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

1.

2.

3.

4.

5.

Терміни
Відповідальні
виконання
за підготовку
І. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
а) КУРСИ:
лютий-травень:
ІІ сесія
Директори,
завідувачі
філій,
(дистанційна)
заступники директорів з навчальної,
навчально-виховної
роботи, які 15.02-14.05
ІІІ сесія
викладають українську мову та
(очна)
літературу, зарубіжну літературу та
15.05-16.05
російську мову, іноземні мови
закладів загальної середньої освіти.
Проблема:
«Удосконалення
Бик А.С.,
професійних
компетентностей:
Голодюк Л.С.,
управлінський та фаховий зміст»
Нудний В.М.,
Кирилюк А.П.
(очно-дистанційна
форма
навчання)
березень-травень:
ІІ сесія
Учителі,
які
викладають
.
(дистанційна)
інформатику в 1-4 класах.
Проблема: «Методика викладання 01.03-28.05
ІІІ сесія
інформатики в початковій школі»
(очна)
(очно-дистанційна
форма
29.05-30.05
навчання)
ІІ сесія
Учителі математики.
Бик А.С.,
(дистанційна)
Проблема:
«Сучасний
урок
Голодюк Л.С.,
математики
в
контексті 30.03-31.05
Нудний В.М.,
компетентнісного підходу» (очноКирилюк А.П.
дистанційна форма навчання)
квітень-травень:
ІІ сесія
Учителі, які викладають предмети
Бик А.С.,
(дистанційна)
освітньої галузі «Природознавство»
Голодюк Л.С.,
(географія, хімія, біологія, екологія, 06.04-31.05
Нудний В.М.,
природознавство).
Кирилюк А.П.
Проблема: «Компетентнісний підхід
до викладання предметів освітньої
галузі «Природознавство» у процесі
реалізації
змісту
Державного
стандарту базової і повної загальної
середньої
освіти»
(очнодистанційна форма навчання)
травень:
Учителі
української
мови
і 14.05-25.05
літератури.
Проблема: «Навчально-методичне
забезпечення та інформаційнотехнологічний супровід викладання
української мови і літератури»
Зміст роботи

Виконавці

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

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

Голодюк Л.С.,
Ткаченко Л.А.,
Литвиненко О.В.

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

Вікторіна О.М.,
Котляренко Н.М.

2

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Учителі історії, правознавства, 14.05-25.05
громадянської
освіти,
які
викладають предмети освітньої
галузі «Суспільствознавство».
Проблема:
«Інформаційнокомунікаційні технології на уроках
історії, правознавства та інших
суспільствознавчих дисциплін як
умова спільної діяльності вчителя і
учня»
Учителі інформатики.
14.05-25.05
Проблема:
«Особливості
викладання
шкільного
курсу
інформатики в контексті оновлених
програм та реалізації Концепції
«Нова українська школа»
Учителі образотворчого мистецтва, 14.05-25.05
мистецтва, художньої культури та
керівники гуртків образотворчого і
декоративно-прикладного
мистецтва
закладів
загальної
середньої освіти.
Проблема: «Створення умов для
творчого розвитку й успішної
самореалізації учнів в освітньому
процесі з предметів «Образотворче
мистецтво»,
«Мистецтво»,
«Художня культура» та в гуртковій
роботі»
Вихователі закладів дошкільної 14.05-25.05
освіти.
Проблема: «Інноваційна діяльність
вихователя в умовах сучасного
закладу дошкільної освіти»
травень-червень:
Учителі трудового навчання, які 29.05-08.06
викладають предмети освітньої
галузі «Технології» (змішані групи
хлопців і дівчат).
Проблема:
«Інформаційнотехнологічний супровід сучасного
уроку трудового навчання»
Учителі, які викладають основи 29.05-08.06
здоров’я, безпеку життєдіяльності,
та
педагоги-тренери,
які
впроваджують превентивні проекти
в закладах освіти.
Проблема: «Інноваційні підходи до
формування
базових
компетентностей учнів під час
викладання
предмета
та
впровадження
превентивних
здоров’язбережувальних проектів»

Митрофаненко Ю.С.,
Черткова Н.С.

Буртовий С.В.,
Чала М.С.

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

Тіхонова Н.Г.,
Кондратова В.В.

Тарапака Н.В.,
Гагаріна Н.П.

Буртовий С.В.,
Татаренко О.В.

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

Гельбак А.М.,
Желєзнова Т.П.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Учителі закладів загальної середньої 29.05-08.06
освіти, які навчають учнів з
особливими освітніми потребами,
асистенти вчителів.
Проблема: «Формування і розвиток
ключових компетентностей учнів з
особливими освітніми потребами»
Учителі біології, географії, екології і 29.05-15.06
природознавства.
Проблема:
«Реалізація
міжпредметних зв’язків під час
викладання
природничих
дисциплін»
Учителі початкових класів.
29.05-15.06
Проблема: «Використання сучасних
інноваційних технологій навчання
як засіб підвищення ефективності
уроків у початковій школі в умовах
реформування шкільної освіти»
Вихователі, чергові з режиму І сесія (очна)
– 04.06спеціальних
шкіл,
навчально06.06
реабілітаційних
центрів,
шкіл
соціальної реабілітації, чергові з
режиму в закладах освіти соціальної
допомоги і реабілітації.
Проблема:
«Шляхи
розвитку
ключових
компетентностей
школярів у контексті реалізації
Концепції «Нова українська школа»
(очно-дистанційна
форма
навчання)
Учителі зарубіжної літератури, 11.06-22.06
інтегрованого курсу «Література» та
російської мови.
Проблема: «Навчально-методичне
забезпечення та інформаційнотехнологічний супровід викладання
зарубіжної літератури та російської
мови»
Учителі фізичної культури.
11.06-22.06
Проблема: «Оновлення змісту та
методики викладання фізичної
культури в умовах переходу на 12річний термін навчання»
Керівники
гуртків
соціально- 11.06-22.06
реабілітаційного та гуманітарного
напрямів (КВК, інтелектуальні ігри,
євроклуби, дитячі парламенти,
клуби громадянського спрямування,
театральні гуртки).
Проблема: «Розвиток соціальної
згуртованості
та
активної

Войтко В.В.,
Червонець І.В.

Федірко Ж.В.,
Богданова О.П.,
Хлань Л.М.

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

Чернецька О.Г.,
Кондратова В.В.

Войтко В.В.,
Павлюх В.В.,
Литвиненко О.В.

Небеленчук І.О.,
Ревнивцева О.В.

Жосан О.Е.,
Коробов М.Г.

Павлюх В.В.,
Міцай Ю.В.
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громадянської позиції в умовах
гурткової роботи»
19. Вихователі груп продовженого дня 11.06-22.06
Бик А.С.,
Молчанова О.М.,
гімназій,
ліцеїв,
колегіумів,
Голодюк Л.С., Марченко І.А.
вихователі шкіл-інтернатів, закладів
Нудний В.М.,
професійно-технічної
освіти,
Кирилюк А.П.
гуртожитків та інших установ.
Проблема:
«Диференціація
та
індивідуалізація
організації
виховної роботи: сучасні підходи»
20. Вихователі закладів дошкільної 18.06-29.06
Гагаріна Н.П.,
освіти.
Скуренко С.Л.
Проблема: «Створення сучасного
розвивального середовища для дітей
раннього та молодшого дошкільного
віку»
б) ОБЛАСНІ КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ, ТВОРЧІ ГРУПИ, ШКОЛИ ТВОРЧОГО
ВЧИТЕЛЯ, ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ, МАЙСТЕР-КЛАСИ
21. Авторська
творча
майстерня
02.05
Бик А.С.,
Ревнивцева О.В.
учителя зарубіжної літератури та
Голодюк Л.С.,
російської
мови
КЗ
«НВК
Нудний В.М.,
«Спеціалізований загальноосвітній
Кирилюк А.П.
навчальний заклад І-ІІІ ступенів №26
– дошкільний навчальний заклад –
дитячий
юнацький
центр
«Зорецвіт» Кіровоградської міської
ради
Кіровоградської
області»
О.О.Гузь (перше заняття) для
учителів зарубіжної літератури та
російської мови.
Проблема:
«Моделювання
електронного
освітнього
середовища на уроках зарубіжної
літератури»
22. Семінар-тренінг
директорів
03.05
Бик А.С.,
Міцай Ю.В.
опорних шкіл, які працюють над
Голодюк Л.С.,
створенням сучасної моделі закладу
Нудний В.М.,
освіти – Школи сприяння здоров’ю.
Кирилюк А.П.
Проблема: «Формування екологічної
культури та здорового способу
життя в педагогічній спадщині
В.Сухомлинського»
23. Творча група (перше засідання)
03.05
Кондратова В.В.,
учителів образотворчого, музичного
Черненко С.В.
мистецтва та художньої культури.
Проблема: «Компетентнісний підхід
до викладання предметів освітньої
галузі
«Мистецтво»
на
концептуальних
засадах
Нової
української школи»
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24.

25.

26.

27.

28.

Семінар районних координаторів
Міжнародного
конкурсу
з
інформатики
та
комп’ютерної
грамотності «Бобер».
Проблема: «Роль Міжнародного
конкурсу
з
інформатики
та
комп’ютерної грамотності «Бобер» у
розвитку пізнавальної активності
учнів»
Тренінг завідувачів і консультантів
районних (міських) психологомедико-педагогічних консультацій;
учителів
закладів
загальної
середньої освіти, які працюють в
умовах інклюзії.
Проблема:
«Упровадження
універсального дизайну в освітнє
середовище»
Обласний
он-лайн
семінар
методистів методичних кабінетів
(центрів) органів управління освітою
райдержадміністрацій, міських рад,
об'єднаних територіальних громад з
початкової
освіти,
учителів
початкових класів, які у 2018/2019
навчальному році будуть викладати
в 1 класі (в рамках обласної творчої
лабораторії з проблеми «Реалізація
нового змісту початкової загальної
освіти: науково-методичні засади»).
Проблема:
«Підвищення
ефективності освітнього процесу в
початковій
школі
на засадах
компетентісного та діяльнісного
підходів у Новій українській школі»
Обласний майстер-фест учителів
предметів гуманітарно-естетичного
циклу.
Проблема: «Формуємо інформаційну
культуру разом»

Всеукраїнський
круглий
стіл
директорів, заступників директорів,
учителів
початкових
класів
експериментальних
закладів,
методистів
інститутів
післядипломної педагогічної освіти,
які є координаторами дослідноекспериментальної
роботи
всеукраїнського рівня за темою

03.05

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

Чала М.С.

03.05-04.05

Червонець І.В.

10.05

Кондратова В.В.,
Тіхонова Н.Г.

10.05

15.05

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

Ревнивцева О.В..
Котляренко Н.М.,
Мінич Г.В.,
Черненко С.В.,
Буртовий С.В.,
Скрипка Г.В.,
Федірко Ж.В.,
Небеленчук І.О.,
Вікторіна О.М.,
Тарапака Н.В.,
Кондратова В.В.
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

«Дидактико-методичне і навчальне
забезпечення
реалізації
концептуальних засад реформування
початкової загальної освіти».
Проблема: «Учитель початкової
школи як агент інноваційних змін»
Міжвузівська науково-практична
конференція голів
районних
(міських) методичних об’єднань
учителів хімії.
Проблема:
«Професійна
компетентність учителя в умовах
модернізації освіти»
Обласний семінар голів районних
(міських) методичних об’єднань
учителів географії, біології.
Проблема: «Методичні підходи
щодо реалізації вимог концепції
Нової української школи у процесі
вивчення природничих дисциплін»
Тренінг практичних психологів та
соціальних
педагогів
закладів
професійної (професійно-технічної)
освіти.
Проблема:
«Психокорекція
суїцидальних
та
депресивних
розладів у підлітків за допомогою
методів символдрами»
Семінар методистів методичних
кабінетів
(центрів)
органів
управління
освітою
райдержадміністрацій, міських рад,
об'єднаних територіальних громад з
дошкільної освіти.
Проблема:
«Шляхи
реалізації
національно-патріотичного
виховання в освітньому процесі
закладу дошкільної освіти»
Постійно діючий семінар (звіт)
(І та ІІ групи) учителів, які
викладають основи здоров’я та
впроваджують
здоров’язбережні
превентивні проекти.
Проблема: «Реалізація концепцій,
інноваційних
підходів
до
формування
життєвих
компетентностей
школярів
у
навчально-виховному процесі за
умов упровадження превентивних
здоров’язбережних проектів»
Обласний
семінар
методистів
методичних кабінетів (центрів)
органів
управління
освітою

15.05-17.05

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

Федірко Ж.В.,
Хлань Л.М.,
Богданова О.П.

15.05-17.05

16.05

Бик А.С.,
Чебоненко В.Ф.,
Голодюк Л.С., Молчанова О.М.
Нудний В.М.,
Кирилюк А.П.

Тарапака Н.В.

17.05-18.05

17.05-18.05

17.05-18.05

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

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

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

Ткаченко Л.А.,
Дробін А.А.
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35.

36.

37.

38.

39.

райдержадміністрацій, міських рад,
об’єднаних територіальних громад,
які відповідають за викладання
математики та фізики.
Проблема:
«Шляхи
реалізації
Державного стандарту базової і повної
загальної середньої освіти: від теорії
до практики»
Обласний
семінар
керівників
районних, міських методичних
об’єднань учителів іноземних мов,
методистів методичних кабінетів
(центрів) органів управління освітою
райдержадміністрацій, міських рад,
об’єднаних територіальних громад,
учителів іноземних мов опорних
закладів освіти.
Проблема: «Навчально-методичне та
нормативне забезпечення предмета
«Іноземні мови» у закладах загальної
середньої освіти»
Обласна творча група (перше
засідання)
учителів
предметів
«Фізична культура»
та «Захист
Вітчизни».
Проблема: «Формування фізичної
культури особистості у контексті
реалізації
постанови
Кабінету
Міністрів України від 9 грудня
2015 р. № 1045 “Про затвердження
Порядку проведення щорічного
оцінювання фізичної підготовленості
населення України”»
Дистанційний курс (апробація) для
учителів
української
мови
і
літератури.
Проблема: «Методика підготовки до
ЗНО:
“Як
створити
власне
висловлення”»
Дистанційний курс для учителів
української мови і літератури,
зарубіжної літератури, початкових
класів
Проблема: «Кольористика як засіб
зображення внутрішнього світу
героя»
Дистанційний курс для методистів
методичних кабінетів (центрів)
органів
управління
освітою
райдержадміністрацій, міських рад,
об’єднаних територіальних громад,
заступників директорів закладів
освіти.

22.05

23.05-24.05

07.05-24.05

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

Коса І.Т.,
Задубняк Ю.А.

Коробов М.Г.

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

10.05-26.05

Небеленчук І.О.

10.05-26.05

Кірішко Л.М.,
Вареха А.Г.
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40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

1.

2.

3.

Проблема: «Інноваційні підходи до
науково-методичної
роботи
та
критерії її ефективності»
Дистанційний курс (апробація) для 10.05-26.05
Дробін А.А.
учителів фізики.
Проблема: «Авторські та якісні
задачі в шкільному курсі фізики»
Дистанційний
курс
для 14.05-30.05
Скрипка Г.В.
педагогічних працівників.
Проблема: «Використання хмарних
технологій в практиці педагога»
Дистанційний
курс
для 14.05-31.05
Бик А.С.,
Кендюхова А.А.
педагогічних працівників закладів
Голодюк Л.С.,
загальної середньої освіти.
Нудний В.М.,
Проблема: «Сучасні технології
Кирилюк А.П.
діагностики
та
оцінювання
навчальних досягнень»
Дистанційний курс для учителів 14.05-31.05
Коробов М.Г.
фізичної
культури,
керівників
спортивних гуртків.
Проблема: «Методика викладання
футболу»
Дистанційний
тренінг
для 15.05-23.05
Тіхонова Н.Г.,
педагогічних працівників.
Литвиненко О.В.
Проблема:
«Використання
скрайбингу в освітньому процесі»
Дистанційний курс (апробація) для 21.05-07.06
Снітко І.Ю.
практичних
психологів
та
соціальних педагогів.
Проблема: «Організація роботи з
розв’язання проблеми насильства в
школі»
Дистанційний курс (апробація) для 28.05-13.06
Литвиненко О.В.
педагогічних працівників.
Проблема: «Технологія веб-квесту
для проведення навчальних занять»
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 02.05-31.05 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
Підготовка
пропозицій
щодо 03.05-31.05
тематики
курсів
підвищення
кваліфікації керівних і педагогічних
кадрів у курсовий та міжкурсовий
періоди у 2019 році
Підготовка статей до науково- 03.05-31.05
методичних видань «Методичний
вісник» та «Педагогічний вісник»
Підготовка методичних матеріалів 03.05-31.05
до Першого уроку в 2018-2019 н.р.
Упорядкування
методичних 03.05-31.05
рекомендацій щодо особливостей
викладання навчальних предметів у
2018-2019 році
Підготовка
методичних 03.05-31.05
рекомендацій щодо змісту і форм
проведення серпневих конференцій
Проведення комплексного вивчення 21.05-25.05
стану охорони праці та безпеки
життєдіяльності
в
навчальних
закладах Новоукраїнського району
Обробка та узагальнення ІІ етапу Протягом
моніторингового дослідження стану
місяця
впровадження інклюзивної освіти
в Кіровоградській області
Реєстрація, навчання та інструктаж
До 16.05
для
осіб,
які
забезпечують
проведення
зовнішнього
незалежного оцінювання в пунктах
проведення
ЗНО
(спільно
з
ОРЦОЯО)
Реєстрація та навчання
До 21.05
екзаменаторів, які здійснюватимуть
перевірку відкритої частини
сертифікаційних робіт:
- з української мови і літератури;
- з математики;
з англійської мови (спільно з
ОРЦОЯО)
Створення регіональних експертних
До 18.05
груп
з
питань
визначення
результатів
ЗНО
(спільно
з
ОРЦОЯО)

6.
7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

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.,
Голодюк Л.С.,
Нудний В.М.

Кирилюк А.П.,
керівники
структурних
підрозділів

Голодюк Л.С.,
Бик А.С.

Структурні
підрозділи

Міцай Ю.В.

Міцай Ю.В.,
Тарапака Н.В.
Структурні
підрозділи

Голодюк Л.С.

Половенко О.В.
Голодюк Л.С.

Структурні
підрозділи
Желєзнова Т.П.

Корж Л.Ф.

Шаповалова Т.А.,
Волошина О.С.,

Корж Л.Ф.

Бутенко Л.М.

Корж Л.Ф.

Бутенко Л.М.

Корж Л.Ф.

Бутенко Л.М.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Організація роботи регіональних
експертних груп з питань визначення
результатів ЗНО-2018 з української
мови і літератури, іноземних мов,
математики
Формування
мережі
пунктів
перевірки завдань з розгорнутою
відповіддю сертифікаційних робіт
ЗНО з української мови і літератури,
математики, англійської мови
Проведення зовнішнього
незалежного оцінювання

22.05
24.05
29.05

Корж Л.Ф.

Бутенко Л.М.,
Ліснічук О.А.

До 21.05

Корж Л.Ф.

Бутенко Л.М.

22.05
24.05
29.05

Корж Л.Ф.

Бутенко Л.М.,
Курілін О.М.,
Ципочкін А.В.,
Ліснічук К.М.,
Шаповалова Т.А.,
Волошина О.С.,
Гулка О.М.
Міцай Ю.В.

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-методична
підтримка, Протягом
інформаційний супровід обласного
місяця
педагогічного марафону «Штрихи
до портрета В. Сухомлинського»,
присвяченого 100-річчю від дня
народження видатного педагога
Підготовка педагогів-тренерів із Протягом
методики
викладання
курсів
місяця
«Вчимося жити разом» у початковій,
основній та старшій школі
Підготовка та розміщення завдань 14.05-16.05
онлайн-опитування
здобувачів
освіти
курсів
підвищення
кваліфікації.
Узагальнення
результатів опитування

Бик А.С.

Міцай Ю.В.

Желєзнова Т.П.

Желєзнова Т.П.,
Барсукова С.Л.

Голодюк Л.С.

Татаренко О.В.,
Желєзнова Т.П.,
Червонець І.В.,
Богданова О.П.,
Хлань Л.М.,
Кондратова В.В.,
Павлюх В.В.
Ревнивцева О.В.,
Коробов М.Г.,
Міцай Ю.В.,
Марченко І.А.
Доненко А.О.,
Самойлов С.П.,
Ткаченко О.Г.

29.05-31.05

24.

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

Протягом
місяця

Пляка С.М.

Дорошенко О.В.
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

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
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

Протягом
місяця
Протягом
місяця

Дорошенко О.В.

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.

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.

Ткаченко О.Г.
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35.

36.
37.
38.
39.

1.

2.

для використання на території інших
держав»
Засідання рад науково-методичних
лабораторій та засідання кафедр

Протягом
місяця

Керівники
структурних
підрозділів
Половенко О.В.

Проведення
скайп-наради
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
Всеукраїнський круглий стіл з
15.05
Бик А.С.
проблеми «Дидактико-методичне і
навчальне забезпечення реалізації
концептуальних
засад
реформування початкової загальної
освіти»
Підсумки проведення обласного 03.05-25.05 Литвиненко О.В.
огляду-конкурсу
«Педагогічна
блогосфера -2018»

Заступник директора з науково-методичної діяльності

Структурні
підрозділи, члени
рад
Половенко О.В.
Задорожко І.В.,
Частаков А.В.
Гайда Л.А.
Задорожко І.В.,
Частаков А.В.
Тарапака Н.В.

Члени журі

Л. Голодюк

