ, 26-28 січня (Гельбак А.М.,
Митрофаненко Ю.С.);
49. Всеукраїнський семінар-нарада «Якість підготовки і підвищення кваліфікації
фахівців дошкільної освіти», м. Київ, 30 березня (Тарапака Н.В.);
50. Всеукраїнський семінар-практикум «Технологічна освіта в сучасних умовах:
перспективи розвитку», м. Івано-Франківськ, 06-07 жовтня (Татаренко О.В.);
51. Всеукраїнський семінар-практикум для педагогів ІППО щодо використання
Office 365, м. Київ, 06 травень (Скрипка Г.В.);
52. Всеукраїнський семінар-тренінг «Хмарні сервіси як чинник розбудови
технологічного простору інноваційної школи», м. Київ, 06-07 травня (Шовенко О.С.);
53. Всеукраїнський форум «Місія бібліотек навчальних закладів у національнопатріотичному вихованні дітей та молоді», м. Київ, 18 листопада (Дяченко Н.І.);
54. Всеукраїнський форум педагогічних працівників позашкільної освіти
«Позашкільна освіта в умовах децентралізації», м. Київ, 28жовтня (Міцай Ю.В.);
55. Другий Форум українських патріотичних справ «Ми – українці!», м. Київ,
14-16 жовтня (Міцай Ю.В.);
56. І Всеукраїнська науково-практична конференція «Реалізація наступності в
математичній освіті: реалії та перспективи», м. Одеса, 15-16 вересня (Голодюк Л.С.);
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57. ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Музейна педагогіка –
проблеми, сьогодення, перспективи», м. Київ, 27-28 вересня (Гайда Л.А.);
58. ІІ Всеукраїнський фестиваль педагогічних ідей «Сонячні пелюстки», м. Харків,
11-13 квітня (Мінич Г.В.);
59. Круглий стіл «Організаційно-педагогічні засади сервісного обслуговування
навчальних закладів в умовах децентралізації органів управління освітою», м. Київ,
15 вересня (Половенко О.В.);
60. Круглий стіл для обласних координаторів науково-педагогічного проекту
«Філологічний Олімп» з проблеми «Реалізація І етапу Проекту: тенденції та
перспективи», м. Обухів, 01 червня (Ревнивцева О.В.);
61. Круглий стіл комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти з
проблеми «Перспективи подальшого розвитку системи загальної середньої освіти»,
м. Київ, 16 вересня (Половенко О.В.);
62. Х Всеукраїнська, ІІІ Міжнародна школа методичного досвіду з художньоестетичної освіти та виховання «Мистецтво в освітньому просторі школи: Україна –
Європа – Світ», м. Миколаїв, 29 червня – 01липня (Черненко С.В., Кондратова В.В.);
63. ХІV Всеукраїнська наукова історико-краєзнавча конференція «Українське
краєзнавство в соціокультурному просторі: історичні ретроспекції та виклики
сучасності», присвячена 160-річчю від дня народження Івана Франка та 150-річчю від
дня народження Михайла Грушевського, м. Київ, 25 листопада (Гайда Л.А.);
64. ХІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Український технічний
музей: історія, досвід, перспективи», м. Київ, 02-04 червня (Гайда Л.А.);
65. ХХVII Сесія НТШ ім. Шевченка у Дніпропетровську, м. Дніпропетровськ,
10 березня (Митрофаненко Ю.С.);
66. ХХVІІ Всеукраїнська наукова інтернет-конференція «Вітчизняна наука на
зламі епох: проблеми та перспективи розвитку», м. Переяслав-Хмельницький,
17 листопада (Войтко В.В.);
67. ХХІ Всеукраїнський фестиваль ДЮЦ, присвячений Дню землі, м. Кіровоград,
травень (Митрофаненко Ю.С.).
ІV. Наукова діяльність
4.1. Науково-дослідна тема, над якою працює заклад
2016 року науково-педагогічні та педагогічні працівники КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлинського» здійснювали наукові дослідження з проблеми «Науковометодичне забезпечення удосконалення професійної компетентності педагогічних
працівників у інформаційно-освітньому просторі регіону».
4.2. Науково-дослідні теми кафедр та інших наукових підрозділів закладу
Кафедри, центри, науково-методичні лабораторії, прикріплені до кафедр
пошукувачі, у січні-червні 2016 року обрали наступні підтеми наукових досліджень:
Проблема (тема) науково-дослідної роботи
Назва підрозділу закладу
Науково-методичне
забезпечення
удосконалення Кафедра дошкільної та
професійної компетентності педагогічних працівників у початкової освіти
інформаційно-освітньому просторі регіону
Науково-методичний супровід розвитку професійної Кафедра теорії і методики
компетентності педагогічних працівників регіону в умовах середньої освіти
функціонування
багатоваріантного
інформаційноосвітнього простору системи неперервної освіти
Андрагогічні засади навчання педагогічних працівників у Кафедра педагогіки,
системі післядипломної освіти в умовах функціонування психології і корекційної
багатоваріантного інформаційно-освітнього простору
освіти
22

Впровадження сучасних технологій оцінювання якості Обласний навчальноосвіти в систему науково-методичної роботи з методичний центр сучасних
педагогічними працівниками
технологій оцінювання
якості освіти
Оновлення змісту і форм підвищення кваліфікації Обласний навчальнопедагогічних працівників в умовах функціонування методичний центр
інформаційно-освітнього простору регіону
освітнього менеджменту та
координації діяльності
методичних служб
Методичний супровід організаційно-правових аспектів Обласний навчальнодіяльності психологічної служби системи освіти
методичний центр
психологічної служби
системи освіти
Удосконалення професійної компетентності організаторів Науково-методична
виховного процесу та розвиток виховної системи лабораторія виховної роботи
навчального
закладу
в
умовах
функціонування і формування культури
інформаційно-освітнього простору
здоров’я
Створення
сучасного освітнього середовища для Науково-методична
вдосконалення професійної компетентності вчителів лабораторія гуманітарнопредметів гуманітарно-естетичного циклу
естетичних дисциплін
Науково-методичне
забезпечення
удосконалення Науково-методична
професійної компетентності педагогічних працівників у лабораторія економікоінформаційно-освітньому просторі системи неперервної технологічних дисциплін
освіти
Удосконалення професійної компетентності вчителів Науково-методична
природничо-математичного циклу області в умовах лабораторія природничофункціонування
багатоваріантного
інформаційно- математичних дисциплін
освітнього простору в системі неперервної освіти
Побудова оптимального освітнього середовища для Науково-методична
організації випереджувального навчання педагогів області лабораторія інформатики та
з інформатики та методики інформатизації освіти
інформаційних технологій
навчання
Науково-методичний
супровід
упровадження Науково-методична
здоров’язбережувальних
технологій
навчання, лабораторія основ здоров’я,
європейських стандартів превентивної освіти та безпечної безпеки життєдіяльності та
життєдіяльності в навчально-виховний процес закладів охорони праці
освіти області
Удосконалення професійної компетентності вчителя Науково-методична
іноземної
мови
в
умовах
функціонування лабораторія іноземних мов
багатоваріантного інформаційно-освітнього простору та міжнародних освітніх
системи неперервної освіти
обмінів
Шляхи підвищення професійної компетентності учителів Науково-методична
історії та суспільствознавчих дисциплін в умовах лабораторія
функціонування інформаційного простору регіону
суспільствознавчих
дисциплін
Удосконалення професійної компетентності вчителів Науково-методична
фізичної культури та захисту Вітчизни в умовах лабораторія фізичної
функціонування різних форм підвищення кваліфікації
культури, спорту і захисту
Вітчизни
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Удосконалення інноваційної компетентності як складової Навчально-методичний
професійної компетентності педагогічних працівників відділ інноваційної
регіону та рівня науково-методичного забезпечення діяльності та
інноваційної діяльності в закладах освіти
інтелектуальної власності
Організація та функціонування діяльності центру Навчально-методичний
дистанційного навчання в умовах розвитку інформаційно- центр дистанційного
освітнього простору регіону
навчання
Науково-методичне забезпечення розвитку і соціалізації Науково-методична
особистості учня з особливими освітніми потребами в лабораторія з інклюзивного
умовах інформаційно-освітнього простору системи та інтегрованого навчання
неперервної освіти
4.3. Напрямки наукових досліджень викладачів, аспірантів, здобувачів
Для створення сучасного психолого-педагогічного та науково-методичного
супроводу навчально-виховного процесу головними напрямами наукових досліджень
викладачів, аспірантів, здобувачів були визначені наступні:
Прізвище, ініціали,
ступінь, звання
Оформлення результатів
Проблема (тема) науково-дослідної роботи
викладача, аспіранта,
дослідження
здобувача
Науково-методичне
забезпечення Тарапака Н.В.,
Стаття, інформація на
удосконалення професійної компетентності кандидат педагогічних засіданні кафедри
педагогічних працівників у інформаційно- наук, доцент
освітньому просторі регіону (протокол засідання
кафедри дошкільної та початкової освіти
від 26.11.2015 року №9)
Організаційно-педагогічні умови моніторингу Гагаріна Н.П.,
Стаття, інформація на
якості підготовки вихователів ДНЗ (протокол кандидат педагогічних засіданні кафедри
засідання кафедри дошкільної та початкової наук
освіти від 26.11.2015 року №9)
Інтелектуально мовленнєвий розвиток дітей Скуренко С.Л.,
Стаття
дошкільного віку засобами коректурних таблиць методист
(протокол засідання кафедри дошкільної та
початкової освіти від 26.11.2015 року №9)
Вектор наступності державних стандартів Тарапака Н.В.,
Науково-методичні
дошкільної та початкової освіти (протокол канд.пед.наук, доцент; публікації
засідання кафедри дошкільної та початкової Корецька Л.В.,
освіти від 26.11.2015 року №9)
ст.викладач
Формування та розвиток ключових і предметних Кондратова
В.В., Науково-методичні
компетентностей учнів у ході реалізації кандидат педагогічних публікації
освітньої галузі «Мистецтво» Державного наук
стандарту початкової загальної освіти та
Державного стандарту базової і повної загальної
середньої освіти (протокол засідання кафедри
дошкільної та початкової освіти
від 26.11.2015 року №9)
Підвищення педагогічної культури батьків як Тіхонова Н.Г.,
Стаття у науковому
пріоритетний напрям роботи школи (протокол кандидат педагогічних фаховому виданні
засідання кафедри дошкільної та початкової наук
освіти від 26.11.2015 року №9)
Аналіз
результатів
діагностики
стану Третяк О.П., кандидат Звіт на кафедрі
вихованості і ціннісного ставлення до людини у педагогічних наук
молодших школярів (протокол засідання
кафедри дошкільної та початкової освіти
від 26.11.2015 року №9)
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Теоретико-методичні
засади
формування
навчально-дослідницьких
умінь
учнів
з
математики (протокол засідання кафедри теорії і
методики середньої освіти
від 04.12.2015 року № 10)
Категоріальні засади післядипломної освіти
педагогічних працівників (протокол засідання
кафедри теорії і методики середньої освіти
від 04.12.2015 року № 10)
Можливості розробки й побудови віртуальної
системи неперервної підтримки вчителя у
контексті мережевих педагогічних спільнот
(протокол засідання кафедри теорії і методики
середньої освіти від 04.12.2015 року № 10)
Лексична база степових і суміжних говірок
Середнього
Дніпро-Бузького
межиріччя
(протокол засідання кафедри теорії і методики
середньої освіти від 04.12.2015 року № 10)
Суспільно-політичні процеси в Україні в першій
половині ХХ сторіччя (протокол засідання
кафедри теорії і методики середньої освіти
від 04.12.2015 року № 10)
Діалогові
технології
навчання
світової
літератури (протокол засідання кафедри теорії і
методики середньої освіти
від 04.12.2015 року № 10)
Теоретико-методичні
засади
організації
підвищення кваліфікації вчителів за очнодистанційною формою навчання (протокол
засідання кафедри теорії і методики середньої
освіти від 04.12.2015 року № 10)
Теоретичні та методичні засади шкільного
підручникознавства
(протокол
засідання
Міжвідомчої ради НАПН з координації
наукових досліджень з пед. і психол. наук в
Україні від 31.01.2012 року № 1)

Голодюк Л.С.,
Стаття у науковому
кандидат педагогічних фаховому виданні, тези
наук, доцент
на конференції,
навчальний посібник
Бик А.С., кандидат Посібник
педагогічних
наук,
доцент
Буртовий С.В.,
Стаття у науковому
кандидат педагогічних фаховому виданні, тези
наук
на конференції
Вікторіна О.М.,
кандидат
філологічних наук

Статті у науковому
фаховому та науковометодичному виданнях

Митрофаненко Ю.С.,
кандидат історичних
наук

Стаття у науковому
фаховому виданні

Небеленчук І.О.,
кандидат
педагогічних наук

Статті у науковому
фаховому та науковометодичному виданнях

Скрипка Г.В.,
кандидат
педагогічних наук

Стаття у науковому
фаховому виданні

Жосан О.Е., кандидат
педагогічних наук

Дисертація на здобуття
наукового ступеня
доктора педагогічних
наук (13.00.01),
стаття у науковому
фаховому виданні
Підготовка педагога до використання сучасних Кендюхова А.А.,
Стаття в науковому
технологій оцінювання у практичній діяльності кандидат педагогічних фаховому виданні,
(протокол засідання кафедри педагогіки, наук, доцент
навчально-методичний
психології і корекційної освіти
посібник
від 03.12.2014 року № 12)
Проблематика
дослідження
структури Гельбак А.М., кандидат Навчально-методичний
особистості
підлітка
в
умовах педагогічних наук
посібник
трансформаційного періоду (протокол засідання
кафедри педагогіки, психології і корекційної
освіти від 03.12.2014 року № 12)
Андрагогіка як метод педагогічного супроводу Войтко В.В., кандидат Стаття в науковому
вчителів, які працюють в умовах інклюзивної
педагогічних наук
фаховому виданні
освіти (протокол засідання кафедри педагогіки,
психології і корекційної освіти
від 03.12.2014 року № 12)
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Розвиток професійної ідентичності
практичного психолога спеціального закладу
освіти (протокол засідання Міжвідомчої ради
НАПН з координації наукових досліджень з
педагогічних і психологічних наук в Україні
від 25.11.2008 року № 9)
Розвиток професійної компетентності вчителя
щодо подолання проявів девіантної поведінки
учнів (протокол засідання кафедри педагогіки,
психології і корекційної освіти
від 19.06.2015 року № 6)
Розвиток інтелектуальних і творчих здібностей
педагога в умовах післядипломної освіти
(протокол засідання кафедри педагогіки,
психології і корекційної освіти від
09.12.2015 року № 10)
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)
Розвиток ключових компетентностей учителів
початкових класів у системі післядипломної
освіти
Формування готовності організаторів виховного
процесу до здоров’язбережувальної діяльності з
учнями в системі післядипломної освіти
А.Б. Рєзнік – учитель-новатор другої половини
ХХ століття

Павлюх В.В.

Дисертація

Молчанова О.М.,
кандидат
психологічнх наук

Стаття в науковому
фаховому виданні,
методичний посібник

Єфіменко С.М.,
Стаття в науковому
кандидат педагогічних фаховому виданні, тези
наук
виступу в збірнику
матеріалів конференції
Червонець І.В.

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

Марченко І.А.

Статті у наукових
фахових виданнях

Міцай Ю.В.

Захист дисертаційного
дослідження

Кравченко Ю.В.

Рукопис дисертаційної
роботи

Завідувачем науково-методичної лабораторії виховної роботи і формування
культури здоров’я Міцай Ю.В. завершена планова робота над дисертаційним
дослідженням
з
теми
«Формування
готовності
педагогів-організаторів
до
здоров’язбережувальної діяльності з учнями в системі післядипломної освіти» на
отримання наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 –
теорія і методика професійної освіти.
За результатами здійснення наукової діяльності працівниками інституту було
опубліковано:
Наукові книжкові видання
1. Наукова спадщина Василя Сухомлинського у контексті розвитку освіти
особистості впродовж життя: зб. матер. Всеукр. науково-метод. конференції,
присвяченої 98-й річниці від дня народження В. Сухомлинського, 28-29.09.2016 /
уклад. О.Е.Жосан. – Кропивницький: Ексклюзив-систем, 2016. – 412 с.
2. Наукова спадщина Григорія Костюка і сучасні проблеми особистісно орієнтованої
освіти: зб. матер. Всеукр. науково-метод. інтернет-конф. / уклад. О.Е. Жосан. –
Кіровоград : Ексклюзив-Систем, 2016. – 408 с.
3. Науково-методичний супровід функціонування інформаційно-освітнього простору
регіону // Науково-методичний вісник. – 2016. – №52. – 340 с.
4. Шляхи реалізації Державного стандарту початкової освіти: зб.
матер.
міжвузівської науково-практ. конф. / уклад. Н.В.Тарапака. – Кропивницький:
КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2016. – 230 с.
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Навчальна література
5. «…Я завжди пишався званням вчителя». / Упоряд. Л. Гайда, С. Орел – Кіровоград:
Центрально-Українське видавництво, 2016. – 98 с.
6. Аман І.С., Литвиненко О.В. Інтернет-сервіси в освітньому просторі [методичний
посібник]. / І.С.Аман, О.В.Литвиненко. – Кіровоград: КЗ «Кіровоградський
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя
Сухомлинського», 2016. – 88 с.
7. Аналітико-статистичний довідник «Психологічна служба системи освіти
Кіровоградської області (за результатами 2015-2016 навчального року) / Уклад.:
В.Ф.Чебоненко, А.А.Мирська – Кіровоград: КЗ «КОІППО імені Василя
Сухомлинського», 2016. – 71 с.
8. Буртовий С.В. E-learning – сучасна модель навчання дорослих: науковометодичний посібник / С.В. Буртовий. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлинського», 2016. – 40 с.
9. Вареха А.Г. Аналітичні матеріали за підсумками участі школярів області
у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з навчальних предметів (2015/2016 н.р.) /
А.Г. Вареха. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»,
2016. – 92 с.
10. Вікторіна О.М., Бугайова Н.А. Використання Web-квест на уроках української
мови і літератури: методичні рекомендації / О.М. Вікторіна, Н.А.Бугайова. –
Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2016. – 64 с.
11. Войтко В.В. Емоційні порушення в дитячому віці та їх корекція: методичні
рекомендації / В.В. Войтко. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя
Сухомлинського», 2016. – 60 с.
12. Войтко В.В. Навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами:
сучасні підходи: навчально-методичний посібник / В.В.Войтко. – Кропивницький:
КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2016. – 84 с.
13. Войтко В.В. Психолого-педагогічний супровід дітей із затримкою психічного
розвитку: навчально-методичний посібник / В.В.Войтко. – Кропивницький:
КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2016. – 78 с.
14. Войтко В.В. Характерні особливості суїциду та суїцидальної поведінки: навчальнометодичний посібник / В.В.Войтко. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя
Сухомлинського», 2016. – 46 с.
15. Гагаріна Н.П., Олійник Н.Є. Формування творчих здібностей у старших
дошкільників у процесі їх художньо-естетичної діяльності: [навчально-методичний
посібник] / Н.П. Гагаріна, Н.Є. Олійник. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлинського», 2016. – 72с.
16. Голик О., Нудний В. «Поспішайте творити добро…» (система духовно-морального
виховання школярів на основі творчої спадщини В.О. Сухомлинського) / О. Голик,
В. Нудний. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»,
2016. – 72 с.
17. Голик О., Нудний В. До джерел живого слова: [дидактичний матеріал, диктанти,
перекази з української мови на основі творчої спадщини В.О. Сухомлинського] /
О.Голик, В. Нудний. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя
Сухомлинського», 2016. – 100 с.
18. Дорошенко О.В. Атестація та ліцензування закладів освіти області у 2015/2016 н.р.
/ О.В. Дорошенко. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»,
2016. – 12 с.
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19. Єфіменко С.М. Виставка дитячої творчості: організація, підготовка, презентація:
навчально-методичний посібник / С.М. Єфіменко. – Кропивницький: КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського», 2016. – 76 с.
20. Желєзнова Т.П. Система роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в
навчальних закладах Кіровоградської області: навчально-методичний посібник /
Т.П. Желєзнова. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»,
2016. – 170 с.
21. Желєзнова Т.П., Барсукова С.Л., Ткаченко С.В. Організація та проведення
екскурсій і подорожей з учнівською та студентською молоддю, перевезення
організованих груп дітей автомобільним транспортом в органах управління
освітою та закладах освіти Кіровоградської області: методичні рекомендації /
Т.П. Желєзнова, С.Л. Барсукова, С.В. Ткаченко. – Кропивницький: КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського», 2016. – 28 с.
22. Зовнішнє незалежне оцінювання та державна підсумкова атестація у формі
зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року. – Кропивницький:
КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2016. – 124 с.
23. Кендюхова А.А. Професійне портфоліо: територія успіху сучасного педагога:
навчально-методичний посібник / А.А. Кендюхова. – Кропивницький:
КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2016. – 36 с.
24. Корекційна робота практичного психолога: методичний посібник / уклад.: В.Ф.
Чебоненко. – Кіровоград КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2016. –48 с.
25. Коробов М.Г. Організація і проведення навчально-виховного процесу з
допризовної підготовки юнаків у школі: методичний посібник / М.Г. Коробов. –
Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2016. – 160 с.
26. Литвиненко О.В. Інтернет-сервіси в освітньому просторі: навчально-методичний
посібник / О.В. Литвиненко. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя
Сухомлинського», 2016. – 88 с.
27. Марченко І.А. Організаційно-методичний супровід дослідно-експериментальної
роботи у закладах освіти: методичні рекомендації / І.А. Марченко. –
Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2016. – 24 с.
28. Методичні рекомендації щодо початку роботи у системі дистанційного навчання
Moodle: [методичні рекомендації] / А.В. Частаков – Кіровоград: КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлинського», 2016. – 20 с.
29. Міцай Ю.В. Організація здоров’язбережувальної діяльності в сучасній школі:
[методичний
посібник]
/ Автор-укладач
Ю. В. Міцай.
–
Кіровоград:
ФО-П Александрова М. В., 2016. – 148 с.
30. Молчанова О.М. Психолого-педагогічний супровід учнів з девіантною поведінкою
в умовах професійно-технічної освіти: методичний посібник / О.М. Молчанова. –
Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2016. – 94 с.
31. Половенко О.В. Авторська творча майстерня як форма поширення інноваційних
педагогічних ідей: навчально-методичний посібник / О.В. Половенко. –
Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2016. – 32 с.
32. Половенко О.В., Литвиненко О.В. Інформаційна компетентність суб’єктів
освітнього простору загальноосвітнього навчального закладу: проблеми та шляхи
їх вирішення (з досвіду роботи Ошеги З.С., методиста методичного кабінету
відділу освіти Петрівської районної державної адміністрації). – Кіровоград:
КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені
Василя Сухомлинського», 2015. – 40 с.
33. Психолого-педагогічні аспекти роботи з учнями з особливими потребами в
професійно-технічному навчальному закладі: методичні рекомендації / уклад.
О.М. Молчанова. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»,
2016. – 32 с.
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34. Серпневі конференції – 2016: методичні рекомендації щодо змісту і форм
проведення / укладачі О.В. Половенко, Л.М. Кірішко. – Кропивницький:
КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2016.– 88 с.
35. Ткаченко Л.А., Гришина Н.О. Педагогічний супровід роботи з математичнообдарованими здібними школярами: методичний посібник / Л.А. Ткаченко,
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Н.І.Лазаренко, З.П.Ленів. – Вінниця: Планер, 2016. – С. 120-123.
131. Жосан О.Е. Науково-педагогічний туризм у системі підвищення кваліфікації
педагога / О.Е.Жосан // Сучасна післядипломна освіта: традиції та інновації:
збірник тез VІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 29 листопада
2016 року. – К.: ІМЗО, 2016.
132. Кендюхова А.А. Формування культури оціночної діяльності педагога /
А.А.Кендюхова // Наукова спадщина Василя Сухомлинського у контексті розвитку
освіти особистості впродовж життя: зб. матер. Всеукр. науково-метод. конференції,
присвяченої 98-й річниці від дня народження В.Сухомлинського, 28-29.09.2016 /
уклад. О.Е.Жосан. – Кропивницький: Ексклюзив-систем, 2016. – С. 179–185.
133. Кондратова В.В. Педагогічні умови розвитку художніх та творчих
компетентностей учнів у початковій школі / В.В. Кондратова // Шляхи реалізації
Державного стандарту початкової загальної освіти: матеріали обласних
міжвузівських науково-практичних конференцій. – Кропивницький: КЗ «КОІППО
імені Ва
С. 13-17.
134. Кондратова В.В. Використання педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського в
контексті розвитку творчих здібностей учнів на уроках образотворчого мистецтва /
В.В. Кондратова // Наукова спадщина Василя Олександровича Сухомлинського у
контексті розвитку освіти особистості впродовж життя: збірник матеріалів
Всеукраїнської науково-методичної конференції, присвяченої 98-й річниці
Кропивницький:
С.207-210.
135. Литвиненко О.В. Брандмауер або firewall – для чого він потрібен…: матеріали
обласної науково-практичної конференції «Безпека дітей в інтернеті:
попередження, освіта, взаємодія» (м. Кіровоград, 03 лютого 2016 р.) [Електронний
ресурс]
/
О.В.Литвиненко
–
Режим
доступу:
http://konf.koippo.kr.ua/blogs/index.php/blog6/title-420
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136. Литвиненко О.В. Організаційно-методичні аспекти впровадження дистанційного
навчання в систему післядипломної педагогічної освіти: матеріали обласної
науково-практичної інтернет-конференції «Інформаційно-освітній простір регіону
як відкрита педагогічна система розвитку вчителя: проблеми, перспективи»
(м. Кропивницький, 21-23 листопада 2016р.) [Електронний ресурс] /
О.В.Литвиненко – Режим доступу: http://1-sekzsya.blogspot.com/2016/11/blogpost_73.html
137. Литвиненко О.В. Основні технології дистанційного навчання: матеріали інтернетконференції «Шляхи ефективного впровадження новітніх освітніх технологій у
навчальних закладах» (м. Кіровоград, 06-08 червня 2016 р.) [Електронний ресурс] /
О. В. Литвиненко
–
Режим
доступу:
http://konf.koippo.kr.ua/blogs/index.php/blog12/title-500
138. Литвиненко О.В. Особливості використання ментальних карт в навчальному
процесі: матеріали обласної науково-практичної Інтернет-конференції (ХІІ
Хмурівські читання) (м. Кропивницький, 17-21 жовтня 2016 р.) [Електронний
ресурс]
/
О. В. Литвиненко
–
Режим
доступу:
http://timso.koippo.kr.ua/hmura12/2016/10/16/lytvynenko-olha-valentynivnaosoblyvosti-vykorystannya-mentalnyh-kart-v-navchalnomu-protsesi/
139. Молчанова О.М. Психологічні аспекти застосування методів арт-терапії для
творчого самовизначення вчителів / О.М. Молчанова // Наукова спадщина Василя
Сухомлинського у контексті розвитку освіти особистості впродовж життя: зб.
матер. Всеукр. науково-метод. конференції, присвяченої 98-й річниці від дня
народження В. Сухомлинського, 28-29.09.2016 / уклад. О.Е. Жосан. –
Кропивницький: Ексклюзив-систем, 2016. – С. 266-273.
140. Молчанова О.М. Психологічні аспекти прояву емпатії у вчителів загальноосвітніх
закладів // International scientific-practical conference Actual questions and probleblems
of development of social sciens, June 28-30// 2016 / Proceeding of the Conference.
Kielce, 2016. – с.49-52.
141. Молчанова О.М. Розвиток ключової професійної компетентності вчителів через
творче самовираження / О.М. Молчанова // Сучасна післядипломна освіта: традиції
та інновації: збірник тез VІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ,
29 листопада 2016 року. – К.: ІМЗО, 2016.
142. Тарапака Н.В., Гагаріна Н.П. Шляхи здійснення взаємодії в навчально-виховному
процесі старших дошкільників та молодших школярів / Н.В. Тарапака, Н.П.
Гагаріна // Шляхи реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти:
матеріали
обласних
міжвузівських
науково-практичних
конференцій –
С. 24-32.
143. Тарапака Н.В., Мартін А.М. Використання методу проектів на уроках у
початковій школі. / Н.В.Тарапака, А.М.Мартін // Шляхи реалізації Державного
стандарту початкової загальної освіти: матеріали обласних міжвузівських науковопрактичних
конференцій. – Кропивницький:
КЗ
«КОІППО
імені
Василя Сухомлинс
С. 115-121.
144. Тарапака Н.В., Мартін А.М. Виховання моральних цінностей у дошкільників
через призму ідей Софії Русової. / Н.В.Тарапака, А.М.Мартін // Смислотворчий
потенціал концепції національного виховання Софії Русової: збірник матеріалів
208
с.
145. Тарапака Н.В., Мартін А.М. Впровадження ідей В.О. Сухомлинського у виховний
процес дошкільних навчальних закладів Кіровоградщини. / Н.В. Тарапака,
А.М. Мартін // Наукова спадщина Василя Олександровича Сухомлинського у
контексті розвитку освіти особистості впродовж життя: збірник матеріалів
Всеукраїнської науково-методичної конференції, присвяченої 98-й річниці від дня
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народження

В.Сухомлинського, 28-29.09.2016 / уклад. О.Е
С. 335-340.
146. Тіхонова Н.Г. Василь Сухомлинський про співпрацю школи і сім'ї у вихованні в
молодших школярів бережливого ставлення до природи / Н.Г. Тіхонова // Наукова
спадщина Василя Олександровича Сухомлинського у контексті розвитку освіти
особистості впродовж життя: збірник матеріалів Всеукраїнської науковометодичної конференції, присвяченої 98-й річниці від дня народження
В.Сухомлинського, 28-29.09.2016 / уклад. О.Е. Жосан.
Кропивницький:
Ексклюз С.344-348.
147. Тіхонова Н.Г. Використання ІКТ на уроках математики в початкових класах / Н.Г.
Тіхонова // Шляхи реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти:
матеріали обласних міжвузівських науково-практичних конференцій
–
С.130-134.
148. Третяк О.П. Методика виховання ціннісного ставлення до людини у молодших
школярів / О.П. Третяк // Шляхи реалізації Державного стандарту початкової
загальної освіти: матеріали обласних міжвузівських науково-практичних
конференцій –
С. 188-196.
149. Шаповалова Т.А. Ідеї Василя Сухомлинського та інноваційні форми організації
науково-методичної роботи з педагогічними працівниками/ Т.А.Шаповалова//
Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-методичної конференції «Наукова
спадщина Василя Сухомлинського у контексті розвитку освіти особистості
впродовж життя» – Кропивницький: Ексклюзив-систем, 2016. – С. 384-389.
У 2016 році був упорядкований та розміщений на сайті інституту щорічний
«Науково-методичний вісник КОІППО», №52; вийшов друком та розміщений на сайті
інституту щоквартальний науково-методичний журнал КОІППО «Педагогічний вісник»
№1 (37), №2-3 (38-39), №4 (40). У Центрально-Українському видавництві побачив світ
«Історичний календар Кіровоградщини на 2017 рік» (автор-упорядник В.М. Босько). –
260 с.
4.4. Підготовка та участь у наукових конференціях, «круглих столах», семінарах,
форумах регіонального рівня
Підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних і керівних кадрів
системи освіти у міжкурсовий період здійснювалося відповідно до наказу директора
департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації від
15.12.2015 року № 449 «Про проведення обласних науково-методичних заходів,
конференцій, семінарів, засідань творчих груп, занять шкіл педагогічної майстерності,
майстер-класів, тренінгів тощо у 2016 році». Науково-педагогічними та педагогічними
працівниками інституту було організовано та проведено 56 наукових конференцій,
«круглих столів», семінарів та форумів регіонального рівня.
4.5. Експертно-аналітична діяльність:
а) апробація підручників та навчальних посібників, авторських програм,
електронних та технічних засобів навчання тощо
Протягом року працівниками навчально-методичного відділу інноваційної
діяльності та інтелектуальної власності здійснювалося організаційно-методичне
забезпечення апробації шкільної навчальної літератури в загальноосвітніх навчальних
закладах Кіровоградської області, зокрема:
− науково-методичне керівництво процесом апробації навчальної літератури;
− збір матеріалів апробації шкільної навчальної літератури, яка проходить
апробацію другий рік;
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− опрацювання матеріалів апробації навчальної літератури з методистами
науково-методичних
лабораторій
КЗ
«КОІППО
імені
Василя
Сухомлинського»;
− систематично проводилися консультації та роз’яснювальна робота з
методистами районних (міських) методичних кабінетів (центрів) з питань
організації та узагальнення матеріалів апробації шкільної навчальної
літератури.
Апробація навчальної літератури у 2015/2016 н.р. була спрямована на реалізацію
організаційно-методичного забезпечення перевірки якості шкільної навчальної літератури
в закладах освіти районів і міст Кіровоградської області з метою сприяння створенню
належних умов для рівного доступу до якісної освіти.
Відповідно до наказу директора департаменту освіти і науки Кіровоградської
облдержадміністрації від 19.11.2014р. №451 «Про проведення апробації та
моніторингових досліджень якості навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних
закладів у 2014/2015 – 2015/2016 роках» (на виконання відповідного наказу Міністерства
освіти і науки України від 17.10.2014р. №1181 «Про проведення апробації та
моніторингових досліджень якості навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних
закладів у 2014/2015 – 2015/2016 роках») наприкінці 2015/2016 навчального року в
Кіровоградській області завершено апробацію 9-ти підручників для учнів 3-го класу та
3-х підручників для учнів 6-го класу. Підручник «Літературне читання. Російська мова для
загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою, 3 клас» (автори:
Гавриш Н.В., Маркотенко Т.С.) не надійшов у Кіровоградську область для проведення
апробації навчальної літератури.
До апробації 12 підручників у Кіровоградській області було залучено 4 міста та
10 районів, 41 загальноосвітній навчальний заклад, 72 учителя, 2728 учнів.
Під час практичної перевірки ефективності навчальної літератури, яка проходить
апробацію у загальноосвітніх навчальних закладах області, залучені найкращі вчителі (як
правило, вчителі-методисти). Для якісного проведення апробації шкільної навчальної
літератури був проведений науково-методичний інтернет-семінар для спеціалістів
відділів, управлінь освіти, методистів методичних кабінетів (центрів) відділів, управлінь
освіти райдержадміністрацій, міських рад, які відповідають за апробацію навчальної
літератури з проблеми «Науково-методичне забезпечення апробації нової навчальної
літератури» (16 вересня 2016 року).
Протягом квітня-травня 2016 року здійснювався збір, систематизація та
узагальнення підсумкових результатів апробації навчальної літератури, яка проходила
апробацію у загальноосвітніх навчальних закладах Кіровоградської області другий рік.
Зібрані узагальнені матеріали апробації підручників були опрацьовані разом з
методистами районних (міських) методичних кабінетів, погоджені з методистами
науково-методичних лабораторій (центрів) КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського».
Підготовлена інформація для Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту
освіти» про результати апробації навчальної літератури у Кіровоградській області (лист
КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» від 31.05.2016 р. №447/23-05 «Про надання
інформації»).
Аналіз узагальнених результатів апробації навчальної літератури дає підстави
стверджувати про значні успіхи у поліпшенні якості процесу експертизи навчальної
літератури в Кіровоградській області.
Питання апробації шкільної навчальної літератури (повідомлення, накази МОН,
постанови Кабінету Міністрів України тощо) розміщуються на сайті відділу для
ознайомлення освітян.
Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 03.10.2016 р.
№ 1/9-520 «Про проведення конкурсного відбору проектів підручників для 9 класу
загальноосвітніх навчальних закладів» працівниками навчально-методичного відділу
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інноваційної діяльності та інтелектуальної власності (Яковова Г.Я.) була зібрана,
опрацьована та узагальнена інформація з районів і міст Кіровоградської області щодо
кандидатур науково-педагогічних працівників, методистів, учителів, педагогічних
працівників методичних об’єднань, асоціацій та спілок учителів, представників
профільних громадських організацій Кіровоградської області, які братимуть участь у
здійсненні експертизи електронних версій проектів підручників для учнів 9 класу
загальноосвітніх навчальних закладів з навчальних предметів, визначених у додатку до
листа Міністерства освіти і науки України. Дану інформацію надіслано на адресу
Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і
науки України (лист від 20.10.2016 № 645/23-05).
Здійснюється регулярне оновлення інформації про нормативно-правове
забезпечення апробації шкільної навчальної літератури та інноваційної діяльності на сайті
відділу та інституту.
б) рецензування програм освітньої діяльності курсів підвищення кваліфікації,
збірників, відгуки на автореферати тощо
Науково-педагогічними та педагогічними працівниками інституту у рамках роботи
щодо атестації педагогічних кадрів було розглянуто 42 та схвалено на науково-методичній
раді 40 методичних розробок педагогічних працівників щодо присвоєння звань «керівник
гуртка-методист», «педагог-організатор-методист».
Протягом року на засіданнях кафедр та рад підрозділів розглядалися рецензії на
рукописи навчальної та наукової літератури
Викладачі кафедр систематично здійснюють незалежну експертизу дисертаційних
досліджень, упорядковують відгуки та автореферати. За даний період кафедрою
педагогіки, психології і корекційної освіти та кафедрою теорії і методики середньої освіти
подано 7 відгуків.
Ще одним з напрямків здійснення наукової роботи працівниками інституту є участь
у редакційних колегіях: Ревнивцева О.В. співпрацює в редакційній колегії часопису
«Світова література» та є членом методичної ради науково-методичних журналів
«Всесвітня література в школах України» та «Всесвітня література в сучасній школі».
Маранська І.А. залучена до роботи у складі експертів для здійснення експертизи
електронних версій оригінал-макетів підручників для учнів 8 класу загальноосвітніх
навчальних закладів (наказ Міністерства освіти і науки України від 05.02.2016
№78 «Про проведення конкурсу відбору проектів підручників для учнів 8 класу
загальноосвітніх навчальних закладів»).
4.6. Розробка програм, посібників, рекомендацій тощо
Упродовж року оновлено освітньо-професійні програми з усіх напрямів.
Розроблена та затверджена в установленому порядку освітньо-професійна програма
підвищення кваліфікації керівників та педагогічних кадрів за дистанційною формою
навчання.
Видано 34 книжкові та навчальні видання.
Ревнивцева О.В. працює у складі робочої групи при МОН України зі створення
програм із зарубіжної літератури для 10-11 класів.
V. Науково-методична діяльність
Упродовж року науково-педагогічними та методичними працівниками здійснюється:
- читання лекцій, проведення семінарських і практичних занять у відповідності до
навчальних-тематичних планів курсів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;
- консультування педагогів з питань виконання випускних робіт;
- науково-методичне консультування та надання методичної допомоги вчителям під
час педагогічної практики, відкритих занять у дошкільних навчальних закладах та
загальноосвітніх навчальних закладах;
- оновлення змісту лекцій та практичних занять курсів підвищення кваліфікації;
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- підготовка і затвердження на засіданнях кафедр нових лекцій та матеріалів до
практичних занять з інноваційної діяльності;
- співпраця науково-педагогічних і педагогічних працівників інституту з питань
виявлення, вивчення й узагальнення перспективного педагогічного досвіду.
Однією з форм здійснення науково-методичної діяльності з педагогічними
працівниками області є персоналізація методичної роботи у системі післядипломної
педагогічної освіти викладачами кафедри теорії і методики середньої освіти. Здійснюється
вказана робота шляхом організованої роботи з методистами-кореспондентами:
Кирилюк Оксана Юріївна, учитель інформатики спеціалізованої загальноосвітньої
школи I-III ступенів №7 Світловодської міської ради Кіровоградської області за
спеціальністю «Теорія і методика навчання (інформатика)» (наказ КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлинського» від 19.05.2014 №45) (методичний керівник Скрипка Г.В.);
Попова Людмила Миколаївна, учитель математики та інформатики спеціалізованої
загальноосвітньої школи I-III ступенів №7 Світловодської міської ради Кіровоградської
області за спеціальністю «Теорія і методика навчання (інформатика)» (методичний
керівник Буртовий С.В.);
Бугайова Наталія Анатоліївна, учитель української мови і літератури Новопразької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Олександрійської районної ради
Кіровоградської області за спеціальністю «Теорія і методика навчання (українська мова)»
(методичний керівник Вікторіна О.М.);
Курлова
Оксана
Михайлівна,
вчитель
математики
Первозванівської
загальноосвітньої школи I-III ступенів Кіровоградської районної державної адміністрації
за спеціальністю «Теорія і методика навчання (математика)» (методичний керівник
Голодюк Л.С.);
Шишкевич Оксана Миколаївна, вчитель історії та правознавства комунального
закладу «Навчально-виховне об’єднання природничо-економіко-правовий ліцей –
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 8 – позашкільний центр Кіровоградської міської
ради Кіровоградської області» за спеціальністю «Теорія і методика навчання (історія)»
(методичний керівник Митрофаненко Ю.С.);
Роскос Тетяна Миколаївна, вчитель російської мови та світової літератури
Павлиської загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 імені В.О.Сухомлинського
Онуфріївської районної ради за спеціальністю «Теорія і методика навчання (світова
література)» (методичний керівник Небеленчук І.О.).
5.1. Школи фахової майстерності, школи молодого педагога, обласні школи
методистів, школи методистів-кореспондентів, школи молодого керівника, творчі
майстерні, лабораторії тощо.
Упродовж
2016
року науковими та науково-педагогічними працівниками
інституту було організовано та проведено низку методичних заходів: тренінги, творчі
групи, школа педагогічної майстерності, творчі майстерні, майстер-класи, творчі
лабораторії, методичні коучинги, авторські творчі майстерні, регіональна школи
новаторства, школа молодого керівника та ін.
Загалом за 2016 рік було проведено 35 методичних заходів. Слід відзначити роботу
структурних підрозділів у вказаному напрямі, чиї заходи проводилися у площині
оновлення форм роботи з керівними та педагогічними кадрами.
Обласний навчально-методичний центр психологічної служби системи освіти:
тренінг для практичних психологів та соціальних педагогів професійно-технічних
закладів на тему «Психокорекція суїцидальних намірів у студентської молоді».
Обласний навчально-методичний центр освітнього менеджменту та координації
діяльності методичних служб:
Віртуальний педагогічний інтернет-клуб «Проблеми саморозвитку та
самореалізації особистості на засадах педагогічної спадщини Василя Сухомлинського»
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керівників загальноосвітніх навчальних закладів з теми «Діяльність директора школи:
погляди В. Сухомлинського і сучасного керівника».
Школа молодого методиста (віртуальний майстер-клас) завідувачів (директорів),
методистів
методичних
кабінетів
(центрів)
відділів,
управлінь
освіти
райдержадміністрацій, міських рад з теми «Віртуальна методична служба – мобільний
засіб забезпечення методичного супроводу впровадження Державних стандартів».
5.2. Науково-методичний супровід роботи з керівними кадрами
З метою підвищення професійної компетентності завідувачів та методистів РМК
(НМЦ), керівників закладів освіти, обласним навчально-методичним центром освітнього
менеджменту та координації діяльності методичних служб, кафедрою дошкільної і
початкової освіти, науково-методичною лабораторією виховної роботи і формування
культури здоров’я проведено 14 курсів підвищення кваліфікації та 34 методичні заходи у
міжкурсовий період.
Традиційними заходами стали упорядкування центром освітнього менеджменту
та координації діяльності методичних служб методичних рекомендацій щодо
проведення серпневих конференцій педагогічних працівників у 2016-2017 навчальному
році та науково-методичною лабораторією виховної роботи і формування культури
здоров’я методичних рекомендацій для проведення Першого уроку у 2016-2017
навчальному році. Таким чином, до початку навчального року для вказаної категорії
освітян були підготовлені матеріали:
− Зовнішнє незалежне оцінювання та державна підсумкова атестація у формі
зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року. – Кропивницький:
КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2016. – 124 с.
− Половенко О.В. Авторська творча майстерня як форма поширення інноваційних
педагогічних ідей: навчально-методичний посібник / О.В. Половенко. –
Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2016. – 32 с.
− Половенко О.В., Литвиненко О.В. Інформаційна компетентність суб’єктів
освітнього простору загальноосвітнього навчального закладу: проблеми та шляхи
їх вирішення (з досвіду роботи Ошеги З.С., методиста методичного кабінету
відділу освіти Петрівської районної державної адміністрації). – Кіровоград:
КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені
Василя Сухомлинського», 2015. – 40 с.
− Серпневі конференції – 2016: методичні рекомендації щодо змісту і форм
проведення / укладачі О.В.Половенко, Л.М.Кірішко. – Кропивницький:
КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2016. – 88 с.
− Щоб у серці жила Батьківщина (до 25-річчя незалежності України). Методичні
рекомендації для проведення Першого уроку в 2016/2017 навчальному році /
укладачі: Ю.В.Міцай, С.М.Пляка, Л.А.Гайда, Н.І.Дяченко, О.П.Третяк. –
Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2016. – 112 с.
− Блог «Готуємося до нового навчального року». – [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://2016-17academic-year.blogspot.com/
5.3. Науково-методичний супровід проведення конкурсів фахової майстерності
педагогічних працівників тощо.
а) всеукраїнські конкурси фахової майстерності педагогічних працівників
«УЧИТЕЛЬ РОКУ – 2016»
Науково-методичною лабораторією іноземних мов та міжнародних освітніх
обмінів (Коса І.Т.), науково-методичною лабораторією суспільствознавчих дисциплін
(Кравченко Ю.В.), науково-методичною лабораторією природничо-математичних
дисциплін (Хлань Л.М.), науково-методичною лабораторією фізичної культури, спорту і
захисту Вітчизни (Коробов М.Г.) проведено ІІ (обласний) тур Всеукраїнського конкурсу
«Учитель року – 2016» у номінаціях: «Англійська мова», «Історія», «Математика»,
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«Захист Вітчизни» та у співпраці з: викладачами кафедри теорії і методики середньої
освіти; педагогіки, психології та корекційної освіти; педагогічними працівниками
навчально-методичного центру дистанційного навчання проведені науково-методичні та
організаційні заходи щодо підготовки учителів до участі у ІІІ (заключному) турі конкурсу.
Підсумки проведення І (районного/міського), ІІ (обласного) та результати
ІІІ (заключного) турів всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2016»
Кількість
учасників
І туру
91

Кількість
учасників
ІІ туру
15

Кількість
учасників
ІІІ туру
23

Захист
Вітчизни

28

6

25

3.

Історія

73

17

25

4.

Математика

91

18

25

283

56

98

№

Номінація

1.

Англійська
мова

2.

Усього

Прізвище, ім’я, по батькові
переможця другого туру, місце
роботи, посада
Яструб Лілія Іванівна, навчальновиховний
комплекс
«Олександрійський
колегіум
спеціалізована
школа»
Олександрійської
міської
ради
Кіровоградської області, учитель
англійської мови
Савенко
Сергій
Іванович,
комунальний заклад «Навчальновиховне
об’єднання
«Загальноосвітній
навчальний
заклад І-ІІІ ступенів № 16 – дитячий
юнацький
центр
«Лідер»
Кіровоградської
міської
ради
Кіровоградської області», учитель
предмета «Захист Вітчизни» та
фізичної культури
Колісніченко
Сергій
Володимирович,
Помічнянська
загальноосвітня школа I-III ступенів
№1 Добровеличківської районної
державної
адміністрації
Кіровоградської області імені Героя
України
Березняка
Євгена
Степановича, учитель історії
Курлова
Оксана
Михайлівна,
Первозванівська
загальноосвітня
школа I-III ступенів Кіровоградської
районної державної адміністрації
Кіровоградської області, учитель
математики

Зайняте
місце у
ІІІ турі
15

11

8

5

Для здійснення науково-методичного супроводу конкурсу були розроблені блоги
конкурсу «Учитель року» (http://teacheroftheyear1996.blogspot.com/) та конкурсу «Учитель
року – 2016» у Кіровоградській області» (http://konkurs2016.blogspot.com), на яких
розміщені інформаційні повідомлення, записи науково-методичних семінарів, відеозаписи
майстер-класів тощо.
Результати конкурсу висвітлювалися на сайтах інституту та відповідних науковометодичних лабораторіях, у засобах масової інформації (радіо, телебачення) та на
сторінках науково-методичних видань, зокрема у Науково-методичному віснику № 52.
ОБЛАСНИЙ
БІБЛІОТЕКАР»

ТУР

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО

КОНКУРСУ

«ШКІЛЬНИЙ

У 2016 році здійснений організаційно-підготовчий етап конкурсу. На сайті
науково-методичної лабораторії виховної роботи і формування культури здоров’я
створена тематична рубрика «Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека – 2017», яка
наповнена інформаційно-інструктивними та методичними матеріалами на допомогу
учасникам конкурсу.
ОБЛАСНИЙ
ТУР
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО
КОНКУРСУ
ПЕДАГОГІЧНОЇ
МАЙСТЕРНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
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«ДЖЕРЕЛО ТВОРЧОСТІ»

Організація і проведення очного етапу обласного туру Всеукраїнського конкурсу
майстерності працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості»
(у номінаціях: «Керівник біологічного гуртка», «Керівник екологічного гуртка»,
«Керівник гуртка декоративно-прикладного мистецтва»).
В обласному етапі Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних
працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» взяли участь
36 керівників екологічних, біологічних гуртків та гуртків декоративно-ужиткового
мистецтва із позашкільних навчальних закладів Бобринецького, Голованівського,
Добровеличківського, Долинського, Знам’янського, Кіровоградського, Компаніївського,
Маловисківського, Новоархангельського, Новгородківського, Новомиргородського,
Новоукраїнського, Олександрівського, Олександрійського, Онуфріївського, Петрівського,
Світловодського, Благовіщенського (Ульяновського), Устинівського районів і міст
Кропивницького (Кіровограда), Олександрії та Світловодська.
За рішенням журі конкурсу переможцями обласного етапу визначено:
1) у номінації «Керівник екологічного гуртка» Тимченко Наталію Петрівну,
керівника гуртка Петрівського районного центру дитячої та юнацької творчості;
2) у номінації «Керівник біологічного гуртка» Лоцман Тетяну Василівну,
керівника гуртка комунального закладу «Кіровоградський обласний центр екологонатуралістичної творчості учнівської молоді» та Шевцова Анатолія Олексійовича,
керівника гуртка Центру дитячої та юнацької творчості Олександрійського району;
3) у номінації «Керівник гуртка декоративно-ужиткового мистецтва» Гетманець
Діну Володимирівну, керівника гуртка Центру дитячої та юнацької творчості Долинського
району.
б) обласні конкурси фахової майстерності педагогічних працівників
Кафедрами, центрами та науково-методичними лабораторіями інституту
ініційований цілий ряд обласних конкурсів фахової майстерності педагогічних
працівників, метою яких є: сприяння творчій професійній діяльності освітян; підтримка
творчих ініціатив педагогів у напрямі формування в дітей дошкільного, молодшого
шкільного та підліткового віку навчально-дослідницьких умінь; популяризація досвіду
вихователів дошкільних навчальних закладів та вчителів загальноосвітніх навчальних
закладів.
ОБЛАСНИЙ КОНКУРС МЕТОДИЧНИХ РОЗРОБОК УРОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ
МОВИ, УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ, ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, РОСІЙСЬКОЇ
МОВИ, ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «МИСТЕЦТВО». «ІДЕМО НА УРОК: 8 КЛАС»

Ініціатива науково-методичної лабораторії гуманітарно-естетичних дисциплін.
У конкурсі взяли участь учителі української мови і літератури, зарубіжної
літератури, музичного мистецтва навчальних закладів. На розгляд журі надійшло
163 конспекти уроків. Активну участь у конкурсі взяли педагогічні працівники
Бобринецького, Долинського, Кіровоградського районів та міст Олександрії і
Кропивницького (Кіровограда). За результатами створено 4 сайти з уроками вчителівучасників конкурсу «Ідемо на урок: 8 клас» (https://padlet.com/arina_m81/7kgyjap8wo50).
Організована та проведена обласна науково-методична конференція з проблеми
«Модернізація та технологізація сучасного уроку: інноваційний потенціал».
ОБЛАСНИЙ КОНКУРС ОСВІТНІХ БЛОГІВ

Ініціатива навчально-методичного центру дистанційного навчання.
На розгляд журі було представлено 202 освітні блоги, з них допущено до участі
177: у номінації «Блог методиста районного (міського) методичного кабінету (центру)» –
22; у номінації «Блог керівника (директора/заступника) навчального закладу» – 16;
у номінації «Блог учителя» – 102; у номінації «Блог методичного формування» – 15;
у номінації «Блог класного керівника, вихователя» – 10; у номінації «Блог бібліотекаря» –
- 6; у номінації «Блог керівника гуртка» – 6. За рішенням журі були відзначені дипломами
І, ІІ та ІІІ ступенів учителі: Маловисківський – 14; м. Кіровоград –7; Голованівський – 7;
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Новоукраїнський – 6; Кіровоградський – 6; Компаніївський – 5; Петрівський – 5;
Олександрівський – 3; Гайворонський – 2; Долинський – 2.
ОБЛАСНИЙ ФЕСТИВАЛЬ НАВЧАЛЬНИХ, СОЦІАЛЬНИХ, ВИХОВНИХ ВЕБКВЕСТІВ

Ініціатива навчально-методичного центру дистанційного навчання.
Із 54 конкурсних робіт у кожній номінації були представлені: 6 – «Методичний
веб-квест»; 37 – «Навчальний веб-квест»; 8 – «Виховний веб-квест»; 3 – «Соціальний вебквест». Журі відзначило активну участь учителів із: міста Кропивницький (Кіровоград) –
7; Олександрівського району – 6; Кіровоградського району – 5; Гайворонського – 5;
Знам'янської спеціальної школи-інтернат – 3.
ОБЛАСНИЙ
КОНКУРС «ВІД ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
ПЕДАГОГА ДО НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ ДІТЕЙ»

Ініціатива кафедри теорії і методики середньої освіти.
На розгляд журі було представлено 39 робіт. Краща розробка навчальнодослідницького завдання автора або авторського колективу – 27; краща розробка системи
навчально-дослідницьких завдань автора або авторського колективу, виконана за одним
напрямом пізнання – 6; кращі розробки навчально-дослідницьких завдань автора або
авторського колективу за різними напрямами пізнання – 6.
Переможцями конкурсу стали учителі з Долинського, Петрівського,
Маловискіського районів, міста Кропивницького (Кіровограда) та учитель із Знам’янської
спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів Кіровоградської обласної
ради.
ОБЛАСНИЙ
ЕТАП
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО
КОНКУРСУ
НА
КРАЩИЙ
ІННОВАЦІЙНИЙ УРОК ТА УРОК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ З ЕЛЕМЕНТАМИ ФУТБОЛУ

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 05.09.2016 року
№1072 «Про проведення ІІІ (фінального) туру Всеукраїнського конкурсу «Інноваційний
урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу» обласним
оргкомітетом конкурсу, на підставі надісланих вчителями відеоуроків, було визнано
переможцем обласного туру конкурсу Лоцмана Віталія Олександровича, вчителя фізичної
культури навчально-виховного об’єднання «Олександрійська гімназія ім. Т.Г. Шевченка –
ЗНЗ І-ІІ ступенів – школа мистецтв» Олександрійської міської ради Кіровоградської
області. Матеріали направлені до оргкомітету ІІІ (фінального) туру Всеукраїнського
конкурсу «Інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами
футболу» для участі в заочному турі конкурсу. За його підсумками Лоцман В.О. зайняв
6 місце та був відзначений пам’ятним дипломом Федерації футболу України і
подарунками.
5.4. Науково-методичний супровід роботи з обдарованими дітьми
У 2016 році науково-педагогічними та педагогічними працівниками інституту
здійснювалася робота зі здібними та обдарованими дітьми у кількох напрямах, з яких
виділяємо три основні: всеукраїнські учнівські олімпіади та турніри з навчальних
предметів, міжнародні та всеукраїнські учнівські конкурси з навчальних предметів,
всеукраїнські конкурси та спартакіади.
Всеукраїнські учнівські олімпіади з навчальних предметів.
У період з 10 січня по 27 лютого було проведено ІІІ етап Всеукраїнських
учнівських олімпіад з 19 навчальних предметів: української мови та літератури, історії,
правознавства, іноземних (англійська, німецька, французька, іспанська) мов, математики,
фізики, хімії, біології, географії, економіки, трудового навчання, інформатики,
інформаційних технологій, екології, астрономії, російської мови та літератури.
У III етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів брали
участь 1473 учні загальноосвітніх навчальних закладів області, що становить 72%. Не
з’явилися на змагання з різних причин 572 особи, що становить 28% школярів.
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Найбільша кількість учасників олімпіад була з таких навчальних предметів:
математика – 142, англійська мова – 136, хімія – 128, українська мова та література – 124,
біологія – 121, географія – 117, історія – 106.
Найвищі показники участі в олімпіадах мають такі міста та райони:
м. Кіровоград – 253 із 266, м. Олександрія – 193 із 200, м. Світловодськ – 105 із 101,
Бобринецький – 58 із 72, Кіровоградський – 50 із 65, Новомиргородський,
Маловисківський – по 56 із 66, Долинський – 64 із 82, а також Петрівський,
Новгородківський, Новоукраїнський райони. Варто відзначити явку учасників
Кіровоградського обласного навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа
мистецтв) – 57 із 62 відповідно.
У наступній діаграмі показано кількість учасників ІІІ етапу олімпіад за регіонами.
Найвищі
показники
участі
в
них
мають
такі
міста
та
райони:
Світловодськ, Кіровоград та Олександрія; Новомиргородський, Маловисківський,
Бобринецький, Долинський, Новоукраїнський райони та Кіровоградський обласний
навчально-виховний комплекс (гімназія-інтернат – школа мистецтв).
Викликають занепокоєння Вільшанський (70% не брали участі в олімпіадах),
Олександрівський (65%), Олександрійський та Устинівський (по 63%), Ульяновський
(61%), Онуфріївський (60%), Світловодський (56%) райони, в яких від 60 до 70 відсотків
учнів до встановленої квоти не брали участь в олімпіадах з різних причин.
Найбільшу кількість дипломів І-ІІІ ступенів здобули учні міст Кіровограда (163),
Олександрії (118), Світловодська (49). Серед районів найбільшу кількість дипломів
одержали учасники з Долинського (30), Новоукраїнського (25), Бобринецького (24).
Найменшу – Устинівський (1), Вільшанський та Олександрійський райони (по 2).
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Загальна кількість дипломів у розрізі районів та міст
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Кращі навчальні заклади, учні яких продемонстрували високі показники в ІІІ етапі
Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів: ліцей інформаційних
технологій Олександрійської міської ради Кіровоградської області (39 дипломів); НВК
«Олександрійський колегіум – спеціалізована школа» Олександрійської міської ради
Кіровоградської області (39); Кіровоградський обласний НВК (гімназія-інтернат – школа
мистецтв) (33); комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання № 6 «Спеціалізована
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр естетичного виховання «Натхнення»
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» (22); навчально-виховний комплекс
«Долинська гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3» (20); навчально-виховний
комплекс «Гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4» Світловодської міської
ради Кіровоградської області (17); комунальний заклад «Педагогічний ліцей
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» (16); Новоукраїнська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 Новоукраїнської районної ради Кіровоградської
області
(15);
спеціалізована
загальноосвітня
школа
I-III ступенів № 7 Світловодської міської ради Кіровоградської області (14); комунальний
заклад «Навчально-виховне об’єднання № 25 «Загальноосвітня школа I-III ступенів,
природничо-математичний ліцей, центр позашкільного виховання «Ліра» Кіровоградської
міської ради Кіровоградської області» (13); навчально-виховний комплекс
«Кіровоградський колегіум – спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ
ступенів – дошкільний навчальний заклад – центр естетичного виховання»
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області (13); Кіровоградська гімназія нових
технологій навчання Кіровоградської міської ради Кіровоградської області (12);
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навчально-виховний комплекс «Бобринецька гімназія – загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 1» Бобринецької районної ради Кіровоградської області (12); навчальновиховний
комплекс
«Знам’янська
загальноосвітня
школа
І-ІІІ ступенів №2 – ліцей» Знам’янської міської ради Кіровоградської області (12);
Ульяновський навчально-виховний комплекс №1 «Гімназія - загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад «Сонечко» Ульяновської районної ради
Кіровоградської області (12).
Залишається недостатнім рівень підготовки учнів Устинівського, Вільшанського,
Олександрійського районів.
У період з 21 березня по 08 квітня 2016 року в IV етапі Всеукраїнських олімпіад
взяли участь 56 учнів загальноосвітніх навчальних закладів області. З них 12 стали
переможцями (додаток 23). 5 дипломів одержали учні м. Кіровограда, 3 –
м. Світловодська, по одному – Голованівський, Новоукраїнський райони, м. Олександрія,
Кіровоградський обласний навчально-виховний комплекс (гімназія-інтернат – школа
мистецтв).
Команди учасників IV етапу Всеукраїнських олімпіад з біології, правознавства,
трудового навчання (технології) вибороли по два дипломи; української мови та
літератури, російської мови та літератури, іспанської мови, географії, інформатики,
інформаційних технологій – по одному.
Кількість дипломів ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад
попредметно
1

Інформаційні технології

11
1
11
1
1

Географія
Трудове навчання (технології)
Іспанська мова

Диплом ІІІ ступеня
Диплом ІІ ступеня
2
2

Біологія
0

0,5

1

1,5

Диплом І ступеня

2

Визначений перелік 10-ти навчальних закладів області, школярі яких за
результатами ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад отримали дипломи
І-ІІІ ступенів.
№
з/п

Назва навчального закладу

Кількість
дипломів

1.

Гімназія № 9 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області

2

2.

Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 Світловодської міської
ради Кіровоградської області

2

3.

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 30 Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області

1

4.

Навчально-виховний комплекс «Гімназія – загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 4» Світловодської міської ради Кіровоградської області

1

5.

Кіровоградська гімназія нових технологій навчання Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області

1

6.

Комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня школа
I-III ступенів № 17 – центр естетичного виховання «Калинка» Кіровоградської
міської ради Кіровоградської області»

1
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7.

Навчально-виховний комплекс «Олександрійський колегіум – спеціалізована
школа» Олександрійської міської ради
Кіровоградської області

1

8.

Кіровоградський обласний навчально-виховний комплекс (гімназія-інтернат –
школа мистецтв)

1

9.

Навчально-виховний комплекс «Голованівська загальноосвітня школа
I-IIІ ступенів ім. Т.Г. Шевченка – гімназія» Голованівської районної ради
Кіровоградської області

1

10.

Новоукраїнська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 Новоукраїнської районної
ради Кіровоградської області

1

Жодного диплома не отримали учасники IV етапу Всеукраїнських олімпіад з 10-ти
предметів: екології, математики, фізики, хімії, економіки, астрономії, історії, англійської,
німецької, французької мов.
Всеукраїнські, обласні конкурси та спартакіади.
Упродовж року науково-педагогічні та педагогічні працівники інституту
здійснювали організацію та проведення ряду заходів для учнів області, зокрема
звертаємо увагу на окремі з них:
Науково-методична лабораторія гуманітарно-естетичних дисциплін
ІІІ та ІVетапи VІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу
учнівської та студентської молоді ім. Т.Шевченка. Переможцями
ІV (підсумкового) етапу конкурсу стали 16 учнів навчальних закладів
області;
ІІІ та ІV етапи ХVІ Міжнародного конкурсу знавців української мови
імені Петра Яцика. Переможцем ІV етапу стала Сорочан Анна, учениця
10 класу навчально-виховного комплексу «Бобринецька гімназія –
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1» Бобринецької районної ради;
ІІІ етап ХІV Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості
«Об’єднаймося, брати мої…». Переможцем ІV етапу став Бондаренко
Олександр, учень 11 класу Туріянської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Новомиргородської районної ради.
Науково-методична лабораторія основ здоров’я, безпеки життєдіяльності та
охорони праці
У рамках співпраці з Управлінням Державної служби надзвичайних ситуацій
України в Кіровоградській області брали участь в організації та проведенні акції
«Молодь Кіровоградщини готова долати надзвичайні ситуації», яка проходить у чотири
етапи:
січень-квітень (до 15.04) – конкурс дитячого малюнка на протипожежну і
техногенну тематику;
квітень-червень (до 10.06) – конкурс на кращу писанку «Великдень без
небезпек»;
липень-вересень (до 30.09) – конкурс на кращий виріб у техніці
бісероплетіння «Збережімо своє життя»;
жовтень-грудень (до 16.12) – конкурс на кращий виріб у техніці орігамі
«Герой-рятівник».
Також безпосередню участь лабораторія брала в організації, проведенні, підсумках
Тижнів знань безпеки життєдіяльності:
1-й тиждень – сприяння здоровому способу життя та безпеки життєдіяльності на
тему «Здоров’я мати – вік біди не знати!» – з 01 до 05 лютого 2016 року;
2-й тиждень – знань безпеки життєдіяльності на тему «Цивільний захист – це не
жарти, треба всім про нього знати!» – з 04 до 08 квітня 2016 року;
3-й тиждень – на тему «Азбука безпеки на дорозі» – з 12 до 16 вересня 2016 року;
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4-й тиждень – на тему «Легко вогник запалити, та не просто загасити» –
з 07 до 11 листопада 2016 року;
5-й тиждень – на тему «Тиждень безпеки дорожнього руху» – з 14 до 20 листопада
2016 року.
5.5. Науково-методичний супровід виховної роботи, позашкільної освіти та
бібліотечної справи
Упродовж року з напряму виховної роботи педагогічними працівниками науковометодичної лабораторії виховної роботи і формування культури здоров’я було:
розроблено спецкурс «Організація здоров’язбережувальної діяльності в сучасній
школі» (автор – Міцай Ю.В); дистанційний курс для організаторів виховного процесу та
бібліотечної справи «Національно-патріотичне виховання учнів в умовах сучасного
освітнього простору» (авторський колектив: Міцай Ю.В., Гайда Л.А., Пляка С.М.,
Дяченко Н.І.);
доповнено електронну бібліотеку та тематичні рубрики веб-сайту НМЛ
матеріалами, що розкривають теоретичні та методичні питання виховної роботи,
актуальні аспекти краєзнавчої діяльності, бібліотечної справи (працівники НМЛ).
створено на сайті лабораторії тематичну рубрику «Переможці, лауреати,
учасники Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності» та наповнено її матеріалами
учасників конкурсу «Класний керівник року» (2012 р., 2015 р.) (Міцай Ю.В.; Пляка С.М.);
створено тематичну рубрику «Методичні матеріали для організації виховної
роботи в 2016/2017 н.р.», у якій представлено такі напрями: «Перший урок у
2016/2017 н.р.», «Науково-методичні видання та публікації з питань виховної роботи»,
«Навчальні програми з позашкільної освіти» (працівники лабораторії).
підготовлено та розміщено на сайті лабораторії інформаційно-методичні
матеріали на допомогу організаторам проведення ІІІ Всеукраїнського місячника шкільних
бібліотек (вересень 2016 р., Дяченко Н.І., Пляка С.М.).
підготовлено матеріали для проведення серпневих конференцій у 2016 році,
зокрема методичні рекомендації для організаторів виховної роботи, працівників
позашкілля, бібліотекарів навчальних закладів (Міцай Ю.В., Гайда Л.А., Пляка С.М.,
Дяченко Н.І.).
На допомогу методичним службам та організаторам виховного і бібліотечного
процесів запропоновано низку публікацій, рекомендаційних, аналітичних матеріалів,
посібник:
- Гайда Л.А. Музеї навчальних закладів як осередки патріотичного виховання учнів //
Науково-методичний супровід функціонування інформаційно-освітнього простору
регіону: Науково-методичний вісник №52. – Кіровоград: КЗ «КОІППО імені Василя
Сухомлинського», 2016. – С. 316-323
- Гайда Л. А. Музеї, присвячені життю і діяльності Василя Сухомлинського, на
його батьківщині – Кіровоградщині. // Збірник матеріалів ІХ Міжнародної науковопрактичної конференції і ХХІІІ Всеукраїнських педагогічних читань «Василь
Сухомлинський у діалозі з сучасністю: щоб у серці жила Батьківщина» – Луцьк:
Надстир'я, 2016. – С. 37-40.
- Гайда Л. А. Мистецька премія Григорія Гусейнова «Глодоський скарб» – вагомий
чинник формування позитивного іміджу нашого краю / Л. А. Гайда // Щоб у серці жила
Батьківщина (до 25-ї річниці незалежності України). Методичні рекомендації для
проведення Першого уроку в 2016/2017 навчальному році / укладачі: Ю.В. Міцай,
С.М. Пляка, Л.А. Гайда, Н.І. Дяченко, О.П. Третяк – Кіровоград: КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлинського», 2016. – 112 с.
- Гайда Л. А. Музейна педагогіка як навчальна дисципліна. // Матеріали Четвертої
науково-практичної конференції «Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення,
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перспективи». – Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2016.
– С. 37-41.
- Дяченко Н.І. Сучасні тенденції у системі підвищення професійної компетентності
бібліотекарів навчальних закладів // Науково-методичний супровід функціонування
інформаційно-освітнього простору регіону: Науково-методичний вісник №52. –
Кіровоград: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2016. – С. 324-334.
- Дяченко Н.І. Професійна компетентність і творчість – шлях до успіху (З досвіду
роботи
Т.В.Ружанської,
провідного
бібліотекаря
Помічнянської
ЗШ І-ІІІ ступенів № 3 Добровеличківської райдержадміністрації) / Н.І.Дяченко //
Педагогічний вісник, 2016. – № 1 (37). – С. 84-92.
- Дяченко Н.І. Дітям про Україну: цікаво, доступно, популярно. / Н.І. Дяченко //
Щоб у серці жила Батьківщина (до 25-ї річниці незалежності України). Методичні
рекомендації для проведення Першого уроку в 2016/2017 навчальному році / укладачі:
Ю.В. Міцай, С.М. Пляка, Л.А. Гайда, Н.І. Дяченко, О.П. Третяк – Кіровоград:
КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2016. – 112 с.
- Інформаційно-аналітичні матеріали щодо реалізації державної політики у сфері
волонтерської діяльності в закладах освіти Кіровоградської області (Дяченко Н.І.).
- Рекомендації щодо проведення в загальноосвітніх навчальних закладах заходів,
пов’язаних із 30-ми роковинами Чорнобильської катастрофи (Дяченко Н.І.).
- Міцай Ю. В. Організація здоров’язбережувальної діяльності в сучасній школі:
[методичний
посібник]
/ Автор-укладач
Ю. В. Міцай.
–
Кіровоград:
ФОП Александрова М. В., 2016. – 148 с.
- Міцай Ю.В., Пляка С.М. Всеукраїнський конкурс «Класний керівник року»:
досвід та перспективи проектування виховної системи учнівського колективу // Науковометодичний супровід функціонування інформаційно-освітнього простору регіону:
Науково-методичний вісник №52. – Кіровоград: КЗ «КОІППО імені Василя
Сухомлинського», 2016. – С. 123-140.
- Міцай Ю.В Методичні рекомендації для проведення Першого уроку в 2016/2017
н.р. / Ю.В. Міцай // Щоб у серці жила Батьківщина (до 25-ї річниці незалежності України).
Методичні рекомендації для проведення Першого уроку в 2016/2017 навчальному році /
укладачі: Ю.В. Міцай, С.М. Пляка, Л.А. Гайда, Н.І. Дяченко, О.П. Третяк – Кіровоград:
КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2016. – 112 с.
- Пляка С.М. Видатні постаті української історії (інтелектуально-пошукова гра на
місцевості) / С.М. Пляка // Щоб у серці жила Батьківщина (до 25-ї річниці незалежності
України). Методичні рекомендації для проведення Першого уроку в 2016/2017
навчальному році / укладачі: Ю.В. Міцай, С.М. Пляка, Л.А. Гайда, Н.І. Дяченко,
О.П. Третяк – Кіровоград: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2016. – 112 с.
Упродовж року з напряму організації науково-методичного супроводу позашкільної
освіти педагогічними працівниками науково-методичної лабораторії виховної роботи і
формування культури здоров’я було:
проведено обласний постійно діючий семінар директорів позашкільних
навчальних закладів з проблеми «Упровадження перспективних педагогічних технологій
у систему виховного середовища позашкільного навчального закладу. Теми виступів:
«Сучасні виховні технології в системі розвитку виховного середовища позашкільного
навчального закладу», «Педагогічні традиції Кіровоградщини у виховному середовищі
позашкільного навчального закладу» (05.04.2016 р.: Міцай Ю.В., Гайда Л.А, Пляка С.М.).
здійснений науково-методичний супровід програми з позашкільної освіти та
курсу за вибором «Кіровоградщина. Історія рідного краю» (Гайда Л.А.).
здійснений науково-методичний супровід проекту до 95-річчя від дня
народження Ф. Сарани (спільно з Йосипівським НВК «Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Новомиргородського району
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Кіровоградської області). Участь в урочистостях та відкритті меморіальної дошки Федору
Сарані на приміщенні школи (26.09.2016 р.; Гайда Л.А.).
здійснений науково-методичний супровід очного туру обласного етапу
Всеукраїнського конкурсу майстерності працівників позашкільних навчальних закладів
«Джерело творчості» (у номінаціях: «Керівник біологічного гуртка», «Керівник
екологічного гуртка», «Керівник гуртка декоративно-прикладного мистецтва»)
(Міцай Ю.В., Пляка С.М., Гайда Л.А.).
здійснений науково-методичний супровід Всеукраїнського конкурсу рукописів
навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти
(Міцай Ю.В.).
здійснений інформаційний супровід щодо участі музеїв при навчальних
закладах Кіровоградщини у секції «Спадщина Василя Сухомлинського: музейні аспекти»
на ІХ Міжнародній науково-практичній конференції і ХХІІІ Всеукраїнських педагогічних
читаннях «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: щоб у серці жила Батьківщина»
(м. Луцьк, 15-16.09.2016 р., Гайда Л.А.).
проведено обласний постійно діючий семінар методистів позашкільних
навчальних закладів. Теми виступів: «Ціннісний вимір позашкільної освіти України:
основні акценти Всеукраїнського форуму працівників позашкільних навчальних закладів
(28.10.2016 р.)», «Дистанційні та мережеві форми взаємодії в системі методичної роботи з
педагогами позашкільних навчальних закладів» (17.11.2016 р.; Міцай Ю.В., Пляка С.М.).
5.6. Науково-методичний супровід інклюзивної освіти та діяльності
інтернатних закладів освіти
Викладачами кафедри педагогіки, психології і корекційної освіти та методистами
науково-методичної лабораторії з інклюзивного та інтегрованого навчання розроблено
ряд лекційних та практичних занять, зокрема:
Організаційно-методичні засади впровадження інклюзивного навчання в
дошкільних навчальних закладах (Тищенко Т.О.); Формування базових компетентностей у
дітей з особливими освітніми потребами методами системи ейдетики (Тищенко Т.О.);
Реалізація державної політики в сфері інклюзивної освіти» для вчителів початкових класів
(Червонець І.В.); Впровадження інклюзивного навчання в дошкільному навчальному
закладі (Тищенко Т.О.); Деінституалізація навчання і виховання дітей з особливими
освітніми потребами у контексті становлення нової української школи (Жосан О.Е.);
Навчання та виховання дітей з нейротичними ускладненнями розвитку (Войтко В.В.);
Особливості корекційно-виховного розвитку дітей із затримкою психічного розвитку
(Войтко В.В.); Особливості корекційно-виховного розвитку дітей з порушеним інтелектом
(Войтко В.В.); Особливості реалізації інклюзивного навчання у загальноосвітньому
закладі (Войтко В.В.).
Організовано та проведено тренінг для вчителів-дефектологів спеціальних
навчальних закладів, шкіл-інтернатів та тих, які працюють в умовах інклюзивного та
інтегрованого навчання з проблеми «Науково-методичне забезпечення корекційної
складової
навчально-виховного процесу та формування готовності батьків до
виховання дітей з особливими освітніми потребами» (Червонець І.В.);
Організовано та проведено навчально-методичний інтернет-семінар для вчителів, які
навчають учнів у класах з інклюзивним навчанням, спеціальних класах; асистентів
вчителів з проблеми «Розробка індивідуальної програми розвитку дитини з особливими
освітніми потребами» (Червонець І.В.);
На сайті лабораторії з інклюзивного та інтегрованого навчання створено блог
«Інтернет-семінари», де розміщено: основні державні і інструктивно-нормативні
документи з питань інклюзивної освіти державні стандарти, типові плани, навчальні
програми для учнів з особливими освітніми потребами різних нозологій, методичні
рекомендації з питань навчання та виховання учнів з обмеженими можливостями
здоров’я, електронні науково-методичні посібники тощо.
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Упорядкована картотека педагогічних працівників, які працюють в умовах
інклюзивного та інтегрованого навчання для: учителів, які навчають дітей за
індивідуальною формою; учителів, які працюють в класах з інклюзивним навчанням;
учителів, які працюють в спеціальних класах; асистентів учителів; вихователів ДНЗ, які
працюють в інклюзивних групах; вихователів ДНЗ, які працюють в спеціальних групах;
асистентів вихователів; вчителів-дефектологів, вчителів-реабілітологів, асистентів
вчителів-реабілітологів; керівників та педагогічних працівників шкіл-інтернатів,
спеціальних навчальних закладів, закладів та установ соціально-психологічної
реабілітації; вихователів загальноосвітніх навчальних закладів та вихователів закладів
професійно-технічної освіти, вихователів гуртожитків.
Під час курсів та обласних заходів систематично здійснювалася консультативнороз’яснювальна робота серед педагогічних працівників щодо забезпечення права на освіту
дітям з особливими освітніми потребами, в тому числі з інвалідністю.
5.7. Науково-методичний супровід дошкільної освіти
У курсовий та міжкурсовий період для педагогічних працівників дошкільних
навчальних закладів проводяться консультації та засідання творчих груп, метою яких є
здійснення науково-методичної допомоги з питань планування, організації навчальновиховного процесу та впровадження новітніх технологій (Гагаріна Н.П., Тарапака Н.В.).
VІ. Навчально-методична діяльність
6.1. Здійснення підвищення кваліфікації та комплексної освітньої підготовки
педагогічних працівників
Організація курсового підвищення кваліфікації педагогічних кадрів здійснювалася
відповідно до наказу директора Департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної
державної адміністрації від 25.11.2015 №422 «Про підвищення кваліфікації керівних і
педагогічних кадрів на курсах у комунальному закладі «Кіровоградський обласний
інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» у 2016 році».
За звітний період проведено 101 тематичний курс підвищення кваліфікації для
118 груп педагогічних та керівних кадрів області.
Базовими напрямами, які реалізувалися на курсах підвищення кваліфікації
педагогічних працівників області у 2016 році, були визначені:
- забезпечення системного підвищення якості освіти на інноваційній основі;
- підвищення рівня професійної компетентності керівних та педагогічних кадрів;
- оновлення змісту освіти на основі компетентнісного підходу;
- ознайомлення освітянського загалу з новітніми досягненнями методики навчання
та виховання;
- поглиблення й розширення соціально-педагогічних, економічних і політичних
знань вчителів;
- організація розробки стандартів освіти, підручників, методичних посібників,
програм і допоміжних дисциплін;
- організація та проведення науково-практичних конференцій і семінарів з проблем
навчально-виховного процесу та ін.
Проведенню КПК передувало онлайн-опитування слухачів за два тижні до початку
курсів. Такі заходи дозволили оптимізувати підготовку до КПК, а саме: розробити
навчально-тематичні плани відповідно до запитів слухачів, запланувати індивідуальні та
групові консультаційні заняття, визначитися із базовим закладом щодо проведення
педагогічної практики тощо.
6.2. Впровадження сучасних форм підготовки кадрів: дистанційного навчання,
самоосвіти тощо
Відповідно до загальних тенденцій розвитку неперервної освіти, впровадження
дистанційних технологій, як трансформація традиційного заочного і денного навчання у
дистанційну форму, відбувається у загальноосвітніх закладах, вищих навчальних закладах
53

та закладах післядипломної освіти України. Дистанційне навчання (далі – ДН)
представляє собою нову організацію освіти, що ґрунтується на використанні кращих
традиційних методів отримання знань, інформаційних та комунікаційних технологій, а
також на принципах самоосвіти.
Упродовж 2016 року на базі інституту були організовані та здійснювалися заходи,
спрямовані на забезпечення запровадження дистанційної форми підвищення кваліфікації
керівних і педагогічних кадрів області. Для науково-педагогічних та педагогічних
працівників інституту (52 особи) був розроблений авторський дистанційний курс «Google
для методиста» (автори та тьотори – Голодюк Л.С., Литвиненко О.В.). Навчання за даним
курсом дозволило вивчити технічні можливості окремих Google-сервісів та проектувати
моделі ефективного здійснення науково-методичного супроводу підвищення кваліфікації
педагогічних кадрів регіону у міжкурсовий період.
Упродовж квітня-жовтня 2016 року працівниками інституту розроблялися власні
дистанційні курси і дистанційні тренінги та здійснювалася їхня апробація.
На дистанційній платформі комунального закладу «Кіровоградський обласний
інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»
(http://dk.koippo.kr.ua/) розміщені 42 дистанційні курси та 8 дистанційних тренінгів.
Таким чином, розроблені та апробовані ДК/ДТ дозволили нам у 2016 році
здійснити підвищення кваліфікації за очно-дистанційною формою учителів: математики
та інформатики; початкових класів та учителів, які викладають інформатику в початкових
класах; які викладають освітню галузь «Природознавство».
Також у міжкурсовий період було проведено 22 заходи за дистанційною формою.
VІІ. Інноваційна та дослідно-експериментальна діяльність
7.1. Організаційно-методичний супровід управління інноваційною діяльністю
Протягом року працівниками інституту здійснювалося ознайомлення педагогічних
працівників області із засобами, методами і прийомами розвитку, навчання та виховання
дітей, що сприяють підвищенню ефективності освітнього процесу, а саме:
- технологія особистісно орієнтованого навчання;
- проектна технологія;
- створення ситуації успіху;
- інтерактивні технології навчання;
- дослідницька технологія;
- диференційоване навчання;
- інформаційно-комунікаційні технології та інші.
Традиційною стала форма презентації методичних ініціатив (нові форми організації
науково-методичної роботи з педагогами області) керівників структурних підрозділів на
засіданні науково-методичної ради. Ознайомитися з даними інноваційними підходами
можна за адресою: https://goo.gl/pBA1Ms/
7.2. Формування інноваційного-освітнього середовища в регіоні: розробка та
впровадження нових освітніх моделей і технологій, координація інноваційної
діяльності
Навчально-методичним відділом інноваційної діяльності та інтелектуальної
власності здійснювалося організаційно-методичне забезпечення інноваційної діяльності в
навчальних закладах Кіровоградської області (визначені опорні навчальні заклади з
інноваційної діяльності в районах (19), проведено роз’яснювальну роботу з питань
впровадження інноваційних освітніх технологій у навчально-виховний процес
(консультації педагогічних працівників під час тематичних вивчень загальноосвітніх
навчальних закладів Олександрівського та Знам’янського районів, обласних науковопрактичних семінарів, індивідуальні консультації педагогічних працівників м. Знам’янка,
Компаніївського, Петрівського, Олександрійського, Маловисківського, Новоукраїнського,
Голованівського, Вільшанського, Ульяновського районів), а саме:
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- упровадження особистісно орієнтованого навчання як умова розвитку та
саморозвитку учнів;
- міжнародні освітні проекти;
- проектна технологія у навчальних закладах;
- інноваційні форми методичної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі
тощо.
7.3. Координація дослідно-експериментальної роботи:
а) всеукраїнського рівня
Навчально-методичним відділом інноваційної діяльності та інтелектуальної
власності з окресленого напряму здійснюється постійне звітування: підготовлено листи
на управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської облдержадміністрації від
20.01.2016 р. №01-09/18/1-34, від 05.04.2016 р. №01-09/110/1-34 «Про залучення
загальноосвітніх навчальних закладів м. Кіровограда до дослідно-експериментальної
роботи всеукраїнського рівня», від 12.03.2016 №01-09/84/1-34 «Про участь у дослідноекспериментальній роботі всеукраїнського рівня»; ДНУ «Інститут модернізації змісту
освіти» від 15.02.2016 р. №01-09/50/1-34 «Про участь у дослідно-експериментальній
роботі всеукраїнського рівня»; підготовлено інформацію про здійснення дослідноекспериментальної діяльності у навчальних закладах Кіровоградської області ДНУ
«Інститут модернізації змісту освіти» (лист КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»
від 19.04.2016 р. №356/23-05 «Про дослідно-експериментальну роботу всеукраїнського та
регіонального рівнів»), управлінню освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської
облдержадміністрації (Листи КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» від 12.01.2016
р. №14/23-06, від 11.04.2016 р. №321/23-06, від 10.10. 2016 р. № 622/23-06); узагальнено
матеріали дослідно-експериментальної роботи у навчальних закладах освіти
Кіровоградської
області;
здійснюється
популяризація
результатів
дослідноекспериментальної роботи всеукраїнського рівня педагогічного колективу комунального
закладу «Навчально-виховне об’єднання – «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 31 з
гімназійними класами, центр дитячої та юнацької творчості «Сузір’я» Кіровоградської
міської ради Кіровоградської області» з проблеми «Формування духовно-моральної
компетентності учнів в умовах школи культури здоров’я» на обласних семінарах,
конференціях, у періодичних виданнях;
б) регіонального рівня:
- підготовлено накази управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської
облдержадміністрації від 19.01.2016 р. № 21 «Про завершення формувально-коригуючого
етапу дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня», від 25.04.2016 р. № 335
«Про створення експертної комісії»;
- підготовлено матеріали для експертизи заявки директора НВК «Олександрійський
колегіум – спеціалізована школа» Олександрійської міської ради Кіровоградської області
на участь у дослідно-експериментальній роботі регіонального рівня, акт експертної комісії
за результатами експертизи вищезазначеної заявки, протокол засідання експертної комісії
від 10.05.2016 р. №1, лист КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» від 11.05.2016 р.
№405/23-06 «Про результати експертизи заявки на проведення дослідноекспериментальної роботи»;
- підготовлено методичні рекомендації «Організаційно-методичний супровід
дослідно-експериментальної роботи в закладах освіти» (укладач І.А.Марченко. –
Кіровоград: КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
імені Василя Сухомлинського», 2016. – 24 с.).
- результати дослідно-експериментальної діяльності регіонального рівня
представлені під час обласних науково-практичних семінарів (2);
- розроблено методичний диспут «Організаційно-методичне забезпечення
дослідно-експериментальної роботи у навчальних закладах» (поза планом, з метою
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підготовки до участі у районному семінарі заступників директор ЗНЗ Компаніївського
району, листопад 2016 року);
- розроблено дистанційний курс «Організація дослідно-експериментальної роботи
у загальноосвітніх навчальних закладах»;
- надано методичну допомогу в організації та розробці заявок на проведення
дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня з проблеми «Підвищення
ефективності надання освітніх послуг шляхом оптимізації мережі навчальних закладів та
створення навчально-виховних об’єднань» педагогічним працівникам Вільшанського,
Гайворонського,
Петровського,
Новоархангельського,
Олександрівського,
Голованівського, Компаніївського районів;
- підготовлено та узагальнено інформацію про результати дослідноекспериментальної роботи регіонального рівня з проблеми «Формування творчих
здібностей у старших дошкільників у процесі їх художньо-естетичної діяльності» на базі
дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №25 комунальної форми власності
Олександрійської міської ради Кіровоградської області вченій раді КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлинського» та проект відповідної постанови вченої ради КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлинського» (наказ управління освіти, науки, молоді та спорту
Кіровоградської ОДА від 11.10 2016 року № 698).
7.4. Науково-методичний супровід упровадження інновацій, проектна діяльність
Оновлено нормативно-правову базу з питань інноваційної діяльності у навчальних
закладах Кіровоградської області на сайті навчально-методичного відділу інноваційної
діяльності та інтелектуальної власності КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського».
Проаналізовано та оновлено банк даних з інноваційних технологій, що
впроваджуються у навчальних закладах Кіровоградської області, оновлено карту
інноваційних технологій Кіровоградської області, визначені домінуючі освітні технології
в загальноосвітніх навчальних закладах кожного району, міста області.
Проаналізовані інформації з відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій,
міських рад з
упровадження проектної технології (9), виокремлено досвід
загальноосвітніх навчальних закладів області щодо їх участі у міжнародних проектах.
Здійснювалася роз’яснювальна робота з питань упровадження проектної технології
серед педагогічних працівників спільно з районними (міськими) методкабінетами відділів
(управлінь) освіти райдержадміністрацій, міських рад:
- Олександрівського та Знам’янського районів (тематичне вивчення);
Голованівського,
Вільшанського,
Гайворонського,
Благовіщенського
(Ульяновського), Добровеличківського, Устинівського районів, м. Кропивницький
(Кіровоград), Олександрія, Знам’янка (індивідуальне консультування).
Спланована робота щодо узагальнення інформації з відділів, управлінь освіти
райдержадміністрації, міських рад про участь навчальних закладів у міжнародних
проектах, програмах, конкурсах тощо.
7.5. Впровадження результатів інноваційної діяльності, створення бази даних
інновацій
Проаналізовано та оновлено банк даних з упровадження інновацій в управлінні
закладами освіти області, в дошкільній освіті; в початковій освіті; в навчально-виховному
процесі середньої школи; з фізичної культури, реабілітаційної педагогіки та здорового
способу життя, створена презентація основних освітніх інновацій, що впроваджуються у
загальноосвітніх навчальних закладах області.
Оновлено інформаційний банк даних опорних загальноосвітніх навчальних
закладів з інноваційної діяльності в Кіровоградській області.
VІІІ. Формування єдиного освітнього інформаційного простору регіону
Питання формування та розвитку єдиного освітнього інформаційного простору
регіону розглядається в інституті комплексно. Так, у роботі кафедри теорії і методики
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середньої освіти значна увага приділяється розбудові єдиного інформаційного освітнього
простору регіону з метою забезпечення доступу всіх учасників освітнього процесу до
якісної освіти та електронного освітнього контенту.
Викладачами кафедри постійно здійснюється робота щодо підвищення
ІТ-компетентності педагогів області у курсовий та міжкурсовий періоди:
- згідно з розкладом курсів підвищення кваліфікації, постійно проводяться лекційні,
семінарські, практичні, та інші види навчальних занять за тематикою ІКТ для
педагогічних працівників області (Буртовий С.В., Голодюк Л.С., Скрипка Г.В.);
- розробка мультимедійних електронних навчально-методичних матеріалів
відповідно до тематики лекційних та практичних занять викладачів кафедри (Буртовий
С.В., Вікторіна О.М., Голодюк Л.С., Небеленчук І.О., Митрофаненко Ю.С., Скрипка Г.В.);
- надання інформаційних, аналітичних, консультаційних послуг освітянам регіону з
проблем інформатизації освіти (блог кафедри, E-Mail-консультації);
- проведення тренінгів та консультування: Іntel® «Навчання для майбутнього»,
«Інформаційний працівник», «Цифрові технології», «Основи комп’ютерної графіки»,
«Основи створення комп’ютерних презентацій», «Основи Веб-дизайну», «MSExel у
профільній школі», «Онлайнові технології у роботі керівника закладу») (Буртовий С.В.,
Голодюк Л.С., Скрипка Г.В.);
- узагальнення та розповсюдження перспективного педагогічного досвіду
навчальних закладів та педагогів області в галузі інформатизації освіти.
За звітний період працівники кафедри в різних формах підвищували свою
навчально-педагогічну та фахову майстерність з використання сучасних Інтернеттехнологій:
- продовжено роботу з наповнення електронним освітнім контентом освітнього
порталу «Я – Вчитель» (http://vchitel.kr.ua) та об’єднання вчителів регіону у групи,
відповідно до предмету, який викладається (Буртовий С.В.);
- продовжено роботу з наповнення контентом регіонального Інтернет-журналу
(http://ezn.in.ua), на якому передбачається публікація електронних матеріалів з актуальних
питань електронної освіти, дистанційного навчання, електронних засобів навчання,
сучасних Інтернет-технологій тощо (Буртовий С.В.);
- на блозі кафедри (http://timso.koippo.kr.ua) постійно оновлюється електронний
каталог хмарних освітніх ресурсів (Скрипка Г.В.);
- викладачі кафедри розробляють та розміщують у програмному середовищі
Moodle (http://dn.koippo.in.ua) свої авторські дистанційні курси для освітян регіону.
З метою розбудови єдиного освітнього інформаційного освітнього простору регіону
створено та регулярно оновлюються персональні блоги викладачів кафедри
http://timso.koippo.kr.ua/, у яких періодично висвітлюються актуальні питання
інформатизації освіти та здійснюється постійне онлайн-спілкування з педагогами області.
Питанню впровадження сучасних Інтернет-технологій в освітній процес та розвиток
віртуальних педагогічних спільнот викладачами кафедри (Буртовий С.В., Голодюк Л.С.,
Скрипка Г.В.) присвячені лекційні та практичні заняття: «Педагогічні можливості
використання сучасних інтернет-технологій Web 2.0», «Проблеми та перспективи
використання електронних засобів навчання», «Мережеві педагогічні спільноти: сучасні
онлайнові інструменти ефективної спільної взаємодії», «Мережа Internet. Соціальні
сервіси Web 2.0», «Організація роботи сайту освітнього закладу», «Технологічні
особливості використання інтерактивної дошки на уроці», «Використання Інтернеттехнологій у роботі зі здібними та обдарованими учнями», «Впровадження в освітній
процес сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в рамках Національного
проекту «Відкритий світ»: проблеми та перспективи», «Педагогічні можливості
використання мобільних пристроїв у навчально-виховному процесі», «Використання
хмарних технологій у професійній діяльності педагога», «Освітні ініціативи Intel в
Україні: сучасний стан та перспективи розвитку», «Основні тенденції використання
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інформаційно-комунікаційних технологій в освіті», «Впровадження елементів
дистанційного навчання в освітній процес області»), практичні заняття («Основи
створення презентації з допомогою онлайнових ресурсів», «Моделювання навчального
процесу з використанням мобільних пристроїв на базі ОС Android», «Використання
хмарних технологій у професійній діяльності педагога», «Основи роботи в оболонці
дистанційного навчання», «Використання інформаційно-комунікаційних технологій у
процесі планування та реалізації навчального проекту», «Особливості реалізації
факультативного курсу «Комп’ютерний супровід курсу математики, 5-6 клас», а також
спецкурси («Основи комп’ютерної графіки», «Основи Інтернету», «Основи створення
комп’ютерних презентацій», «Онлайнові технології у роботі керівника загальноосвітнього
навчального закладу», «Intel® Навчання для майбутнього. Версія 10.1», «Intel®ТЕО.
Навчання для майбутнього»).
Викладачами кафедри надається постійна методична підтримка вчителям регіону
щодо участі у програмах «Intel® Навчання для майбутнього. Версія 10» та «Intel ТЕО®
Навчання для майбутнього» (Голодюк Л.С., Буртовий С.В., Скрипка Г.В.)
Для освітян України, які впроваджують модель навчання «1 учень – 1 комп’ютер»,
створено та адмініструється група 1 учень – 1 комп’ютер (НП «Відкритий світ») у мережі
Фейсбук,
група
кафедри
теорії
і
методики
середньої
освіти
https://www.facebook.com/groups/1606632449551684/, група читачів науково-методичного
інтернет-журналу «Освітній інтернет-навігатор» https://www.facebook.com/oin.in.ua/
Завідувач науково-методичної лабораторії інформатики та інформаційних
технологій навчання є адміністратором віртуальної спільноти Міжнародного конкурсу з
інформатики та комп’ютерної вправності «Бобер» в Україні в соціальній мережі
Фейсбук https://www.facebook.com/groups/232587803450210/. За підтримки лабораторії
активно функціонує і розвивається віртуальна спільнота «Сторінка учасників програми в
Кіровоградській області» у вікі-середовищі ITEACH.WIKI http://link.ac/36eR0.
Навчально-методичним
центром
дистанційного
навчання
здійснений
технологічний супровід: освітнього конкурсу-огляду «Педагогічна блогосфера»;
освітнього фестивалю веб-квестів для педагогічних працівників області; дистанційного
тренінгу «Використання Prezi у діяльності педагога»; дистанційного тренінгу «Основи
створення освітніх блогів»; апробації дистанційних курсів; проведено скайп-наради з
працівниками методичних служб у міжкурсовий період семінарів, творчих груп,
інтернет-конференцій за дистанційною формою.
У площині запровадження електронної освіти та розробки електронного
освітнього контенту здійснюється ведення анотованого каталогу Інтернет-ресурсів для
підтримки вивчення шкільних предметів http://lito.kr.ua/index.php/2013-01-15-14-16-22;
каталогу
корисних
інтернет-сервісів
http://lito.kr.ua/index.php/korisni-servisi;
використання платформи Google Hangouts для проведення освітніх вебінарів;
адміністрування та науково-методичний супровід тренінгового майданчика IteachWiki
для вчителів Кіровоградської області.
Також у 2016 році було запроваджено елементи електронного освітнього контенту:
Office 365 (OneDrive, OneNote, онлайновий офіс); Google Apps (Google-Drive,
онлайновий офіс). Використання платформи YouTube для проведення освітніх вебінарів.
ІХ. Координація діяльності районних/міських науково-методичних кабінетів/центрів
Відповідно до плану роботи КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» та наказу
директора департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 15.12.2015 р. № 449 «Про
проведення обласних науково-методичних заходів, конференцій, семінарів, засідань
творчих груп, занять шкіл творчого вчителя, педагогічної майстерності, майстер-класів,
тренінгів тощо у 2016 році» для педагогічних працівників методичних служб підготовлено
і на належному рівні проведено 25 методичних заходів. Відзначаємо такі:
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- постійно діючий семінар для завідувачів (директорів) методичних кабінетів
(центрів) відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад з проблеми
«Медіа-освіта в системі мережевої взаємодії методичних служб» (Половенко О.В.,
Кірішко Л.М., Вареха А.Г.);
- творча група завідувачів (директорів), методистів методичних кабінетів (центрів)
відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад, керівників загальноосвітніх
навчальних закладів з проблеми «Використання інтернет-простору для підвищення якості
неперервного навчання педагогів» (Половенко О.В., Кірішко Л.М., Вареха А.Г.,
Трубіна В.Г.);
- тренінг для спеціалістів відділів, управлінь освіти, методистів методичних
кабінетів (центрів) відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад, які
відповідають за організацію дистанційного навчання у районі (місті) з проблеми
«Технології дистанційного навчання: використання платформи Moodle» (Голодюк Л.С.,
Литвиненко О.В.).
Аналіз діяльності районних (міських) методичних кабінетів (центрів)
Відповідно до річного плану роботи комунального закладу «Кіровоградський
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»
здійснювалися тематичні вивчення діяльності методичних кабінетів (центрів) відділів,
управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад з актуальних питань модернізації
освіти:
Регіональні об’єднання
Знам’янський,
Олександрівський

Долинський,
Петрівський,
Олександрійський

Вільшанський,
Голованівський

Компаніївський,
Новоукраїнський

Добровеличківський,
Новоархангельський

Маловисківський,

Проблема вивчення
Організаційно-методичне забезпечення інноваційної
діяльності у загальноосвітніх навчальних закладах
Реалізація компетентнісного підходу до викладання
навчальних предметів у початковій школі
Науково-методичний супровід організації методичної
роботи вчителів іноземних мов загальноосвітніх
навчальних закладів
Науково-методичний супровід забезпечення рівного
доступу до якісної технологічної освіти
Вивчення ефективності планування та роботи
методичних формувань учителів інформатики та
вчителів, які використовують інформаційнокомунікаційні технології навчання
Організація профілактичної та корекційної роботи щодо
девіантної поведінки дітей та підлітків у системі
психолого-педагогічного супроводу
Реалізація Базового компонента дошкільної освіти у
регіоні
Науково-методичне забезпечення викладання предметів
«Фізична культура» та «Захист Вітчизни»
Формування та розвиток інформаційно-освітнього
середовища навчального закладу як умова професійного
розвитку педагога
Удосконалення професійної компетентності
організаторів виховного процесу та розвиток виховної
системи навчального закладу в умовах функціонування
інформаційно-освітнього простору
Методичне забезпечення викладання економіки в
умовах реалізації Державних стандартів базової і повної
загальної середньої освіти
Стан науково-методичного забезпечення впровадження
інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних
закладах
Організаційно-методичне забезпечення організації та
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Відповідальні
Шаповалова Т.А.
Марченко І.А.
Яковова А.Я.
Кондратова В.В.
Коса І.Т.
Задубняк Ю.А.
Татаренко О.В.
Чала М.С.
Шовенко О.С.
Чебоненко В.Ф.
Мирська А.А.
Тарапака Н.В.
Коробов М.Г.
Половенко О.В.
Кірішко Л.В.
Вареха А.Г.
Трубіна В.Г.
Міцай Ю.В.
Гайда Л.А.
Дяченко Н.І.
Пляка С.М
Богданова О.П.
Червонець І.В.

Бутенко Л.М.

Новомиргородський

Бобринецький,
Устинівський

Онуфріївський,
Світловодський

м. Знам’янка,
м. Світловодськ

проведення зовнішнього незалежного оцінювання.
Організаційно-методичний супровід моніторингу якості
освіти
Удосконалення роботи з безпеки життєдіяльності та
результативність упровадження
здоров’язбережувальних технологій навчання у закладах
Бобринецького та Устинівського районів
Методичне забезпечення освітніх галузей
«Природознавство» та «Математика» в умовах реалізації
Державного стандарту базової і повної загальної
середньої освіти
Удосконалення професійної компетентності
педагогічних працівників у системі науково-методичної
роботи
Стан науково-методичного та психолого-педагогічного
забезпечення діяльності шкіл-інтернатів та спеціальних
навчальних закладів
Науково-методичний супровід викладання предметів
освітньої галузі «Суспільствознавство»

Злепко Д.Б.

Желєзнова Т.П.
Барсукова С.Л.
Ткаченко С.В.
Хлань Л.М.
Литвин С.М.
Побережний П.В.
Ткаченко Л.А.
Ціперко Т.В.
Ревнивцева О.В.
Мінич Г.В.
Маранська І.А.
Черненко С.М.
Павлюх В.В.
Молчанова О.М.
Кравченко Ю.В.
Черткова Н.С.

Узагальненні висновки обговорювалися на щотижневих скайп-нарадах для
завідувачів та методистів РМК (ММЦ).
Х. Міжнародна діяльність закладу
10.1. Співпраця з міжнародними фондами, науковими центрами, навчальними
закладами, освітніми установами та громадськими організаціями:
№
з/п
1
2
3

Заклад, установа, фонд, програма, проект
Інститут «Ткума» - Український інститут
вивчення Голокосту
Корпорація Intel
Університет банківської справи Національного
банку України

4

ArengukoostööProgramm
(EstonianDevelopmentCooperation)
Міністерство закордонних справ Естонії

5

КЗ ЛОР «Львівський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти»,
українсько-польський проект «Шкільна
академія підприємництва»
Міжнародний фонд «Відродження»

6

Тема (назва) програми (проекту) напрям
співпраці
Історія єврейського народу в Україні
Освітні програми Intel в Україні
Сприяти впровадженню Міжнародного
проекту USAID/ FINREP - II «Розвиток
фінансового сектору» щодо
впровадження у навчально-виховний
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
різних країн»
Шкільна академія підприємництва

Підготовка аналітичних матеріалів з
проблем реформування освітньої
політики, проведення круглих столів

10.2. Розробка та реалізація міжнародних програм і проектів
№
з/п
1

Назва програми /проекту

Завдання

Програма Іntel® «Навчання для майбутнього»
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Навчання за програмою педагогів
області

2

3

4
5
6

7
8
9

10

11

12

Програма Intel® «Шлях до успіху»
Курс «Комп’ютерні технології для місцевої
спільноти»
Курс «Комп’ютерні технології для майбутньої
професія»
Міжнародний проект USAID/FINREP - II
«Розвиток фінансового сектору» за темою
«Науково-методичні засади впровадження
фінансової грамотності в навчально-виховний
процес навчальних закладів»

Впровадження програми в освітній
простір області

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
Шкільна академія підприємництва
Розвиток
підприємливості
та
ініціативності на уроках неекономічного
циклу
Україно-естонський проект Міксіке
Впровадження проекту в освітній
простір області
Міжнародний
проект
ПРООН/ЮНЕЙДС Проведення тренінгів для педагогічних
«Сприяння просвітницькій роботі «рівний- працівників області, консультування з
рівному» щодо здорового способу життя в питань впровадження програми
Україні»
Міжнародний фонд «Відродження»
Основи програмування Python
Всеукраїнська громадська організація інвалідів Проведення спільних заходів
«Правозахисна спілка інвалідів»
Український науково-методичний центр
Інформаційно-освітня протиалкогольна
практичної психології і соціальної роботи,
програма «Сімейна розмова».
Національна академія педагогічних наук
Впровадження програми в заклади
України
освіти області
Фонд Народонаселення ООН в Україні,
Програма щодо формування навичок
Національна академія педагогічних наук
репродуктивного здоров’я підлітків
України
«Дорослішай на здоров’я».
Впровадження програми в заклади
освіти області
Євангельська школа Берлін Центрум
Поширення ініціативи міжнародної
співпраці серед керівників
загальноосвітніх навчальних закладів
Кіровоградської області.
Підготовка та взаємодія щодо
проведення міжнародного методичного
заходу Ed-Camp
Дитячий Фонд Об’єднаних націй (ЮНІСЕФ)
Програма навчального курсу
МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІДу в
(факультативу) «Школа проти СНІДу»
Україні»
Громадська організація «Дитячий фонд
«Здоров’я через освіту»
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13
14

15

16
17
18
19

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)
Співпраця з Корпусом Миру США в Україні
Співпраця з Ґете-Інститутом, Британською
Радою та Французьким Культурним Центром
Співпраця з Міжнародними освітньометодичними центрами PEARSONDINTERNAL. Express Publishing. Oxford

Програма навчального курсу
(факультативу) «Захисти себе від ВІЛ»
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»
Викладання англійської мови як
іноземної
Участь у семінарах та вебінарах
Організація спільних семінарів

ХІ. Моніторинг якості освіти регіону
11.1. Моніторинг якості освіти регіону
З метою якісного проведення моніторингових досліджень скоординовані планові
заходи з кафедрами, науково-методичними лабораторіями, відділами та центрами з питань
моніторингових досліджень та підготовки педагогічних працівників області до
впровадження тестових технологій (кафедри педагогіки, психології і корекційної освіти,
теорії і методики середньої освіти з питань аналізу результатів моніторингових
досліджень регіонального рівня; з обласним навчально-методичним центром освітнього
менеджменту та координації діяльності методичних служб, з навчально-методичним
відділом інноваційної діяльності та інтелектуальної власності з питань підготовки та
проведення моніторингових досліджень).
На сайті інституту розміщувалася інформація про заходи, проведені Центром
(79 повідомлень).
Працівники центру постійно співпрацюють з координаторами моніторингових
досліджень та методистами, відповідальними за проведення ЗНО: здійснюють навчання,
надають методичну допомогу, вивчають результативність їх діяльності. В цьому році
здійснено вивчення та підготовлено довідку за результатами діяльності РМК відділів
освіти Новомиргородської та Маловисківської райдержадміністрації з питань організації
та проведення моніторингових досліджень та ЗНО.
На виконання наказу начальника управління освіти, науки, молоді та спорту
облдержадміністрації від 19.01.2016 р. №18 «Про проведення моніторингового
дослідження регіонального ринку освітніх послуг (дистанційна форма підвищення
кваліфікації в курсовий та міжкурсовий період)» та з метою отримання об’єктивної
інформації, визначення рівня готовності педагогічних працівників загальноосвітніх
навчальних закладів області до дистанційної форми підвищення кваліфікації в курсовий та
міжкурсовий період відділом моніторингових досліджень було проведено моніторингове
дослідження регіонального ринку освітніх послуг (наказ КЗ «КОІППО імені Василя
Сухомлинського» від 19.01.2016 р. №4).
Моніторингове дослідження проходило на базі загальноосвітніх навчальних закладів
всіх районів та міст області.
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Загальна кількість респондентів, які брали участь в дослідженні, складає 1156 осіб.
Вибірку було сформовано таким чином, що до моніторингу залучалися вчителі різних
дисциплін, які проживають у містах і сільській місцевості.
На виконання наказу директора департаменту освіти і науки облдержадміністрації
від 20.03.2015 р. №124 «Про проведення моніторингового дослідження рівня
сформованості інформаційно-комунікаційної компетентності учнів у навчальних закладах
області» та з метою поліпшення якості загальної середньої освіти відділом
моніторингових досліджень обласного навчально-методичного центу сучасних технологій
оцінювання якості освіти КЗ «Кіровоградський ОІППО імені Василя Сухомлинського»
був проведений ІІІ етап моніторингового дослідження рівня сформованості інформаційнокомунікаційної компетентності учнів у навчальних закладах області (наказ КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського» від 07.04.2016 р. №31). Дослідження проведено з метою
отримання об’єктивної інформації, визначення рівня готовності учнів загальноосвітніх
навчальних закладів області щодо застосування інформаційних технологій у практичній
діяльності та повсякденному житті.
ІІІ етап моніторингу проходив на базі загальноосвітніх навчальних закладів
21 району. Загальна кількість респондентів, які брали участь в дослідженні, складає
1115 осіб. Вибірку було сформовано таким чином, що до моніторингу залучалися учні з
різним рівнем знань, які проживають у містах і сільській місцевості, відповідно їхні
батьки, а також заступники директорів з міста і сільської місцевості.
Матеріали досліджень опрацьовано, підготовлені узагальнені довідки, які направлені
управлінню освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації.
Також після завершення ІІІ етапу моніторингового дослідження рівня сформованості
інформаційно-комунікаційної компетентності учнів у навчальних закладах області було
підготовлено аналітичний звіт по всіх трьох етапах, що містить в собі ґрунтовний аналіз
результатів дослідження.
На виконання п.5.7 наказу директора департаменту освіти і науки Кіровоградської
обласної державної адміністрації від 25.11.2015р. №423 «Про проведення контрольних
зрізів знань в 11-х класах малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів
області», узагальнено інформацію за результатами проведення ДПА по кожній
малокомплектній школі, яка брала участь у контрольних зрізах знань. Узагальнена довідка
направлена на управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації.
Результати моніторингових досліджень розміщені на сайті центру та обговорені на
нарадах відповідальних за їх проведення в районах та містах області.
Відповідно до плану роботи з метою формування професійних компетенцій
педагогів щодо ефективного застосування технологій вимірювання та управління якістю
освіти 20 квітня відбувся постійно діючий семінар, 16 листопада - вебінар на
тему «Моніторинг якості освіти: основні поняття та технологія реалізації. Індикатори та
критерії оцінювання якості освіти в моніторингових дослідженнях». До участі в семінарі
були запрошені методисти відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад,
відповідальні за проведення моніторингових досліджень.
З метою моніторингового дослідження стану організації роботи щодо
впровадження європейських стандартів превентивної освіти (наказ директора
департаменту освіти і науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної
адміністрації від 15 серпня 2013 року № 445 «Про організацію роботи в базових
загальноосвітніх навчальних закладах щодо впровадження європейських стандартів
превентивної освіти у 2013-2018 навчальних роках») проаналізовано та узагальнено
роботу Куколівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Олександрійської районної ради,
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 м. Гайворона, Маловисківської
загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів №3 Маловисківської районної ради,
Грушківського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –
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дошкільний навчальний заклад» Ульяновської районної державної адміністрації,
навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів №19
– дошкільний навчальний заклад «Лісова казка» Олександрійської міської ради.
11.2. Організаційно-методичний супровід зовнішнього незалежного оцінювання
На виконання Календарного плану підготовки та проведення в Кіровоградській
області зовнішнього оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання
вступати до вищих навчальних закладів України у 2016 році в межах Спільного наказу
Одеського РЦОЯО та департаменту освіти і науки Кіровоградської ОДА від 08.12.2015 р.
№ 01 – 77/442 «Про організацію та проведення зовнішнього незалежного оцінювання
результатів навчання у 2016 році в Кіровоградській області» з метою якісної підготовки
до ЗНО-2016 (спільно з ОРЦОЯО) організовано і проведено низку заходів:
створено мережу консультаційних пунктів;
сформовано мережу пунктів пробного ЗНО-2016;
проведено навчання та сертифікацію осіб, залучених до роботи пунктів пробного
ЗНО-2016;
проведено пробне зовнішнє незалежне оцінювання 2016 року;
сформовано мережу пунктів ЗНО на основну сесію ЗНО-2016;
сформовано мережу пунктів ЗНО на додаткову сесію ЗНО-2016
сформовано базу екзаменаторів для перевірки відкритої частини
сертифікаційних робіт з української мови і літератури, математики, іноземної мови
(англійська);
сформовано базу даних членів робочих регіональних експертних груп з питань
визначення результатів предметів ЗНО на пробне, основну та додаткову сесії ЗНО;
створений пункт перевірки відкритої частини сертифікаційних робіт з
української мови і літератури, математики, іноземної мови (англійська);
проведено зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури
(05.05.2016 р.), математики (11.05.2016 р.), історії України (13.05.2016 р.);
проведено перевірку відкритої частини сертифікаційних робіт з української мови
і літератури (09.05.-15.05.2016 р.);
проведено перевірку відкритої частини сертифікаційних робіт з математики
(14.05-18.05.2016 р.);
проведено перевірку відкритої частини сертифікаційних робіт з іноземної мови
(англійська) (10.06.-12.06.2016 р.);
проведено основну сесію ЗНО (03.06.-17.06.2016 р.);
додаткову сесію ЗНО (14.06.- 04.07. 2016 р.);
додаткову сесію ЗНО для осіб, які перебувають в установах виконання
покарань Кіровоградської області (14.06. – українська мова і література, 21.06. – історія
України, 29.06. – біологія, 01.07. – географія).
З метою наповнення банка якісними тестовими завданнями проведена апробація
тестових завдань у 4 етапи:
з 22 по 29 лютого 2016 року (охоплено 18 ЗНЗ області, 510 учасників);
з 13 квітня по 22 квітня 2016 року (охоплено 45 ЗНЗ області, 1620 учасників);
24 до 30 листопада 2016 року (охоплено 16 ЗНЗ області, 405 учасників);
з 12 до 16 грудня 2016 року (охоплено 9 ЗНЗ області, 255 учасників).
Апробації сертифікаційних робіт з предметів ЗНО відбулися без порушень та
згідно з регламентом їх проведення.
Проведена інформаційно-роз’яснювальна робота серед педагогічних працівників,
випускників, батьків, громадськості щодо правил і умов організації зовнішнього
незалежного оцінювання та вступу до ВНЗ І-ІV рівнів акредитації у 2016 році. З метою
широкого інформування громадськості з питань організації та проведення ЗНО у
2016 році в місцевих періодичних виданнях надруковані виступи та статті, у яких
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обговорювалися актуальні питання зовнішнього незалежного оцінювання, питання ЗНО
систематично висвітлювалися на місцевих телерадіоканалах. З метою покращення
інформації населення про особливості проведення зовнішнього незалежного оцінювання
2016 року та пробного ЗНО серед загальноосвітніх та вищих навчальних закладів області
ОРЦОЯО надано інформаційні листівки, плакати та календарі щодо проведення
зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року.
З метою ознайомлення випускників загальноосвітніх шкіл з особливостями
проведення ЗНО у 2016 році протягом січня-лютого 2016 року в усіх загальноосвітніх
закладах освіти були проведені Уроки ЗНО за матеріалами ОРЦОЯО. Оформлені
інформаційні куточки (стенди) щодо порядку проведення ЗНО, реєстрації на ЗНО та
підготовки до ЗНО: особливості проведення, технічні характеристики тестів, умови вступу
до вищих навчальних закладів України у 2016 році, умови реєстрації, розміщені
рекомендації щодо підготовки учасників ЗНО, графік проведення консультацій, контактна
інформація.
З метою інформаційно-роз'яснювальної роботи здійснено виступи на обласному
телебаченні з питань ЗНО-2016:
21.01.2016 р. КОДТРК, Телевізійна програма «РАДІОМАЙДАН», «Особливості
ЗНО 2016 року», учасники передачі: Ремез Н.Д., Бутенко Л.М.;
18.02.2016р. Прес-конференція для журналістів з питань підготовки до проведення
ЗНО у 2016 році. Учасники: Дузь С.Д., Анісімов А.Ю., Корж Л.Ф., Бутенко Л.М.;
06.04.2016р. КОДТРК, Ток-шоу «МИ», «ЗНО-2016. Як отримати гарні
результати?», учасники програми: Костенко Л.Д., Бутенко Л.М, Дмитрук В.І.,
Озерна І.В.
18.04.2016р. Селекторна нарада за участю першого заступника Кіровоградської
ОДА Коваленка С.П. з питань підготовки до проведення ЗНО у 2016 році.
Учасники: Таборанський В.П.., Анісімов А.Ю., Корж Л.Ф., Бутенко Л.М. та
представники служб і відомств: ГУНП в Кіровоградській області, УДСНС України
в Кіровоградській області, УСБУ в Кіровоградській області, МОЗУ в
Кіровоградській області.
За адміністративно-територіальним розподілом, враховуючи загальну кількість
зареєстрованих учасників в області, на базі вищих та загальноосвітніх навчальних
закладів було створено 16 пунктів пробного ЗНО.
З метою ознайомлення випускників з процедурою ЗНО 02 квітня (українська мова і
література) та 09 квітня 2016 р.(всі інші предмети) проведено пробне ЗНО. До участі у
пробному ЗНО зареєструвалося 3411 майбутніх абітурієнтів на 4181 тестування.
Затверджена мережа пунктів проведення пробного ЗНО в Кіровоградській області на базі
16 загальноосвітніх навчальних закладів та ВНЗ І-ІV рівнів акредитації.
Пробне зовнішнє незалежне оцінювання відбулося згідно з процедурою проведення
та без зауважень.
З метою об’єктивного та прозорого визначення результатів пробного та основної
сесії ЗНО в межах спільної діяльності ОРЦОЯО та КЗ «КОІППО імені Василя
Сухомлинського» створені регіональні робочі експертні групи з питань визначення
результатів зовнішнього незалежного оцінювання - 2016. Роботу експертних груп з
предметів ЗНО організовано та проведено відповідно до графіка УЦОЯО.
У рамках підготовки до проведення ЗНО-2016 відбулися навчально-методичні
заходи за участю представників ОРЦОЯО:
для відповідальних за ЗНО в містах (районах) області навчально-методичний
семінар-практикум (онлайн) «Особливості реєстрації для участі в ЗНО 2016 року»
(21 січня 2016 року);
для відповідальних за організацію ЗНО відділів, управлінь освіти
райдержадміністрацій, міських рад та відповідальних за пункти проведення
пробного зовнішнього незалежного оцінювання в області інструктивно65

методичний семінар «Методико-технологічне забезпечення проведення пробного
зовнішнього
незалежного
оцінювання
у
2016
році»
(18 лютого 2016 року);
навчально-методичний семінар для відповідальних осіб в окрузі, відповідальних за
пункти проведення зовнішнього незалежного оцінювання
в
області
«Організаційно-технологічне забезпечення проведення ЗНО-2016 в пункті
проведення ЗНО» (24 березня 2016 року);
навчально-методичний семінар для уповноважених осіб УЦОЯО «Організаційнотехнологічне забезпечення проведення ЗНО-2016 в пункті проведення ЗНО».
До роботи семінару в якості уповноважених осіб УЦОЯО були залучені працівники
КЗ "КОІППО імені Василя Сухомлинського" (31), працівники КНТУ (10)
(24 березня 2016 року);
онлайн-нарада з групами експертів з української мови і літератури, математики,
історії України, біології та географії, які візьмуть участь у визначенні результатів
пробного зовнішнього незалежного оцінювання (30 березня 2016 року);
онлайн-нарада з групами експертів з хімії та фізики, які візьмуть участь у
визначенні результатів зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року (06 квітня
2016 року);
онлайн-нарада з групами експертів з англійської, німецької та російської мов, які
візьмуть участь у визначенні результатів зовнішнього незалежного оцінювання
2016 року (12 квітня 2016 року);
навчально-методичний онлайн-семінар для навчання та сертифікації старших
екзаменаторів, які
залучені до перевірки завдань відкритої форми
в сертифікаційних роботах учасників зовнішнього незалежного оцінювання
з математики у 2016 році (18 квітня 2016 року);
навчально-методичний онлайн-семінар для навчання та сертифікації старших
екзаменаторів, які
залучені до перевірки завдань відкритої форми
в сертифікаційних роботах учасників зовнішнього незалежного оцінювання
з української мови і літератури у 2016 році (19 квітня 2016 року);
навчально-методичний семінар для навчання та сертифікації екзаменаторів
з української мови і літератури (21 квітня 2016 року);
навчально-методичний семінар для навчання та сертифікації екзаменаторів
з математики (21 квітня 2016 року);
навчально-методичний семінар для навчання та сертифікації екзаменаторів
з англійської мови (05 травня 2016 року);
навчання та сертифікація осіб, залучених до проведення основної та додаткової
сесій ЗНО-2016 (за окремим графіком ОРЦОЯО);
підсумкова нарада для відповідальних за організацію ЗНО в органах управління
освітою «Результати ЗНО-2016» (18 жовтня 2016 року);
засідання регіональних робочих експертних груп з української мови і літератури та
математики для проведення експерименту зі встановлення порогового бала
«склав/успішно склав» (3 та 4 листопада 2016 року).
З питань ЗНО 2016 року на сайті Центру сучасних технологій оцінювання якості
освіти (http://monitoring.koippo.kr.ua/) розміщено 79 інформаційних повідомлень.
На основу сесію ЗНО-2016 зареєстровано 6579 осіб, з них 5030 осіб – випускники
2015/2016 навчального року, що складає (76,5%) від загальної кількості зареєстрованих.
Відповідно до адміністративно-територіального розподілу та враховуючи
очікувану кількість учасників, в області на базі вищих та загальноосвітніх навчальних
закладів було створено для проведення ЗНО з української мови і літератури, математики
та історії України 43 пункти проведення ЗНО
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З них на українську мову і літературу задіяні 33 пункти ЗНО, на математику 25 пунктів, історію України – 28.
До роботи у пунктах проведення ЗНО-2016 залучено близько 1500 осіб з числа
педагогічних та науково-педагогічних працівників Кіровоградської області.
З метою об’єктивного та прозорого визначення результатів
зовнішнього
незалежного оцінювання з української мови і літератури, математики та історії України
працювали члени регіональної робочої та експертної групи.
Для основної сесії ЗНО (03.06.-17.06.2016 р.) створено 17 пунктів ЗНО. На
додаткову сесію ЗНО (14.06.-04.07.2016 р.) визначено 2 пункти проведення зовнішнього
оцінювання (комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів № 24 – центр дитячої та юнацької творчості «Оберіг» Кіровоградської
міської ради Кіровоградської області» і комунальний заклад «Навчально-виховний
комплекс «Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 26 –
дошкільний навчальний заклад – дитячий юнацький центр «Зорецвіт» Кіровоградської
міської ради Кіровоградської області») в м. Кропивницький.
Відповідно до угоди № 1/1 про співробітництво Українського центру оцінювання
якості освіти та Державної пенітенціарної служби України від 04 лютого 2016 року
в додаткову сесію ЗНО – 2016 (14.06.-04.07.2016 р.) взяли участь особи із числа
засуджених та взятих під варту (6 осіб).
З метою забезпечення відкритості та прозорості, широкого та об'єктивного
інформування громадськості про перебіг проведення ЗНО в Кіровоградській області на
базі обласного навчально-методичного центру сучасних технологій оцінювання якості
освіти КЗ "Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені
Василя Сухомлинського" проведено реєстрацію громадських спостерігачів. Зареєстровано
46 осіб, з них – 3 представники ЗМІ, КОДТРК.
Проведено навчання та інструктажі для залучених педагогічних працівників
відповідно до визначених графіків навчання.
Здійснено організаційно-методичний супровід основної та додаткової сесій
зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року.
ХІІ. Інформаційно-видавнича діяльність
12.1. Видавнича діяльність
Лабораторія інформаційно-методичного забезпечення освітнього процесу у
2016 році забезпечила редагування та випуск друкованої продукції:
1. Науково-методичний супровід функціонування інформаційно-освітнього простору
регіону // Науково-методичний вісник. – 2016. – №52. – 340 с.
2. Шляхи реалізації Державного стандарту початкової освіти: зб.
матер.
міжвузівської науково-практ. конф. / уклад. Н.В. Тарапака. – Кропивницький:
КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2016. – 230 с.
3. Аман І.С., Литвиненко О.В. Інтернет-сервіси в освітньому просторі [методичний
посібник]. / І.С.Аман, О.В.Литвиненко. – Кіровоград: КЗ «Кіровоградський
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя
Сухомлинського», 2016. – 88 с.
4. Аналітико-статистичний довідник «Психологічна служба системи освіти
Кіровоградської області (за результатами 2015-2016 навчального року) / Уклад.:
В.Ф.Чебоненко, А.А.Мирська – Кіровоград: КЗ «КОІППО імені Василя
Сухомлинського», 2016. – 71 с.
5. Буртовий С.В. E-learning – сучасна модель навчання дорослих: науковометодичний посібник / С.В. Буртовий. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлинського», 2016. – 40 с.
6. Вареха А.Г. Аналітичні матеріали за підсумками участі школярів області у
Всеукраїнських учнівських олімпіадах з навчальних предметів (2015/2016 н. р) /
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А.Г. Вареха. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2016.
– 92 с.
7. Вікторіна О.М., Бугайова Н.А. Використання Web-квест на уроках української
мови і літератури: методичні рекомендації / О.М. Вікторіна, Н.А. Бугайова. –
Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2016. – 64 с.
8. Войтко В.В. Емоційні порушення в дитячому віці та їх корекція: методичні
рекомендації /В.В. Войтко. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя
Сухомлинського», 2016. – 60 с.
9. Войтко В.В. Навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами:
сучасні підходи: навчально-методичний посібник / В.В.Войтко. – Кропивницький:
КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2016. – 84 с.
10. Войтко В.В. Психолого-педагогічний супровід дітей із затримкою психічного
розвитку: навчально-методичний посібник / В.В.Войтко. – Кропивницький:
КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2016. – 78 с.
11. Войтко В.В. Характерні особливості суїциду та суїцидальної поведінки: навчальнометодичний посібник / В.В.Войтко. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя
Сухомлинського», 2016. – 46 с.
12. Гагаріна Н.П., Олійник Н.Є. Формування творчих здібностей у старших
дошкільників у процесі їх художньо-естетичної діяльності: [навчально-методичний
посібник] / Н.П. Гагаріна, Н.Є. Олійник. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлинського», 2016. – 72с.
13. Голик О., Нудний В. «Поспішайте творити добро…» (система духовно-морального
виховання школярів на основі творчої спадщини В.О. Сухомлинського) / О. Голик,
В. Нудний. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2016.
– 72 с.
14. Голик О., Нудний В. До джерел живого слова: [дидактичний матеріал, диктанти,
перекази з української мови на основі творчої спадщини В.О. Сухомлинського] /
О.Голик, В. Нудний. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя
Сухомлинського», 2016. – 100 с.
15. Дорошенко О.В. Атестація та ліцензування закладів освіти області у 2015/2016 н.р.
/ О.В. Дорошенко. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»,
2016. – 12 с.
16. Єфіменко С.М. Виставка дитячої творчості: організація, підготовка, презентація:
навчально-методичний
посібник
/
С.М. Єфіменко.
–
Кропивницький:
КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2016. – 76 с.
17. Желєзнова Т.П. Система роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в
навчальних закладах Кіровоградської області: навчально-методичний посібник /
Т.П. Желєзнова. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»,
2016. – 170 с.
18. Желєзнова Т.П., Барсукова С.Л., Ткаченко С.В. Організація та проведення
екскурсій і подорожей з учнівською та студентською молоддю, перевезення
організованих груп дітей автомобільним транспортом в органах управління
освітою та закладах освіти Кіровоградської області: методичні рекомендації /
Т.П. Желєзнова, С.Л. Барсукова, С.В. Ткаченко. – Кропивницький: КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського», 2016. – 28 с.
19. Зовнішнє незалежне оцінювання та державна підсумкова атестація у формі
зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року. – Кропивницький:
КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2016. – 124 с.
20. Кендюхова А.А. Професійне портфоліо: територія успіху сучасного педагога:
навчально-методичний посібник / А.А.Кендюхова. – Кропивницький:
КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2016. – 36 с.
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21. Корекційна робота практичного психолога: методичний посібник / уклад.:
В.Ф. Чебоненко. – Кіровоград: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»,
2016. – 48 с.
22. Коробов М.Г. Організація і проведення навчально-виховного процесу
з допризовної підготовки юнаків у школі: методичний посібник / М.Г. Коробов. –
Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2016. – 160 с.
23. Литвиненко О.В. Інтернет-сервіси в освітньому просторі: навчально-методичний
посібник / О.В. Литвиненко. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя
Сухомлинського», 2016. – 88 с.
24. Марченко І.А. Організаційно-методичний супровід дослідно-експериментальної
роботи у закладах освіти: методичні рекомендації / І.А. Марченко. –
Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2016. – 24 с.
25. Методичні рекомендації щодо початку роботи у системі дистанційного навчання
Moodle: [методичні рекомендації] / А.В. Частаков – Кіровоград: КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлинського», 2016. – 20 с.
26. Молчанова О.М. Психолого-педагогічний супровід учнів з девіантною поведінкою
в умовах професійно-технічної освіти: методичний посібник / О.М. Молчанова. –
Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2016. – 94 с.
27. Половенко О.В. Авторська творча майстерня як форма поширення інноваційних
педагогічних ідей: навчально-методичний посібник / О.В. Половенко. –
Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2016. – 32 с.
28. Половенко О.В., Литвиненко О.В. Інформаційна компетентність суб’єктів
освітнього простору загальноосвітнього навчального закладу: проблеми та шляхи
їх вирішення (з досвіду роботи Ошеги З.С., методиста методичного кабінету
відділу освіти Петрівської районної державної адміністрації). – Кіровоград:
КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені
Василя Сухомлинського», 2015. – 40 с.
29. Психолого-педагогічні аспекти роботи з учнями з особливими потребами в
професійно-технічному навчальному закладі: методичні рекомендації / уклад.
О.М. Молчанова. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»,
2016. – 32 с.
30. Серпневі конференції – 2016: методичні рекомендації щодо змісту і форм
проведення / укладачі О.В. Половенко, Л.М. Кірішко. – Кропивницький:
КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2016. – 88 с.
31. Ткаченко Л.А., Гришина Н.О. Педагогічний супровід роботи з математичнообдарованими здібними школярами: методичний посібник / Л.А. Ткаченко,
Н.О. Гришина. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»,
2016. – 24 с.
32. Ціперко Т.В., Швець Н.М. Розв’язання задач на виведення формул органічних
сполук: навчальний посібник / Т.В. Ціперко, Н.М. Швець. – Кропивницький:
КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2016. – 28 с.
33. Частаков А.В. Методичні рекомендації щодо початку роботи у системі
дистанційного навчання Moodle: [навчально-методичний посібник] / А.В. Частаков.
– Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2016.– 20 с.
34. Щоб у серці жила Батьківщина (до 25-річчя незалежності України). Методичні
рекомендації для проведення Першого уроку в 2016/2017 навчальному році /
укладачі: Ю.В. Міцай, С.М. Пляка, Л.А. Гайда, Н.І. Дяченко, О.П. Третяк. –
Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2016. – 112 с.
В обласній газеті «Кіровоградська правда» опубліковано історико-краєзнавчу
розвідку (Босько В.М.) «Інгул та Єлисаветград: історія взаємної нелюбові» (04.03.).
В обласній газеті «Народне слово» опубліковані статті (Босько В.М.):
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1. «Зловісне обрізання дерев у Кіровограді та незвичайний надгробок на
Рівненському кладовищі» (11.04).
2. «Як ми перейменовуємо вулиці: декомунізація, дерусифікація, героїзація»
(12.05).
3. «Дещо з минулого села Седнівки: до питання про «нашу» й «не нашу» історію»
(02.06).
4. «Фанні Зборовська та її нащадки» (22.06).
5. «Непринцеви: за маршрутом Єлисаветград – Тбілісі» (30.06).
6. « І добре, що не назвали місто Інгульськом» (4.08).
7. «Наш земляк Іван Сиволап та кулінарна біблія СРСР» (8.09).
8. «Єлисаветград – Єлисавет – Єлисаветгород – Єлисаветградківка» (13.10).
9. У газеті «Центральноукраїнська освіта» надрукована стаття «Іван Похитонов –
фундатор Єлисаветградського художнього музею» (Босько В.М.) (№2, 2016).
12.2. Формування бібліотечного ресурсу: комплектація, організація, використання та
збереження бібліотечного фонду
Реалізація пріоритетного завдання бібліотеки щодо інформаційної, освітньої та
соціально-культурної функції здійснюється за умови ефективного і повноцінного
використання ресурсів. Таким чином, діяльність працівників бібліотеки була спрямована
на найбільш доцільне і ефективне використання фонду.
Кількісні показники відвідування бібліотеки за 2016 рік
Кількість зареєстрованих користувачів
3 607
Кількість відвідувань
7 094
Кількість книговидач
27 801 (план 2016 – 25 000)
З них:
Книг
20 042
Періодичних видань
7 759
З них за відділами:
Суспільно - політична
2 497
Природничо - математична
3 147
Педагогічна
Довідково - інформаційна
Мовознавство та літературознавство
Психологія
З них за мовами:
українською
іншими

7 202
1 591
3 041
2 564
23 811
3 990

У 2016 році обертаність фонду склала 0,72. Можна зазначити, що фонд був
використаний достатньо. Показник пояснюється досить високою книгозабезпеченістю.
Відповідно середня читаність складає 7,7. Цей показник збільшився внаслідок того, що в
бібліотеці з’явилася можливість користуватися електронним каталогом.
Цього року комплектування фонду бібліотеки здійснювалося через
КП «Поліграфія» (154 назв), за рахунок спонсорів (37 комплектів журналів «Основа» з
книжковим додатком «Бібліотека» – 120 назв), подарованих бібліотеці (54 примірники)
та шляхом передплати періодичних видань (57 комплектів).
Однією з найважливіших ділянок діяльності бібліотеки є передплата періодичних
видань. Саме тому цьому питанню приділяється особлива увага. З цією метою детально
вивчається каталог періодичних видань України та враховуються всі напрямки
педагогічної діяльності інституту, інформаційні та професійні потреби вчителів та інших
працівників освіти. Передплата здійснюється у два етапи: на перше та друге півріччя.
Бібліотека отримує 218
комплектів
періодичних видань, з них журналів –
87 (1673 прим.), газет – 7. Слід зазначити, що журнали видавництв «Педагогічна преса»
та «Основа» бібліотека отримує в повному обсязі. Останні надходять з книжковим
додатком «Бібліотечка». Тематика вказаних комплектів різноманітна і об’ємна, включає
в себе газети та журнали на допомогу класному керівнику, з методики викладання
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шкільних предметів: історії, математики, хімії, фізики, української мови та літератури,
англійської
мови, інформатики, фізкультури, основ здоров’я, біології, трудового
навчання, економіки та інших. Це також періодична література з виховної роботи та
психології («Виховна робота в школі», «Вихователю ГПД», «Класному керівнику.
Усе для роботи», «Психолог дошкілля», «Шкільному психологу. Усе для роботи»);
з дошкільного виховання («Дошкільне виховання», «Зростаємо разом», «Виховательметодист», «Дошкільний навчальний заклад»); з питань управління освітою і школою
(«Управління школою», «Завучу. Усе для роботи», «Управління освітою», «Директор
школи», «Післядипломна освіта в Україні», «Заступнику директора школи», «Практика
управління закладами освіти», «Практика управління дошкільним закладом»,
«Методист»); видання Академії педагогічних наук України («Педагогічна газета»,
«Педагогіка і психологія»); універсального педагогічного змісту («Рідна школа»,
«Позакласний час», «Педагогічна майстерня»); видання Міністерства освіти, науки,
молоді та спорту України («Інформаційний збірник МОН України», «Освіта України»,
«Спецвипуск газети «Освіта України»); з бібліотечної справи («Шкільна бібліотека»,
«Шкільна бібліотека. Плюс», «Шкільний бібліотекар»); дефектології («Дитина
з особливими потребами», «Логопед»); позашкільної освіти («Позакласний час»)
та громадсько-політичні газети законодавчої, виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування («Урядовий кур’єр», «Вечірня газета»). Газети та журнали реєструвалися
в «Картотеці реєстрації періодичних видань». Всі журнали і газети штампувалися
та формувалися у підшивки для подальшого використання та зберігання. Крім того,
найбільш актуальні і значущі статті описувалися в картотеці «Статті періодичних видань».
У 2016 році бібліотекою було розповсюджено по районах та містах області
919 примірників літератури різного змісту за державною програмою «Українська книга».
Серед розповсюдженої літератури окремо хочеться сказати про власне видання нашої
установи – щоквартальний науково-методичний
журнал
«Педагогічний вісник»
№4 (2015 рік) та №1; 2-3, 2016 рік в кількості 300 примірників.
Кількісні показники нових надходжень на 31.12.2016 року.
Всього
Книги
Журнали
Газети
назв
прим.
назв
прим.
назв
прим. назв
компл.
434
2921
216
1241
211
1673
7
7
Всього
(назв)

Педагогіка
(назв)

Суспільно-політична
(назв)

Мовознавство та
літературознавство
(назв)
434
303
23
31
77
Наведені показники засвідчують належну забезпеченість інформаційними
ресурсами, в тому числі й періодичними виданнями. Цього року комплектування фонду
бібліотеки здійснювалося через КП «Поліграфія», різні наукові інститути Міністерства
освіти і науки України, за рахунок спонсорів та шляхом передплати періодичних видань.
Одним з показників при формуванні бібліотечного фонду є коефіцієнт
оновлюваності – 7,6.
Упродовж року інформаційно-бібліографічна діяльність включала такі заходи:
передплату періодичних видань (І-ІІ півріччя), організацію книжкових виставок та
презентацій (34), тематичних стендів (7), бібліографічних оглядів літератури (16),
інформація про нові надходження (14), рекомендаційні, тематичні та індивідуальні списки
літератури з різної тематики (12), викладок літератури (4), підбір навчально-методичної
літератури (13) та інше. Систематично ведеться робота з організації книжкових виставок:
постійно діючих (7), тематичних (9), нових надходжень (14); методичних викладок (4).
Книжкові виставки організовувалися регулярно, відповідно до планів курсів та семінарів,
з актуальних проблем освіти та сучасності. У читальному залі демонструвалися книги
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Психологічна
(назв)

з педагогіки, історії України, політики, про відомих українських письменників і діячів,
тощо.
Також увагу приділяли формуванню книжкових виставок, зокрема слід відзначити
такі:
− Виставка літератури «Дзвони єднання» до Дня соборності України;
− Виставка літератури «Рідна мово! Ти єднаєш нас!» до Всесвітнього Дня рідної
мови;
− Виставка літератури «Українка Леся: сюжети з життя в ілюстраціях і
документах» до 145-ї річниці від дня народження Лесі Українки (протягом року);
− Виставки нових надходжень літератури до бібліотеки КОІППО;
− Виставка літератури «КОІППО – освітянам області» (протягом року);
− Виставка літератури «Непоборимий Син землі» до 160-ї річниці від дня
народження І. Франка (протягом року);
– Виставка літератури « Наукова спадщина Василя Сухомлинського у
контексті розвитку освіти особистості впродовж життя» до 98-ї річниці з дня
народження В. Сухомлинського (протягом року).
12.3. Висвітлення в засобах масової інформації досягнень педагогічної науки та
педагогічного досвіду регіону
Працівниками науково-методичної лабораторії виховної роботи і формування
культури здоров’я:
Підготовлено 3 передачі на обласному радіо (до 150-річчя від дня народження
В. Харцієва (10.02.2016 р.), до 150-річчя від дня народження С. Русової (12.02.2016 р.),
«Пам’яткознавча діяльність навчальних закладів Кіровоградщини» (02.04.2016 р.).
Надано матеріали до публікації «Лариса Гайда «Не можна навчити любити
щось загальне, тільки конкретне» на інформаційному порталі «Рідний край»:
http://rk.kr.ua/larisa-gaida-ne-mozhna-navchiti-ljubiti-schos-zagalne-tilki-konkretne
(25.10.2016 р.).
Опубліковано інтерв’ю «Від проголошення Незалежності – до нової України» в
офіційному виданні Міністерства освіти і науки України «Освіта України» від
22.08.2016 р. № 33-34 (1488) (Міцай Ю.В., Пляка С.М.).
Педагогічними працівниками відділу зовнішнього незалежного оцінювання з метою
інформаційно-роз'яснювальної роботи здійснено виступи на обласному телебаченні з
питань ЗНО-2016:
КОДТРК, Телевізійна програма «РАДІОМАЙДАН», «Особливості ЗНО 2016 року»
від 21.01.2016 р. (Ремез Н.Д., Бутенко Л.М.);
Прес-конференція для журналістів з питань підготовки до проведення ЗНО у 2016
році від 18.02.2016 р. (Дузь С.Д., Анісімов А.Ю., Корж Л.Ф., Бутенко Л.М.);
КОДТРК, Ток-шоу «МИ», «ЗНО-2016. Як отримати гарні результати?»
від 06.04.2016 р. (Костенко Л.Д., Бутенко Л.М, Дмитрук В.І., Озерна І.В.);
Селекторна нарада за участю першого заступника Кіровоградської ОДА Коваленка
С.П. з питань підготовки до проведення ЗНО у 2016 році від 18.04.2016 р.
(Таборанський В.П.., Анісімов А.Ю., Корж Л.Ф., Бутенко Л.М. та представники
служб і відомств: ГУНП в Кіровоградській області, УДСНС України
в Кіровоградській області, УСБУ в Кіровоградській області, МОЗУ
в Кіровоградській області).
ХІІІ. Статистичний звіт роботи інституту за 2016 рік

Назва заходу
1 ЗАСІДАННЯ КАФЕДР/ЛАБОРАТОРІЙ/ЦЕНТРІВ:
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Загальна
кількість

2

3

4

5

всього
спільні засідання
ОБГОВОРЕНО:
текстів лекційних, практичних занять
текстів статей науково-педагогічних, педагогічних
працівників
матеріалів ППД
відкритих лекційних, практичних занять
ПРОВЕДЕНО:
відкритих лекційних, практичних занять
конференцій, інтернет-конференцій, міжвузівських
конференцій
семінарів, онлайн-семінарів:
тренінгів:
круглих столів, нарад, скайп-нарад, презентацій
творчих груп, авторських майстерень, майстер-класів, шкіл
творчого вчителя, творчих лабораторій тощо
взаємовідвідувань занять
консультацій для педагогічних працівників у міжкурсовий
період
моніторингів
учнівських олімпіад з навчальних предметів обласного рівня
учнівських турнірів з навчальних предметів обласного рівня
учнівських олімпіад з навчальних предметів всеукраїнського
рівня
учнівських турнірів з навчальних предметів всеукраїнського
рівня
конкурси для учнів (студентів)
тематичних вивчень
РОЗРОБЛЕНО:
лекційних занять
практичних занять
спецкурсів, дистанційних курсів, дистанційних тренінгів
сценаріїв заходів
проспектів виставок
освітньо-професійних програм
навчально-тематичних планів КПК
навчально-тематичних планів семінарів, творчих груп тощо
ПІДГОТОВЛЕНО:
монографій
посібників, методичних розробок /рекомендацій
статей
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75
10
54
43
27
31
94
14
69
50
127
35
254
2276
13
19
3
1
0
22
17
78
157
52
13
2
0
101
104
0
44
119

6

7

8

9

тез доповідей у збірниках конференцій:
матеріалів виступів
інформаційних листів, наказів, проектів наказів
аналітичних записок, виступів на НМР, ВР, колегії тощо
відзивів на автореферати
ПРОРЕЦЕНЗОВАНО:
тез доповідей
статей
посібників
підручників
методичних рекомендацій та розробок
концепцій
проектів програм, методичних, навчально-методичних
комплексів
спецкурсів, дистанційних курсів, дистанційних тренінгів
електронних матеріалів
ВИВЧЕНО ТА УЗАГАЛЬНЕНО СТАН (ДОСВІД)
РОБОТИ:
вчителів
вихователів
керівників ЗНЗ
педагогічних колективів, закладів освіти
методистів-кореспондентів
рай(міськ) методкабінетів(центрів)
ОПУБЛІКОВАНО:
тез доповідей у збірниках конференцій:
статей
методичних рекомендацій
підручників, посібників
монографій (автореферат)
продукція рекомендована МОН України (схвалена НМ радами
ІМЗО (ДНУ «ІІТЗО»))
ІНШІ ЗАХОДИ:
участь у міжвузівських конференціях
участь у регіональних семінарах
участь в обласних конференціях
участь в міжнародних і всеукраїнських науково-практичних
конференціях
участь у масових заходах
участь у засіданнях творчих груп, комісіях (НАПН України,
МОН України, УМО, ЦІППО, ІМЗО)
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70
65
505
72
7
119
7
36
2
70
4
22
55
25
15
1
5
9
7
7
29
82
27
31
1
1
6
54
50
58
52
15

участь у конкурсах «Учитель року», «Класний керівник року»,
«Джерело творчості», «Інноваційний урок ФК та урок ФК з
футболу»
участь у проведенні учнівських олімпіад /турнірів/ МАН з
навчальних предметів всеукраїнського рівня
участь у міжнародних, всеукраїнських, обласних конкурсах
робота у редакційних радах журналів
участь у радіо та телепередачах
САМООСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ
КПК, стажування
участь у тренінгах (з отриманням свідоцтва, сертифіката, що
мають серію/номер)

75

15
5
4
5
14
14
125

