План роботи
комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»
на січень 2018 року
№
з/п

Зміст роботи

Терміни
виконання

Відповідальні
за підготовку

Виконавці

І. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
а) КУРСИ:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

січень:
09.01-19.01

Учителі української мови і
літератури.
Проблема: «Модернізація та
технологізація уроку української
мови і літератури»
Керівники, методисти закладів
09.01-19.01
позашкільної освіти.
Проблема: «Формування ціннісних
орієнтацій школярів у виховному
середовищі закладу позашкільної
освіти»
Учителі закладів загальної
09.01-19.01
середньої освіти, які навчають учнів
з особливими освітніми потребами,
асистенти вчителів.
Проблема: «Формування і розвиток
ключових компетентностей учнів з
особливими освітніми потребами»
Учителі німецької та англійської
09.01-26.01
мов.
Проблема: «Формування ключових
компетентностей школярів
засобами іноземної мови»
Учителі початкових класів.
09.01-26.01
Проблема: «Інноваційна діяльність
учителя початкових класів в умовах
реформування сучасної системи
шкільної освіти»
І сесія (очна)
Завідувачі (директори), методисти
– 10.01методичних кабінетів (центрів)
12.01
органів управління освітою
ІІ
сесія
райдержадміністрацій, міських рад,
(дистанційна)
об’єднаних територіальних громад.
13.01-09.04
Проблема: «Зростання професійної
компетентності сучасного
методиста як фактор підвищення
ефективності роботи методичної
установи в умовах децентралізації»
(очно-дистанційна форма
навчання)
Директори, завідувачі філій,
15.01-26.01
заступники директорів з навчальної,
навчально-виховної роботи
закладів загальної середньої освіти.

Вікторіна О.М.,
Мінич Г.В.

Гельбак А.М.,
Міцай Ю.В.

Павлюх В.В.,
Червонець І.В.

Бик А.С.,
Голодюк Л.С.,
Нудний В.М.,
Кирилюк А.П.

Кендюхова А.А.,
Задубняк Ю.А.

Тіхонова Н.Г.,
Кондратова В.В.

Скрипка Г.В.,
Кірішко Л.М.,
Литвиненко О.В.

Бик А.С.,
Половенко О.В.
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Проблема: «Компетентнісний
підхід в управлінні як засіб
оптимізації освітнього процесу та
розвитку педагога»
8.

9.

10.

11.

12.

13.

січень-лютий:
Учителі історії, правознавства,
22.01-02.02
громадянської освіти, які
викладають предмети освітньої
галузі «Суспільствознавство».
Проблема: «Компетентнісний
підхід до викладання предметів
освітньої галузі
«Суспільствознавство» у процесі
реалізації змісту Державного
стандарту базової і повної загальної
середньої освіти»
Учителі математики.
22.01-02.02
Проблема: «Організація навчальнопізнавальної діяльності учнів у
контексті реалізації Концепції
«Нова українська школа»
Учителі-дефектологи, учителі22.01-09.02
реабілітологи, педагогидефектологи, консультанти
психолого-медико-педагогічних
консультацій, завідувачі
логопедичних пунктів.
Проблема: «Проблеми соціалізації
учнів у контексті компетентнісно
орієнтованого підходу до освіти»
Учителі зарубіжної літератури,
29.01-09.02
інтегрованого курсу «Література»
та російської мови.
Проблема: «Викладання мови та
літератури в контексті Нової
української школи»
Вихователі закладів дошкільної
29.01-09.02
освіти.
Проблема: «Інноваційна діяльність
вихователя в умовах сучасного
закладу дошкільної освіти»
Керівники хореографічних гуртків і 29.01-09.02
колективів шкіл, закладів
позашкільної освіти та вчителі
хореографії.
Проблема: «Формування ціннісних
орієнтацій школярів засобами
хореографічного мистецтва»

Митрофаненко Ю.С.,
Черткова Н.С.

Бик А.С.,
Голодюк Л.С.,
Нудний В.М.,
Кирилюк А.П.

Голодюк Л.С.,
Ткаченко Л.А.

Войтко В.В.,
Павлюх В.В.

Небеленчук І.О.,
Ревнивцева О.В.

Гагаріна Н.П.,
Тарапака Н.В.

Павлюх В.В.,
Міцай Ю.В.
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б) ОБЛАСНІ КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ, ТВОРЧІ ГРУПИ, ШКОЛИ ТВОРЧОГО
ВЧИТЕЛЯ, ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ, МАЙСТЕР-КЛАСИ
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Семінар учителів математики.
Проблема: «Актуальні аспекти
підвищення рівня педагогічної
майстерності вчителя у підготовці
учнів до зовнішнього незалежного
оцінювання з математики»
Обласний семінар учителів історії.
Проблема: «Актуальні аспекти
підвищення рівня педагогічної
майстерності вчителя у підготовці
учнів до зовнішнього незалежного
оцінювання з історії України»
Семінар учителів хімії.
Проблема: «Актуальні аспекти
підвищення рівня педагогічної
майстерності вчителя у підготовці
учнів до зовнішнього незалежного
оцінювання з хімії»
Семінар учителів фізики.
Проблема: «Актуальні аспекти
підвищення рівня педагогічної
майстерності вчителя у підготовці
учнів до зовнішнього незалежного
оцінювання з фізики»
Творча група (перше засідання)
заступників директорів закладів
освіти, які відповідають за
організацію освітнього процесу в
початковій школі.
Проблема: «Шляхи вдосконалення
професійної компетентності
вчителів в умовах реалізації
Концепції "Нова українська
школа"»
Семінар учителів біології.
Проблема: «Актуальні аспекти
підвищення рівня педагогічної
майстерності вчителя у підготовці
учнів до зовнішнього незалежного
оцінювання з біології»
Семінар учителів української мови
і літератури.
Проблема: «Актуальні аспекти
підвищення рівня педагогічної
майстерності вчителя у підготовці
учнів до зовнішнього незалежного
оцінювання з української мови і
літератури»

Ткаченко Л.А.

03.01-04.01

03.01-04.01

Бик А.С.,
Митрофаненко Ю.С.,
Голодюк Л.С., Черткова Н.С.
Нудний В.М.,
Кирилюк А.П.

03.01-04.01

Ціперко Т.В.

03.01-04.01

Дробін А.А.

04.01

Бик А.С.,
Голодюк Л.С.,
Нудний В.М.,
Кирилюк А.П.

Половенко О.В.,
Кірішко Л.М.,
Тарапака Н.В.

10.01-11.01

Богданова О.П.

10.01-11.01

Мінич Г.В.,
Котляренко Н.М.

.
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

Обласний семінар-тренінг учителів
економіки.
Проблема: «Інтерактивні освітні
технології в навчальному процесі та
їх роль у становленні вчителя
економіки
(на прикладі бізнес-симуляцій)»
Постійно діючий семінар-практикум
учителів фізики.
Проблема: «Олімпіадні задачі з
фізики як засіб ефективної роботи з
обдарованими дітьми»
Творча група (перше засідання)
учителів української та зарубіжної
літератури.
Проблема: «Розвиток творчого
потенціалу вчителів-словесників
засобами педагогічної взаємодії (у
рамках Всеукраїнського науковопедагогічного проекту (2016-2020)
«Філологічний Олімп»)
Тренінг практичних психологів та
соціальних педагогів.
Проблема: «Соціально-педагогічні
основи захисту прав людини,
протидія торгівлі людьми та
експлуатації дітей»
Семінар-тренінг методистів
методичних кабінетів (центрів) органів
управління освітою
райдержадміністрацій, міських рад,
об’єднаних територіальних громад з
бібліотечних фондів.
Проблема: «Використання інтернетсервісів як інноваційний метод у
системі підвищення професійної
компетентності бібліотекарів»
Обласний семінар методистів
методичних кабінетів (центрів)
органів управління освітою
райдержадміністрацій, міських рад,
об'єднаних територіальних громад з
початкової освіти та керівників
районних (міських) методичних
об’єднань учителів початкових
класів.
Проблема: «Інноваційний освітній
проект для початкової школи «На
крилах успіху»: реалії та
перспективи»

Федірко Ж.В.,
Богданова О.П.

16.01

17.01-18.01

Бик А.С.,
Голодюк Л.С.,
Нудний В.М.,
Кирилюк А.П.

Дробін А.А.

18.01

Ревнивцева О.В.,
Мінич Г.В.,
Котляренко Н.М.

23.01

Чебоненко В.Ф.,
Молчанова О.М.

24.01

Дяченко Н.І.,
Литвиненко О.В.

29.01

Тарапака Н.В.,
Кондратова В.В.

Бик А.С.,
Голодюк Л.С.,
Нудний В.М.,
Кирилюк А.П.
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

1.

2.

3.

Методичний коучинг (перше
30.01
Скрипка Г.В.,
засідання) педагогічних працівників.
Литвиненко О.В.
Проблема: «Підвищення
ефективності уроку в умовах
модернізації освітнього процесу»
Семінар учителів англійської мови. 31.01-01.02
Коса І.Т.,
Проблема: «Актуальні аспекти
Задубняк Ю.А.
підвищення рівня педагогічної
майстерності вчителя у підготовці
учнів до зовнішнього незалежного
оцінювання з англійської мови»
09.01-25.01
Коробов М.Г.
Дистанційний курс (апробація)
для учителів, які викладають
предмет «Захист Вітчизни» (для
юнаків та дівчат).
Проблема: «Основи медичних знань
і долікарської допомоги»
15.01-31.01
Федірко Ж.В.
Дистанційний курс для
педагогічних працівників.
Проблема: «Освітній сторітеллінг:
навчання, яке захоплює»
22.01-07.02
Скрипка Г.В.
Дистанційний курс для
педагогічних працівників.
Проблема:
«Як
спланувати
навчальний проект»
10.01-18.01
Литвиненко О.В.
Дистанційний тренінг для
Бик А.С.,
педагогічних працівників.
Голодюк Л.С.,
Проблема: «Використання карт
Нудний В.М.,
знань у практичній діяльності
Кирилюк А.П.
педагога»
22.01-08.02
Желєзнова Т.П.
Дистанційний курс для учителів,
Барсукова С.Л.
які викладають основи здоров’я,
Ткаченко С.В.
безпеку життєдіяльності та
впроваджують здоров’язбережні
превентивні проекти.
Проблема: «Навчання на засадах
розвитку життєвих навичок»
ІІ. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА ТА ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
Забезпечення виконання наказів та Протягом
Корецька Л.В.
Педагогічні та
розпоряджень
начальника
місяця
науковоуправління освіти, науки, молоді та
педагогічні
спорту облдержадміністрації, участь
працівники
у спільних заходах (конференціях,
семінарах тощо)
Підготовка
проектів
наказів 02.01-31.01 Корецька Л.В.,
Структурні
начальника
управління
освіти,
Бик А.С.,
підрозділи
науки, молоді та спорту ОДА, листів
Голодюк Л.С.,
КЗ
«КОІППО
імені
Василя
Нудний В.М.
Сухомлинського»
Проведення наради при директору
Протягом
Корецька Л.В.
Нудний В.М.
місяця
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4.

Участь
у
міжнародних
та
всеукраїнських
педагогічних
заходах

5.

Засідання
експертно-аналітичної За окремим
ради
графіком
Засідання методичної комісії
За окремим
графіком
Засідання вченої ради
За окремим
графіком
Аналіз
методичних
розробок Протягом
педагогічних працівників області,
місяця
які атестуються на присвоєння
педагогічного звання «викладачметодист»,
«учитель-методист»,
«вихователь-методист»,
«практичний психолог-методист»,
«педагог-організатор-методист»,
«керівник гуртка-методист»
Проведення ІІІ етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад
з навчальних предметів:
- екологія;
13.01
- українська мова та література;
14.01
- історія;
20.01
- математика;
21.01
- біологія;
27.01
- географія
28.01
Науково-методичний
супровід Протягом
дослідно-експериментальної роботи
місяця
з проблеми «Становлення і розвиток
мережі опорних шкіл в умовах
децентралізації та формування
освітніх
округів
в
області»
(формувальний етап: підготовка
семінарів, розробка моделі опорного
закладу)
Науково-методичний
супровід Протягом
обласного
етапу
конкурсу
місяця
працівників закладів позашкільної
освіти «Джерело творчості» у
номінації «Методист»
Науково-методична
підтримка, Протягом
інформаційний супровід обласного
місяця
педагогічного марафону «Штрихи
до портрета В. Сухомлинського»,
присвяченого 100-річчю від дня
народження видатного педагога
Робота над Концепцією та змістом Протягом
експозиції
педагогічномісяця
меморіальному
музею
Василя
Сухомлинського у с. Павлиш

6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

Протягом
місяця

Бик А.С.

Бик А.С.

Науковопедагогічні та
педагогічні
працівники
закладу
Члени ради

Голодюк Л.С.

Члени комісії

Корецька Л.В.,
Бик А.С.
Керівники
структурних
підрозділів

Члени ради

Нудний В.М.

Структурні
підрозділи

Бик А.С.

Міцай Ю.В.

Голодюк Л.С.

Міцай Ю.В.

Міцай Ю.В.

Пляка С.М.

Міцай Ю.В.

Гайда Л.А.

Структурні
підрозділи
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Скоординувати планові заходи з
До 20.01
науково – методичною
лабораторією інклюзивного та
інтегрованого навчання, з питання
проведення ІІ етапу
моніторингового дослідження стану
впровадження інклюзивної освіти і
Кіровоградській області
Формування
бази
даних Протягом
педагогічних
працівників,
місяця
залучених до проведення:
апробації
сертифікаційних
робіт,
- пробного ЗНО-2018 (за планом
УЦОЯО)
Підготовка
інструктивних
До 31.01
матеріалів до проведення ІІ етапу
моніторингового дослідження стану
впровадження інклюзивної освіти в
Кіровоградській області.
Інструктивно-методична нарада з
17.01
питань підготовки залучених осіб до
ЗНО-2018 для відповідальних за
ЗНО в регіоні та відповідальних за
пункти реєстрації (спільно з
ОРЦОЯО)
Забезпечення
інформаційно- До 31.01.
методичними
матеріалами органів управління
освітою, закладів освіти, пунктів
реєстрації, у тому числі для
обладнання
та
оновлення
інформаційних куточків з питань
ЗНО у закладах освіти
Визначення
відповідальних
за До 20.01.
формування
комплектів
реєстраційних
документів
випускників старшої школи, їх
підготовка
Реєстрація
на
пробне
ЗНО. 09.01-31.01
Консультування відповідальних за
пункти реєстрації (консультаційні
пункти)
Підготовка педагогів-тренерів із Протягом
методики
викладання
курсів
місяця
«Вчимося жити разом» у початковій,
основній та старшій школі
Підготовка та розміщення завдань 09.01-11.01
онлайн-опитування
здобувачів
освіти підвищення кваліфікації.

Корж Л.Ф.

Шаповалова Т.А.

Корж Л.Ф.

Бутенко Л.М.

Корж Л.Ф.

Корж Л.Ф.

Шаповалова Т.А.,
Волошина О.С.

Бутенко Л.М.

Корж Л.Ф.

Бутенко Л.М.

Корж Л.Ф.

Бутенко Л.М.

Корж Л.Ф.

Бутенко Л.М.,
Курілін О.М.,
Ципочкін А.В.,
Бургаз Ю.В.
Желєзнова Т.П.,
Барсукова С.Л.

Желєзнова Т.П.

Голодюк Л.С.

Черткова Н.С.,
Ткаченко Л.А.,
Павлюх В.В.
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Узагальнення
опитування

результатів 15.01-17.01

Ревнивцева О.В.,
Тарапака Н.В.,
Міцай Ю.В.

22.01-24.01

Шовенко О.С.,
Трубіна В.Г.,
Литвиненко О.В.,
Ревнивцева О.В.
Коса І.Т.,
Дяченко Н.І.,
Дробін А.А.,
Ткаченко Л.А.,
Хлань Л.М.,
Тіхонова Н.Г.
Ткаченко О.Г.

29.01-31.01

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Перевірка дотримання ліцензійних
умов
приватним
навчальновиховним
об’єднанням
«Дошкільний навчальний заклад –
спеціалізована школа І-ІІ ступенів ліцей «Школа Ор-Авнер»
Вивчення
ліцензійних
справ,
підготовка їх до розгляду комісії при
обласній державній адміністрації з
питань
ліцензування
освітньої
діяльності закладів освіти у сфері
дошкільної та повної загальної
середньої освіти й
підготовка
розпоряджень про видачу ліцензій
на освітню діяльність закладам
освіти області
Надання консультацій з питань
організації замовлення, обліку та
видачі документів про освіту
Прийом замовлень від органів
управління
освітою
райдержадміністрацій, міських рад,
об’єднаних територіальних громад
та ПТНЗ на виготовлення дублікатів
і передрук документів про освіту
Прийом невиданих документів про
освіту від органів управління
освітою
райдержадміністрацій,
міських
рад,
об’єднаних
територіальних громад та ПТНЗ для
подальшого
знищення
в
ДП «Інфоресурс»
Міністерства
освіти і науки України
Подання замовлень на виготовлення
документів
про
освіту
до
ДП «Інфоресурс»
Міністерства
освіти і науки України
Вивчення атестаційних матеріалів
ПТНЗ та їх підготовка до розгляду

26.01

Дорошенко О.В.

Протягом
місяця

Дорошенко О.В.

Протягом
місяця

Дорошенко О.В.

Протягом
місяця

Доненко А.О.,
Самойлов С.П.,
Ткаченко О.Г.

Доненко А.О.,
Самойлов С.П.,
Ткаченко О.Г.
Дорошенко О.В. Доненко А.О.,
Самойлов С.П.

Протягом
місяця

Дорошенко О.В. Самойлов С.П.

Протягом
місяця

Дорошенко О.В. Доненко А.О.,
Самойлов С.П.

Протягом
місяця

Дорошенко О.В. Доненко А.О.,
Самойлов С.П.
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.
38.
39.
40.

1.

2.

на засіданні регіональної експертної
ради (відповідно до поданих
атестаційних справ)
Подання змін до реєстру закладів
освіти області у ДП «Інфоресурс»
Міністерства освіти і науки України
Отримання документів про освіту
державного зразка у ДП «Інфоресурс»
Міністерства освіти і науки України
Надання консультацій з питань
ліцензування та атестації ПТНЗ у
сфері професійно-технічної освіти
Надання консультацій з питань
ліцензування освітньої діяльності у
сфері дошкільної та повної загальної
середньої освіти
Підтвердження документів про
освіту,
визначених
спільним
наказом Міністерства закордонних
справ України, Міністерства освіти і
науки
України,
Міністерства
юстиції України від 05.12.2003 року
№ 237/803/151/5 «Про затвердження
Правил проставлення апостиля на
офіційних документах, призначених
для використання на території інших
держав»
Аналіз річних планів методичних
кабінетів
(центрів)
органів
управління
освітою
райдержадміністрацій, міських рад,
об’єднаних територіальних громад
Засідання рад науково-методичних
лабораторій та засідання кафедр

Протягом
місяця

Дорошенко О.В. Доненко А.О.,
Самойлов С.П.

Протягом
місяця

Дорошенко О.В. Самойлов С.П.

Протягом
місяця

Дорошенко О.В. Самойлов С.П.

Протягом
місяця

Дорошенко О.В. Самойлов С.П.,
Доненко А.О.,
Ткаченко О.Г.

Протягом
місяця

Доненко А.О.

Протягом
місяця

Половенко О.В. Кірішко Л.М.,
Вареха А.Г.,
Трубіна В.Г.

Протягом
місяця

Керівники
структурних
підрозділів
Половенко О.В.

Проведення
скайп-нарад
для
За
завідувачів РМК (ММЦ)
потребою
Робота з платформою Moodle для Протягом Литвиненко О.В.
підтримки дистанційного навчання
місяця
Наповнення сайту музейної кімнати Протягом
Міцай Ю.В.
з історії освіти Кіровоградщини
місяця
Удосконалення й оновлення сайту Протягом Литвиненко О.В.
інституту та його бази даних
місяця
ІІІ. МАСОВІ ЗАХОДИ
Організаційно-педагогічні заходи з
Протягом
Голодюк Л.С.
підготовки та проведення обласного
місяця
етапу Всеукраїнського конкурсу
«Учитель року-2018»
Підготовка матеріалів до участі у
міжнародній виставці «Сучасні

Ткаченко О.Г.

Протягом
місяця

Корецька Л.В.

Структурні
підрозділи, члени
рад
Половенко О.В.
Задорожко І.В.,
Частаков А.В.
Гайда Л.А.
Задорожко І.В.,
Частаков А.В.
Ревнивцева О.В.,
Хлань Л.М.,
Коробов М.Г.,
Коса І.Т.,
Міцай Ю.В.
Жосан О.Е.,
Половенко О.В.
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3.

заклади освіти - 2018» та «Word
Edu»
Проведення ІІІ етапу
ХVІ Всеукраїнського конкурсу
учнівської творчості, присвяченого
Шевченківським дням, номінація
«Історія України і
державотворення»

27.01-28.01

Заступник директора з науково-методичної діяльності

Нудний В.М.

Кравченко Ю.В.,
Черткова Н.С.

Л. Голодюк

