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ВСТУП 

Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої 

цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних 

здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації 

компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до 

свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь 

іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, 

економічного, творчого, культурного потенціалу Українського народу, 

підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку 

України та її європейського вибору (Закон України «Про освіту», 2017). 

У свою чергу,післядипломна освіта задовольняє індивідуальні потреби 

громадян у професійному зростанні, а також забезпечує потреби держави в 

кваліфікованих кадрах високого рівня професіоналізму та культури, здатних 

компетентно і відповідально виконувати посадові функції, впроваджувати у 

процес навчання новітні технології, сприяти подальшому соціально-

економічному розвитку суспільства.  

Інтеграція України у світовий освітній простір вимагає постійного 

вдосконалення національної системи післядипломної освіти, пошуку 

ефективних шляхів підвищення якості освітніх послуг, апробації та 

впровадження інноваційних педагогічних систем, реального забезпечення 

рівного доступу до якісної освіти, модернізації змісту післядипломної освіти 

та організації її згідно із світовими тенденціями та вимогами ринку праці, 

забезпечення неперервності освіти та навчання протягом усього життя. 

Враховуючи вищезазначене, у 2017 році діяльність комунального 

закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти імені Василя Сухомлинського» було спрямовано на:  

- реалізацію завдань Національної стратегії розвитку освіти на період до 

2021 року, галузевої Концепції розвитку неперервної педагогічної освіти, 

виконання Закону України «Про освіту» та ряду державних цільових і 

регіональних освітніх програм; 

- упровадження нових освітніх технологій організації навчального 

процесу з підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів освіти та 

реалізацію сучасних моделей неперервної освіти, у тому числі з 

використанням дистанційних форм навчання;  

- вирішення питань, пов’язаних з формуванням цілісної системи 

підвищення кваліфікації педагогів, формування у них готовності до 

самоосвіти, саморозвитку, продукування нових педагогічних ідей, 

технологій, узагальнення та поширення перспективного педагогічного 

досвіду; 

- науково-методичний та психолого-педагогічний супровід педагогічних 

експериментів всеукраїнського та обласного рівнів щодо запровадження 

інноваційних та інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес, 

робота над проблемними питаннями освітнього процесу  в опорних школах 

області, науково-методичне забезпечення діяльності освітніх закладів 

області; 
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- організацію та проведення всеукраїнських, обласних, регіональних, 

міжвузівських науково-методичних та науково-практичних конференцій, 

семінарів і нарад з актуальних питань освіти. 

Основний напрям діяльності інституту – випереджувальний науково-

методичний супровід підвищення кваліфікації керівних та педагогічних 

кадрів регіону. Такий супровід здійснюється шляхом оперативного внесення 

змін до змісту курсів підвищення кваліфікації. У 2017 році проведено 163 

науково-методичних та методичних заходів, із яких – 42  дистанційні курси 

та дистанційні тренінги.  Цього року заплановано 238 науково-методичних та 

методичних заходів, із яких 80 – дистанційні курси та дистанційні тренінги.  

У 2017 році проведені тематичні курси підвищення кваліфікації (у 

кількості 101) для педагогічних та керівних кадрів області. 

Визначена системна робота з педагогами області дозволяє успішно 

презентувати їхній педагогічний досвідна різного рівня фахових конкурсах. 

Зокрема, двоє учителів області увійшли до десятки кращих учителів України 

у номінаціях: «Початкова освіта», «Музичне мистецтво» Всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року – 2017».  Значущим для успішної презентації 

досвіду роботи учителів на всеукраїнському рівні є участь педагогів у 

обласних фахових конкурсах: обласний конкурс освітніх блогів; обласний 

фестиваль освітніх веб-квестів; обласний конкурс «Цифрове навчальне 

середовище»; обласний конкурс «Від дослідницької компетентності педагога 

до навчально-дослідницьких умінь дітей». 

Популяризація напрямів роботи інституту здійснювалася науково-

педагогічними та педагогічними працівниками інституту шляхом підготовки 

й опублікування наукових, науково-методичних, навчальних матеріалів для 

керівників закладів освіти, учителів, вихователів, бібліотекарів та ін. щодо 

організації та особливостей вивчення у наступному навчальному році 

предметів загальноосвітнього циклу, здійснення виховної роботи, 

психологічного супроводу освітнього процесу, реалізації 

міжнародних,всеукраїнських та регіональних проектів і програм.  

За 2017 рік було підготовлено та опубліковано: 2 монографії, 23 

посібники, 97 статей, 129 тез доповідей на міжнародних та всеукраїнських 

педагогічних зібраннях,9 методичних рекомендацій та ін. Також авторські 

здобутки знаходять своє відображення на сторінках друкованих видань 

інституту («Науково-методичний вісник» і «Педагогічний вісник»). 

Кафедрою теорії і методики середньої освіти та кафедрою дошкільної і 

початкової освіти проведена  Всеукраїнська науково-практична конференція 

з міжнародною участю «Сучасна дошкільна та шкільна освіта: інновації, 

методологія, теорія, практика» (04.10.2017). 

За результатами конференції упорядкований збірник матеріалів  

«Сучасна дошкільна та шкільна освіта: інновації, методологія, теорія, 

практика: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції» 

(Кропивницький, 4 жовтня 2017 р.). – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського», 2017. – 116 с. 
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Кафедрою педагогіки, психології і корекційної освіти проведена  

Всеукраїнська науково-методична інтернет-конференція «Ідеї Василя 

Сухомлинського про психологічне забезпечення навчально-виховного 

процесу та сучасна освіта» (18.09-28.09.2017).  

За результатами конференції упорядкований збірник матеріалів «Ідеї 

Василя Сухомлинського про психологічне забезпечення навчально-

виховного процесу та сучасна освіта: зб. матер. Всеукр. наук.-метод. 

інтернет-конференції» 18-28.09.2017 / уклад. О.Е. Жосан. – Кропивницький: 

Ексклюзив-систем, 2017. – 284 с. 

Науково-методичною лабораторією інформаційно-технологічної освіти 

проведено Всеукраїнський семінар методистів обласних інститутів 

післядипломної педагогічної освіти, які відповідають за викладання 

інформатики, «Особливості викладання навчального предмета 

«Інформатика» в основній школі та перспективи вдосконалення його змісту» 

(03.05-04.05.2017). 

Науково-методичною лабораторією природничо-математичних 

дисциплін проведено  IV етап Всеукраїнської олімпіади з географії (27.03-

02.04.2017). 

Також заклад виступив як співорганізатор та учасник масових 

педагогічних заходів міжнародного і всеукраїнського рівня, зокрема:  

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Психологічні 

умови становлення особистості у сучасному суспільстві» (17.03.2017) 

спільно з Центральноукраїнським державним педагогічним університетом 

імені Володимира Винниченка. 

Заклад взяв участь у Восьмій міжнародній виставці «Сучасні заклади 

освіти» та П’ятій міжнародній виставці освіти за кордоном «World Edu» 

(16.03-18.03.2017), став переможцем конкурсу в номінації «Інновації в 

упровадженні в освітню практику системи дистанційного навчання» та 

отримав золоту  медаль.  

 Підрозділами інституту організовано і проведено більше 100 обласних 

науково-практичних конференцій, науково-методичних семінарів, 

інструктивно-методичних нарад, творчих груп, авторських педагогічних 

майстерень, методичних коучингів та ін.  

У змісті сучасної освіти та виховання актуалізується проблема 

посилення роботи з національно-патріотичного виховання учнів та 

залучення їх до процесів українського державотворення. Важливим є 

реалізація ключових компетентностей Державних стандартів освіти, що 

визначають вимоги та зміст до формування у школярів української 

громадянської ідентичності шляхом вивчення історії держави, її 

національних і культурних традицій, поваги до Законів України, 

усвідомлення морально-правових норм та загальнолюдських цінностей 

суспільства.  

З метою реалізації завдань національно-патріотичного виховання 

учнів та оновлення його змісту працівниками інституту:розроблено 

методичні рекомендації: 
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«Поважаю європейські цінності – будую сучасну Україну». Методичні 

рекомендації для проведення Першого уроку в 2017/2018 навчальному році / 

укладачі: Ю.В. Міцай, С.М. Пляка, О.П. Третяк. – Кропивницький: КЗ 

«КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2017. – 156 с.;  

до проведення серпневих конференцій у 2017/2018 н.р. для 

організаторів виховної роботи, бібліотечної справи та позашкільної освіти / 

«Методичні орієнтири серпневих зустрічей освітян області – 2017» 

[методичні рекомендації щодо змісту і форм проведення] / укладачі О.В. 

Половенко, Л.М. Кірішко. – Кропивницький: КЗ «Кіровоградський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», 

2017. – 76 с.); 

розроблено та впровадженотренінги з національно-патріотичного 

виховання «З Україною в серці»; 

круглі столи та тематичні дискусії «Реформування освіти в умовах 

децентралізації», «Роль закладу позашкільної освіти в процесах 

децентралізації»; 

лекційні та практичні заняття: «Використання інтерактивних підходів 

у процесі формування патріотичних почуттів учнів», «Ціннісно 

орієнтований виховний процес закладу освіти», «Музеї навчальних закладів 

як осередки патріотичного виховання учнів», «Видатні постаті української 

історії: технологія проведення інтелектуально-пошукової гри на 

місцевості»);  

упорядковано тематичну рубрику «Ми – українці!» та тематичну 

рубрику, що презентує досвід роботи педагогічних колективів області з 

національно-патріотичного виховання. 

Упродовж року науково-педагогічні та педагогічні працівники КЗ 

«КОІППО імені Василя Сухомлинського» висвітлювали в засобах масової 

інформації досягнення педагогічної науки та педагогічного досвіду регіону, 

зокрема: 

 КОДТРК, обласне радіо «Презентація культурологічного проекту «За 
волю і долю України. (Наш край у 1917-1921 рр.)» (18.01.2017 р., 
Гайда Л.А.). 

 КОДТРК, обласне радіо «До 95-річчя від дня народження 
Г.М. Перебийноса»(22.02.2017 р., Гайда Л.А.). 

 КОДТРК, обласне радіо «До Міжнародного дня пам’яток історії і 
культури» (з досвіду краєзнавчої діяльності М. Наумової, 
Перчунівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. Добровеличківської 
райдержадміністрації) (11.04.2017 р., Гайда Л.А.). 

 КОДТРК, обласне радіо «Презентація навчальної екскурсії 
«Володимир Винниченко і наше місто» (28.07.2017 р., Гайда Л.А.). 

 КОДТРК, обласне радіо «Проект «Стрибок над долею», до 115-ї 
річниці від дня народження Юрія Яновського(29.08.2017 р.), 
Гайда Л.А.). 
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 Радіо «Хронометр» – КОДТРК – протягом року (цикл передач 
«Соборність», «Голодомор – 1932-1933 рр.», «День ЗСУ», «День 
захисника України») (Митрофаненко Ю.С.); 

 Передача «Тема дня» – КОДТРК – «Голодомор 1932-1933 рр.» 
(Митрофаненко Ю.С.). 

 Ток-шоу «Ми» КОДТРК – протягом року (цикл передач «Українська 
революція», «Чорний ліс», «Голодомор 1932-1933 рр.)» 
(Митрофаненко Ю.С.). 

 КОДТРК, радіопрограма «Європейський стандарт» від 07.03.2017 р. 

«Міжнародний проект Міксіке в Україні» (Чала М.С.). 

 Філія ПАТ «НСТУ Кіровоградська регіональна дирекція», 

телевізійна програма «РАДІОМАЙДАН» «Особливості ЗНО 2017 

року», 26.01.17 (Ремез Н.Д., Бутенко Л.М.). 

 Філія ПАТ «НСТУ Кіровоградська регіональна дирекція», ток-шоу 

«МИ» «ЗНО-2017. Як отримати гарні результати?» 04.05.17 

(Анісімов А.Ю., Таборанський В.П., Бутенко Л.М., Самохвал І.В.). 

 Філія ПАТ «НСТУ Кіровоградська регіональна дирекція», ток-шоу 

«МИ» «Новації в ЗНО - 2018», 01.11.17 (Анісімов А.Ю., Корж Л.Ф.). 

Провівши аналіз роботи інституту за 2017 рік, враховуючи зміни в 

освіті та запити освітян регіону, визначено, що основною метою діяльності 

інституту в 2018 році є вдосконалення моделі інформаційно-освітнього 

простору шляхом підвищення кваліфікації на основі оновлених 

методологічних орієнтирів, упровадження компетентнісно орієнтованої  

освітньої парадигми, розв’язання комплексних завдань у сфері наукового 

розвитку,впровадження та використання наукових і науково-практичних 

результатів,розбудова інформаційно-освітнього простору регіону. 

Ключовими напрямами роботи інституту в 2018 році визначено:  

1. Науково-методичне забезпечення реалізації державних та 

регіональних програм.  

2. Впровадження інноваційних технологій освіти дорослих, а також ІТ- 

технологій у підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у курсовий та 

міжкурсовий період.   

3. Забезпечення  наукової діяльності структурних підрозділів інституту. 

4. Розвиток міжнародного наукового співробітництва з метою спільного 

вирішення найважливіших освітніх та наукових завдань. 

5. Впровадження дистанційного навчання на курсах підвищення 

кваліфікації та дистанційного супроводу науково-методичних заходів. 
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І. ОРГАНІЗАЦІЙНО-КЕРІВНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

1.1. Структура закладу 
Структура комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» у 2018 році: 

1. Кафедри: 

1.1. Дошкільна та початкова освіта 

1.2. Теорія і методика середньої освіти  

1.3. Педагогіка, психологія і корекційна освіта 

2. Відділи: 

2.1. Навчальний відділ 

2.2. Навчально-методичний відділ ліцензування та атестації закладів освіти області 

2.3. 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 інформаційно-технологічної освіти 

4.4. Науково-методична лабораторія іноземних мов та міжнародних освітніх 

обмінів 

4.5. Науково-методична лабораторія основ здоров’я, безпеки життєдіяльності та 

охорони праці 

4.6. Науково-методична лабораторія природничо-математичних дисциплін 

4.7. Науково-методична лабораторія суспільствознавчих дисциплін   

4.8. Науково-методична лабораторія фізичної культури, спорту і захисту Вітчизни 

4.9. Науково-методична лабораторія інклюзивного та інтегрованого навчання 

4.10. Лабораторія інформаційно-методичного забезпечення освітнього процесу 

Бібліотека 

Бухгалтерія 

Відділ кадрів 

Канцелярія 

Гуртожиток 

 

  



11 

 

1.2. Засідання вченої ради 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

І засідання 

1 Про діяльність інституту у 2017 

році та завдання на 2018 рік 

Січень Корецька Л.В.  

2 Про ухвалення фінансового плану 

на 2018 рік і річного фінансового 

звіту за 2017 рік 

Короп Л.М.  

3 Про план основних заходів 

інституту у 2018 році 

Корецька Л.В.  

4 Обговорення матеріалів педагогіч-

ного досвіду, затвердження до 

друку навчальної літератури 

Бик А.С.  

ІІ засідання 

1 Науково-методичне забезпечення 

підготовки педагогічних праців-

ників до роботи з дітьми з 

особливими освітніми потребами 

Березень Жосан О.Е. 

Червонець І.В. 

 

2 Діяльність методичних служб 

регіону в умовах імплементації 

Закону України «Про освіту» 

Половенко О.В.  

3 Обговорення матеріалів педагогіч-

ного досвіду, затвердження до 

друку навчальної літератури 

Бик А.С.  

ІІІ засідання 

1 Про результати проведення на 

регіональному рівні дослідно-

експериментальної роботи щодо 

нового стандарту початкової освіти 

в умовах експерименту 

Червень Тарапака Н.В.  

2 Види і форми підвищення квалі-

фікації педагогічних працівників у 

контексті Закону України «Про 

освіту» 

Нудний В.М.  

3 Обговорення матеріалів педагогіч-

ного досвіду, затвердження до 

друку навчальної літератури 

Бик А.С.  

ІV засідання 

1 Про організацію роботи колективу 

інституту з реалізації науково-

дослідної теми «Науково-методич-

не забезпечення удосконалення 

професійної компетентності педа-

гогічних працівників у інфор-

маційно-освітньому просторі» 

Грудень Бик А.С. 

Голодюк Л.С. 

 

2 Про хід дослідно-експери-

ментальної роботи регіонального 

рівня з проблеми «Становлення і 

розвиток мережі опорних шкіл в 

 Міцай Ю.В.  
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умовах децентралізації та 

реформування освітніх округів в 

області» 

3 Обговорення матеріалів педагогіч-

ного досвіду, затвердження до 

друку навчальної літератури 

 Бик А.С.  

4 Про виконання рішень вченої ради 

у 2018 році 

 Бик А.С.  

 

1.3. Засідання науково-методичної ради 

Зміст роботи 
Термін 

виконання 
Доповідають Інформують 

Відмітка 

про 

виконання 

І засідання 

1. Про підсумки роботи та 

виконання рішень науково-

методичної ради у 2017 році  

13.02  Міцай Ю.В.  

2. Про визначення основних 

напрямів науково-методичної 

діяльності інституту з 

урахуванням тенденцій роз-

витку національної системи 

освіти 

 Голодюк Л.С. Половенко 

О.В. 

 

3. Про затвердження витягів з 

протоколів засідань кафедр та 

рад науково-методичних лабо-

раторій щодо схвалення мето-

дичних розробок педагогічних 

працівників області, які ате-

стуються на присвоєння 

педагогічних звань: «викла-

дач-методист», «учитель-

методист», «вихователь-мето-

дист», «практичний психо-

лог-методист», «педагог-орга-

нізатор-методист», «керівник 

гуртка-методист» 

 Голодюк Л.С. Керівники 

структурних 

підрозділів 

 

4. Різне     

ІІ засідання 

1. Про науково-методичний 

супровід та підсумки прове-

дення ІІ (обласного) туру 

Всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року - 2018» 

10.04 Голодюк Л.С. Хлань Л.М. 

Ревнивцева 

О.В. 

Коса І.Т. 

Коробов М.Г. 

 

2. Про підсумки ІІІ (обласно-

го) етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з 

навчальних предметів у 2018 

році та турнірів у 2017 році 

 Нудний В.М. Керівники 

структурних 

підрозділів 

 

3. Результативність впрова-

дження системи управління  

 Желєзнова 

Т.П. 
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охороною праці та безпекою 

життєдіяльності в закладах 

дошкільної, загальної 

середньої освіти області 

4. Різне     

ІІІ засідання 

1. Про науково-методичний 

супровід викладання навчаль-

них предметів у 2018-2019 

навчальному році 

12.06 Половенко 

О.В. 

Тарапака Н.В. 

Ревнивцева 

О.В. 

Хлань Л.М. 

Коса І.Т. 

Кравченко 

Ю.В. 

Чала М.С. 

Коробов М.Г. 

 

2. Про результати  підвищення 

кваліфікації учителів почат-

кових класів, які навчатимуть 

учнів 1 класів у 2018-2019 н.р. 

у рамках Нової української 

школи 

 Тарапака Н.В. 

 

Кондратова 

В.В. 

Тіхонова Н.Г. 

Чернецька 

О.Г. 

Половенко 

О.В. 

 

3. Різне     

IV засідання 

1. Про результати зовнішнього 

незалежного оцінювання 

навчальних досягнень учнів 

Кіровоградської області у 

2018 році та про ефективність 

запровадження обласних семі-

нарів для учителів фізики, 

хімії та біології, які викладали 

вказані предмети в 11 класах 

2017-2018 н.р. 

09.10 Бутенко Л.М. Хлань Л.М.  

2. Про стан впровадження ди-

станційної освіти в струк-

турних підрозділах інституту 

 Литвиненко 

О.В. 

Половенко 

О.В. 

Тарапака Н.В. 

керівники 

структурних 

підрозділів 

 

3. Різне     

V засідання 

1. Науково-методичний супро-

від діяльності освітніх округів 

та опорних шкіл в області 

11.12 Половенко 

О.В. 

Кірішко Л.М.  

2. Педагогічний брифінг 

«Методичні ініціативи: 

інновації у роботі з 

педагогом» у 2018 році» та 

перспективні види підвищення 

кваліфікації керівних та 

педагогічних кадрів 

 Голодюк Л.С. Керівники 

структурних 

підрозділів 
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3. Про визначення основних 

напрямів діяльності інституту 

з питань охорони праці, 

безпеки життєдіяльності з 

урахуванням тенденцій 

покращення стану безпеки, 

гігієни праці та освітнього 

середовища 

 Желєзнова 

Т.П. 

  

4. Різне     

 

1.4. Засідання експертно-аналітичної ради 

№ 

з/п 

Перелік питань, які виносяться 

на засідання 

Дата 

проведення 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

І 
за

сі
д

а
н

н
я

 

Розгляд експертних висновків на 

види навчальної літератури для 

системи післядипломної педагогіч-

ної освіти, які потребують розгляду 

вченою радою комунального 

закладу «Кіровоградський обласний 

інститут післядипломної педагогіч-

ної освіти імені Василя 

Сухомлинського» з метою їхньої 

рекомендації для надання грифу 

Міністерства освіти і науки України 

Щоквартально Бик А.С.  

ІІ
 з

а
сі

д
а
н

н
я

 

Розгляд експертних висновків на 

види навчальної літератури для 

дошкільної, загальної середньої та 

позашкільної освіти, які потребують 

розгляду вченою радою комуналь-

ного закладу «Кіровоградський 

обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти імені Василя 

Сухомлинського» з метою їхньої 

рекомендації для надання грифу 

Міністерства освіти і науки України 

Щоквартально Бик А.С.  

ІІ
І 

за
сі

д
а
н

н
я

 

Розгляд експертних висновків на 

наукову та науково-методичну 

літературу, яка потребує розгляду 

вченою радою комунального 

закладу «Кіровоградський обласний 

інститут післядипломної педагогіч-

ної освіти імені Василя 

Сухомлинського» з метою їхньої 

рекомендації до друку 

Щоквартально Бик А.С.  

ІV
 з

а
сі

д
а
н

н
я

 Розгляд експертних висновків на 

види навчальної літератури, які 

потребують розгляду вченою радою 

комунального закладу «Кірово-

градський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

імені Василя Сухомлинського» 

Щоквартально Бик А.С.  
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1.5. Засідання методичної комісії 

№ 

з/п 

Перелік питань, які виносяться 

на засідання 

Дата 

проведення 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

1 Розгляд висновків на дистанційні 

курси для системи післядипломної 

педагогічної освіти, які потребують 

розгляду вченою радою кому-

нального закладу «Кіровоград-

ський обласний інститут після-

дипломної педагогічної освіти імені 

Василя Сухомлинського» з метою 

їхньої рекомендації для впро-

вадження дистанційних курсів 

навчання у курсовий  та міжкур-

совий періоди 

Січень Голодюк Л.С.  

2 Травень 

3 Жовтень 

 

1.6. План підвищення рівня професійної кваліфікації науково-педагогічних та 

педагогічних працівників інституту в 2018 році (відповідно до 

перспективного плану) 

  

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові, посада 

Форма 

підвищення 

кваліфікації 

Відмітка про 

виконання 

1 Кондратова Вікторія Вадимівна, доцент 

кафедри дошкільної і початкової освіти 

Стажування  

2 Буртовий Сергій Вікторович, завідувач 

кафедри теорії і методики середньої освіти 
Стажування  

3 Тіхонова Наталія Георгіївна, старший 

викладач кафедри дошкільної і початкової 

освіти 

Стажування  

4 Федірко Жанна Володимирівна, старший 

викладач теорії і методики середньої освіти 
Стажування  

5 Самойлов Сергій Петрович, методист 

навчально-методичного відділу ліцензування 

та атестації закладів освіти області 

Курси  

6 Снітко Інна Юріївна, методист обласного 

навчально-методичного центру 

психологічної служби системи освіти 

Курси  

7 Трубіна Валентина Геларіївна, методист 

обласного навчально-методичного центру 

освітнього менеджменту та координації 

діяльності методичних служб 

Курси  

8 Частаков Артур Васильович, методист 

навчально-методичного центру 

дистанційного навчання 

Курси  

9 Пляка Сергій Миколайович, методист 

науково-методичної лабораторії виховної 

роботи і формування культури здоров’я 

Курси  
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10 Гайда Лариса Анатоліївна, методист 

науково-методичної лабораторії виховної 

роботи і формування культури здоров’я 

Курси  

11 Доненко Анна Олександрівна, методист 

навчально-методичного відділу ліцензування 

та атестації закладів освіти області 

Курси  

12 Дорошенко Олександр Васильович, завідувач 

навчально-методичного відділу ліцензування 

та атестації закладів освіти області 

Курси  

13 Марченко Ірина Анатоліївна, методист 

кафедри педагогіки, психології і 

корекційної освіти 

Курси  

14 Дробін Андрій Анатолійович, методист 

науково-методичної лабораторії природни-

чо-математичних дисциплін 

Курси 
(за персональним 

замовленням) 

 

15 Черненко Сергій Вікторович, методист 

науково-методичної лабораторії 

гуманітарно-естетичних дисциплін 

Курси  

16 Черткова Наталія Сергіївна, методист 

науково-методичної лабораторії 

суспільствознавчих дисциплін 

Курси  

17 Яковова Ганна Ярославівна, методист 

кафедри теорії і методики середньої освіти 

Курси  

18 Воловоденко Вікторія Павлівна, завідувач 

бібліотеки 

Курси  

19 Котляренко Наталія Миколаївна, методист 

науково-методичної лабораторії 

гуманітарно-естетичних дисциплін 

Курси 
(за персональним 

замовленням) 

 

 

1.7. Співпраця з вищими навчальними закладами, освітніми установами та 

громадськими організаціями в межах України 
Заклад Форма Підстава 

Інститут педагогіки НАПН 

України 

Спільні науково-методичні 

заходи  

За окремими наказами та 

листами 

ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» 

Національної академії 

педагогічних наук України 

Спільні науково-методичні 

заходи 

За окремими наказами та 

листами 

Центральний інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти Університету 

менеджменту освіти НАПН 

України 

Спільні науково-методичні 

заходи 

За окремими наказами та 

листами 

ДНУ «Інститут модернізації 

змісту освіти» 

Спільні науково-методичні 

заходи 

За окремими наказами та 

листами 

Центральноукраїнський 

державний педагогічний 

університет імені 

Володимира Винниченка 

Спільні науково-методичні 

заходи 

Угода про співпрацю від 

23 березня 2010 року 
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Українська асоціація імені 

Василя Сухомлинського 

Дослідження й впроваджен-

ня творчої спадщини Василя 

Сухомлинського 

Угода про співпрацю з  

Українською асоціацією 

імені Василя Сухомлин-

ського 

Лабораторія інтенсивної 

педагогічної корекції, 

олігофренопедагогіки, 

проблем інклюзивної освіти, 

Інституту спеціальної 

педагогіки НАПН 

Участь у науково-методич-

них заходах 

Згідно з угодою про 

співпрацю 

Співпраця з навчально-

методичним центром 

професійно-технічної освіти 

у Кіровоградській області 

Участь у науково-методич-

них заходах 

Згідно з планом про 

співпрацю 

Співпраця з комунальним 

вищим навчальним закладом 

Київської обласної ради 

«Академія неперервної 

освіти» 

Участь у науково-методич-

них заходах 

Згідно з планом про 

співпрацю 

Педагогічний музей України Спільний проект із форму-

вання інформаційного 

ресурсу «Музейна 

педагогіка» 

За окремою угодою та 

планом 
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ІІ. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ 
ТА РЕГІОНАЛЬНИХ  ПРОГРАМ 
2.1. Державні програми 

Назва програми Коли і яким 

документом 

затверджена 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

за виконання 

Національна стратегія 

розвитку освіти в Україні 

на період до 2021 року 

Розпорядження Кабі-

нету Міністрів України 

від 04.09.2013 року 

№686«Про затверд-

ження плану заходів з 

реалізації Національної 

стратегії розвитку 

освіти в Україні на 

період до 2021 року» 

Протягом року (за 

окремим планом) 

Корецька Л.В. 

Бик А.С. 

Керівники 

структурних 

підрозділів 

Галузева Концепція роз-

витку неперервної педа-

гогічної освіти 

 

Наказ Міністерства 

освіти і науки України 

від 14.08.2013 року 

№ 1176 «Про затверд-

ження галузевої Кон-

цепції розвитку непе-

рервної педагоггічної 

освіти» 

Протягом року (за 

окремим планом) 

Корецька Л.В. 

Бик А.С. 

Керівники 

структурних 

підрозділів 

Концепція національно-

патріотичного виховання 

дітей і молоді 

Наказ Міністерства 

освіти і науки України 

від 16.06.2015 року 

№ 641 

Протягом року(за 

окремим планом) 

Міцай Ю.В. 

Концепція Нової україн-

ської школи 

Документ пройшов 

громадські обгово-

рення і ухвалений 

рішенням колегії МОН 

України від 27.10.2016 

року  

Протягом року (за 

окремим планом) 

Корецька Л.В. 

Бик А.С. 

Керівники 

структурних 

підрозділів 

Концепції розвитку 

системи електронних 

послуг в Україні на 2017-

2018 роки 

Розпорядження Кабі-

нету Міністрів від 

14.06.2017 року №394-

р 

Протягом року Литвиненко 

О.В. 

Загальнодержавна про-

грама забезпечення профі-

лактики ВІЛ-інфекції, лі-

кування, догляду та під-

тримки ВІЛ-інфікованих і 

хворих на СНІД на 2014-

2018 роки  

Закон України від 

20.10.2014 року 

№1708-VІІ 

Протягом року (за 

окремим планом) 

Желєзнова Т.П. 

Всеукраїнська Програма 

«7 кроків назустріч: 

дружні зустрічі з 

батьками з питань 

збереження здоров’я та 

статевого виховання дітей 

та підлітків», за співпраці 

За співпраці Міні-

стерства освіти і науки 

України та Благо-

дійного фонду «Здо-

ров’я жінки і пла-

нування сім’ї» в рамках 

проекту USAID «Реп-

Протягом року (за 

окремим планом) 

Желєзнова Т.П. 
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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» 

родуктивне здоров’я в 

Україні 2015-2020 ро-

ки» 

Загальнодержавна соці-

альна програма поліп-

шення стану безпеки, гігі-

єни праці та виробничого 

середовища на 2014-2018 

роки  

Закон України від 

04.04.2013 року №178-

VІІ 

Протягом року (за 

окремим планом) 

Желєзнова Т.П. 

Про затвердження Поло-

ження про єдину систему 

цивільного захисту 

Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

09.01.2014 року №11 

Протягом року (за 

окремим планом) 

Желєзнова Т.П. 

Державні програми, що 

здійснюються за підтрим-

ки 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 затверд-

ження плану заходів з 

реалізації проектних 

заходів щодо вико-

нання загально держав-

ної програми забезпе-

чення профілактики 

ВІЛ-інфекції, лікуван-

ня,догляду та 

підтримки ВІЛ-інфі-

кованих і хворих на 

СНІД»» 

Протягом року (за 

окремим планом) 

Желєзнова 

Т.П. 

Національна стратегія у 

сфері прав людинина 

період до 2020 року 

Указ Президента 

України від 25.09.2015-

 року №501/2015; 

Про затвердження пла-

ну дій з реалізації 

Національної стратегії 

у сфері прав людини на 

період до 2020 року  

(розпорядження Кабі-

нету Міністрів України 

від 23 листопада 2015 

року №1393-р) 

Протягом року (за 

окремим планом) 

Червонець І.В., 

Желєзнова 

Т.П.,  

Жосан О.Е. 

Про схвалення Стратегії 

підвищення рівня безпеки 

дорожнього руху в 

Україні на період до 2020 

року 

 

Розпорядження Кабі-

нету Міністрів України 

від 14.06.2017 року 

№481-р) 

Протягом року (за 

окремим планом) 

Желєзнова 

Т.П.,  

Ткаченко С.В. 
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Реалізація Договору про 

взаємодію Міністерства 

освіти і науки, молоді та 

спорту України та 

Федерації футболу 

України в розвитку 

шкільного футболу в 

закладах загальної 

середньої освіти України 

в 2017-2020 роках 

Договір від 27.12.2016 

року 

За планом  

обласної 

федерації футболу 

Коробов М.Г. 

Програма розвитку пси-

хологічної служби систе-

ми освіти на період до 

2020 року 

 

Наказ МОН України 

від 08.08.2017 № 1127 

«Про затвердження 

Плану заходів Міні-

стерства освіти і науки 

України щодо розвитку 

психологічної служби 

системи освіти України 

на період до 2020 

року» 

Протягом року (за 

окремим планом) 

Чебоненко 

В.Ф. 

План заходів, спрямо--

ваних на активізацію 

вивчення громадянами 

англійської мови, на 

період до 2020 року 

Розпорядження Кабі-

нету Міністрів України 

від 10 березня 2016 

року № 199-р 

Протягом року (за 

окремим планом) 

Коса І.Т. 

 

2.2. Регіональні програми 
Назва програми Коли і яким 

документом 

затверджена 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 

Обласна програма «Вчи-

тель» на 2014-2020 роки 

Рішення Кіровоград-

ської обласної ради від 

20.09.2013 року № 506 

Протягом року 

(за окремим 

планом) 

Голодюк Л.С. 

Нудний В.М. 

Керівники 

структурних 

підрозділів 

Обласна програма  

з відзначення 100-річчя 

від дня народження 

В.О.Сухомлинського 

Рішення обласної ради 

від 19.05.2017 р. № 

289) 

Протягом року 

(за окремим 

планом) 

Корецька Л.В. 

Структурні 

підрозділи 

Обласна програма інфор-

матизації Кіровоград-

ської області 

«Електронна Кіровоград-

щина» на 2017-2019 роки 

Рішення Кіровоград-

ської обласної ради від 

27.09.2017 року № 484-

р 

Протягом року 

(за окремим 

планом) 

Литвиненко О.В. 

Буртовий С.В. 

Скрипка Г.В. 

Чала М.С. 

 

Обласна програма пра-

вової освіти населення на 

2016-2020 роки 

Програма затверджена 

розпорядженням голо-

ви Кіровоградської 

обласної державної 

адміністрації від 11.01. 

2016 року 

Протягом року 

(за окремим 

планом) 

Кравченко Ю.В. 

Черткова Н.С. 
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Обласна цільова соці-

альна програма протидії 

ВІЛ-інфекції/СНІДу на 

2015-2018 роки  

Розпорядження голови 

Кіровоградської обла-

сної державної адмі-

ністрації від 06 травня 

2015 року №173-р 

Протягом року 

(за окремим 

планом) 

Желєзнова Т.П. 

Комплексні заходи 

департаменту освіти і 

науки облдержадміні-

страції, 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 

Протягом року 

(за окремим 

планом) 

Желєзнова Т.П. 

Комплексна програма 

профілактики злочинності 

в Кіровоградській області 

на 2016-2020 роки 

 

Наказ начальника 

управління освіти, 

науки, молоді та 

спорту 

Кіровоградської 

обласної державної 

адміністрації від 

17.01.2017 №21 «Про 

затвердження Плану 

заходів щодо 

виконання 

Комплексної програми 

профілактики злочин-

ності в Кірово-

градській області на 

2016-2020 роки» 

Протягом року 

(за окремим 

планом) 

Чебоненко В.Ф. 

Обласна програма 

розвитку дошкільної, 

загальної середньої, 

позашкільної освіти на 

2017-2021 роки 

Рішення чотирнадцятої 

сесії Кіровоградської 

обласної ради сьомого 

скликання від 

22 серпня 2017 року 

№ 344 «Про 

затвердження обласної 

програми розвитку 

дошкільної, загальної 

середньої, 

позашкільної освіти на 

2017-2021 роки» 

Протягом року 

(за окремим 

планом) 

Бик А.С. 
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ІІІ. МАСОВІ ПЕДАГОГІЧНІ ЗАХОДИ МІЖНАРОДНОГО І ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РІВНЯ  
3.1. Масові педагогічні заходи міжнародного і всеукраїнського рівня, організовані закладом 

№ 

з/п 

Проблема (тема) 

заходу 
Відповідальні Форма заходу Категорія 

Дата 

проведення 

Очікуваний 

продукт та 

соціально-

економічний 

ефект 

Відмітка 

про 

виконання 

1 

Арт-терапія в освіт-

ньому процесі: інно-

ваційні підходи 

Жосан О.Е. 

Молчанова О.М. 

Відкритий 

науково-прак-

тичний інтер-

нет-семінар 

Наукові, науково-педагогічні, 

педагогічні працівники, 

практичні психологи 

12.03-

16.03.2018 

Рекомендації 

семінару 

 

2 

Дидактико-методич-

не і навчальне 

забезпечення реалі-

зації концептуальних 

засад реформування 

початкової загальної 

освіти 

 

Тарапака Н.В. 

Кондратова В.В. 

Всеукраїнський 

круглий стіл 

Директори, заступники дирек-

торів, учителі початкових 

класів експериментальних 

закладів, методистів інсти-

тутів післядипломної педаго-

гічної освіти, які є 

координаторами дослідно-

експериментальної роботи 

всеукраїнського рівня за 

темою «Дидактико-методичне 

і навчальне забезпечення 

реалізації концептуальних за-

сад реформування початкової 

загальної освіти» 

15.05.2018 Рекомендації 

семінару 
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3.2. Масові педагогічні заходи міжнародного і всеукраїнського рівня, у яких заклад виступає як співорганізатор та 

учасник 

 

№ 

з/п 

Проблема (тема) 

заходу 
Відповідальні Форма заходу Категорія 

Дата 

проведення 

Очікуваний 

продукт та 

соціально-

економічний 

ефект 

Відмітка 

про 

виконання 

1 

Дев'ята міжнародна 

виставка «Сучасні 

заклади освіти» та  

Сьома міжнародна 

виставка освіти за 

кордоном «World 

Edu» 

Жосан О.Е. Міжнародна 

виставка 

Вищі навчальні заклади та 

наукові установи; закордонні 

навчальні заклади, міжна-

родні освітні агенції, 

представництва; загально-

освітні, дошкільні та 

позашкільні заклади освіти, 

обласні та міські управління 

(департаменти) освіти; 

професійно-технічні нав-

чальні заклади та науково-

методичні центри про-

фесійно-технічної освіти; 

виробники та постачальники 

засобів навчання, проектів, 

програм і рішень для галузі 

освіти, фонди, асоціації, 

видавництва, освітні портали 

15.03-

17.03.2018 

Комплект ма-

теріалів. 

Привернення 

уваги громад-

ськості до 

проблем онов-

лення змісту і 

форм освіти 

 

2 

100-річчя від дня 

народження В.О. 

Сухомлинського 

Корецька Л.В.,  

Бик А.С. 

Структурні 

підрозділи 

Відповідно до 

офіційних 

документів 

державного 

рівня 

 

 Вересень   
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ІV. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
4.1. Науково-дослідна тема, над якою працює заклад 

Колектив комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» у 

2017 році здійснюватиме науково-методичні та організаційні заходи щодо 

дослідження науково-дослідної теми «Науково-методичне забезпечення 

удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників у 

інформаційно-освітньому просторі регіону» 

 

4.2. Науково-дослідні теми кафедр та інших наукових підрозділів закладу 

№ 

з/п 

Проблема (тема) науково-

дослідної роботи 

Назва структурного 

підрозділу закладу 

Прізвище, 

ініціали 

керівника 

структурного 

підрозділу 

закладу 

Відмітка 

про 

вико-

нання 

1 Науково-методичне забезпечення 

удосконалення професійної ком-

петентності педагогічних праців-

ників у інформаційно-освітньому 

просторі регіону 

Кафедра дошкільної та 

початкової освіти 

Тарапака Н.В., 

кандидат 

педагогічних 

наук, доцент 

 

2 Науково-методичний супровід 

розвитку професійної компе-

тентності педагогічних праців-

ників регіону в умовах функ-

ціонування багатоваріантного 

інформаційно-освітнього простору 

системи неперервної освіти 

Кафедра теорії і мето-

дики середньої освіти 

Буртовий С.В., 

кандидат 

педагогічних 

наук 

 

3 Андрагогічні засади навчання 

педагогічних працівників у системі 

післядипломної освіти в умовах 

функціонування багатоваріантного 

інформаційно-освітнього простору 

Кафедра педагогіки, 

психології і корекцій-

ної освіти 

Жосан О.Е., 

кандидат 

педагогічних 

наук 

 

4 Впровадження сучасних техно-

логій оцінювання якості освіти в 

систему науково-методичної робо-

ти з педагогічними працівниками 

Обласний навчально-

методичний центр 

сучасних технологій 

оцінювання якості 

освіти 

Корж Л.Ф.  

5 Оновлення змісту і форм 

підвищення кваліфікації педагогіч-

них працівників в умовах функ-

ціонування інформаційно-освіт-

нього простору регіону 

Обласний навчально-

методичний центр 

освітнього менедж-

менту та координації 

діяльності методич-

них служб 

Половенко О.В.  

6 Методичний супровід організа-

ційно-правових аспектів діяльності 

психологічної служби системи 

освіти 

Обласний навчально-

методичний центр 

психологічної служби 

системи освіти 

Чебоненко В.Ф.  
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7 Удосконалення професійної ком-

петентності організаторів вихов-

ного процесу та розвиток виховної 

системи навчального закладу в 

умовах функціонування інфор-

маційно-освітнього простору 

Науково-методична 

лабораторія виховної 

роботи і формування 

культури здоров’я 

Міцай Ю.В.  

8 Створення  сучасного освітнього 

середовища для вдосконалення 

професійної компетентності вчи-

телів предметів гуманітарно-есте-

тичного циклу 

Науково-методична 

лабораторія гумані-

тарно-естетичних 

дисциплін 

Ревнивцева О.В.  

9 Удосконалення професійної ком-

петентності вчителів природничо-

математичного циклу області в 

умовах функціонування багато-

варіантного інформаційно-освіт-

нього простору в системі 

неперервної освіти 

Науково-методична 

лабораторія природ-

ничо-математичних 

дисциплін 

Хлань Л.М.  

10 Побудова оптимального освітнього 

середовища для організації 

випереджального навчання 

педагогів області, які викладають 

предмети освітньої галузі 

«Технології», створення ефектив-

ного освітнього середовища уроку 

та позакласної діяльності 

Науково-методична 

лабораторія інформа-

ційно-технологічної 

освіти 

Чала М.С.  

11 Науково-методичний супровід 

упровадження здоров’язбережу-

вальних технологій навчання, 

європейських стандартів превен-

тивної освіти та безпечної 

життєдіяльності в навчально-

виховний процес закладів освіти 

області 

Науково-методична 

лабораторія основ 

здоров’я, безпеки 

життєдіяльності та 

охорони праці 

Желєзнова Т.П.  

12 Удосконалення професійної ком-

петентності вчителя іноземної 

мови в умовах функціонування 

багатоваріантного інформаційно-

освітнього простору системи 

неперервної освіти 

Науково-методична 

лабораторія іноземних 

мов та міжнародних 

освітніх обмінів 

Коса І.Т.  

13 Шляхи підвищення професійної 

компетентності учителів історії та 

суспільствознавчих дисциплін в 

умовах функціонування інфор-

маційного простору регіону 

Науково-методична 

лабораторія суспіль-

ствознавчих дисци-

плін  

Кравченко Ю.В.  

14 Удосконалення професійної 

компетентності вчителів фізичної 

культури та захисту Вітчизни в 

умовах функціонування різних 

форм підвищення кваліфікації 

Науково-методична 

лабораторія фізичної 

культури, спорту і за-

хисту Вітчизни 

Коробов М.Г.  
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15 Організація та функціонування 

діяльності центру дистанційного 

навчання в умовах розвитку 

інформаційно-освітнього простору 

регіону 

Навчально-методич-

ний центр дистанцій-

ного навчання 

Литвиненко О.В.  

16 Науково-методичне забезпечення 

розвитку і соціалізації особистості 

учня з особливими освітніми 

потребами в умовах інформаційно-

освітнього простору системи 

неперервної освіти 

Науково-методична 

лабораторія з інклю-

зивного та інтегрова-

ного навчання 

Червонець І.В.  
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4.3. Напрямки наукових досліджень викладачів, аспірантів, здобувачів, методистів 

№ 

з/п 

Проблема (тема) науково-дослідної 

роботи 
Завдання дослідження на рік 

Прізвище, 

ініціали, 

ступінь, 

звання 

викладача, 

аспіранта, 

здобувача 

Термін 

виконання 

Оформлення 

результатів 

дослідження   

Відмітка 

про 

виконання 

1 Науково-методичне забезпечення удо-

сконалення професійної компетентності 

педагогічних працівників у 

інформаційно-освітньому просторі 

регіону 

Науковий аналіз проблеми Тарапака Н.В., 

кандидат 

педагогічних 

наук, доцент 

 

Протягом 

року 

Стаття, інформа-

ція на засіданні 

кафедри 

 

2 Впровадження інноваційних проектних 

технологій з урахуванням сучасних 

пріоритетів дошкільної освіти 

Створення бази даних впровад-

ження інноваційних технологій 

Гагаріна Н.П., 

кандидат 

педагогічних 

наук 

Протягом 

року 

Стаття  

3 Інтелектуально мовленнєвий розвиток 

дітей дошкільного віку засобами 

коректурних таблиць  

Розробити методичні рекомендації Скуренко С.Л. 

 

Протягом 

року 

Стаття  

4 Шляхи всебічного гармонійного 

розвитку особистості в умовах 

компетентнісного та діяльнісного 

підходів до навчання в початковій 

школі та викладання предметів 

художньо-естетичного циклу в закладах 

загальної середньої освіти 

Встановити сутність  всебічного 

гармонійного розвитку дитини 

Розкрити особливості формування 

та розвитку ключових та 

предметних компетентностей 

учнів на уроках в початковій 

школі, в тому числі на уроках 

образотворчого мистецтва. 

Кондратова В.В., 

кандидат 

педагогічних 

наук 

Протягом 

року 

Стаття  

5 Взаємозв'язок школи, сім'ї та 

громадськості в освітньому процесі 

початкової школи 

Розкрити особливості 

взаємозв'язку школи, сім'ї та 

громадськості в освітньому 

процесі початкової школи  

Тіхонова Н.Г. 

кандидат 

педагогічних 

наук 

Протягом 

року 

Стаття  
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 Компетентнісний підхід до викладання 

математичної освітньої галузі в 

початковій школі 

Розкриття теоретичної та 

практичної складової зазначеної 

проблеми 

Чернецька О.Г. Протягом 

року 

Стаття  

6 Застосування інтерактивних технологій  

на уроках у початковій школі 

Розкриття теоретичної та 

практичної складової зазначеної 

проблеми 

Сібіберт О.Є. Протягом 

року 

Стаття  

7 Теоретико-методичні засади комплек-

сної організації навчально-пізнавальної 

діяльності  учнів з математики  

Розробити методичні рекомен-

дації щодо організації навчально-

пізнавальної діяльності учнів під 

час навчання математики в 

основній школі 

Голодюк Л.С., 

кандидат педа-

гогічних наук, 

доцент 

Протягом 

року 

Науково-мето-

дичний посібник 

 

8 Реалізація ціннісного підходу до 

освітньої діяльності  

Обгрунтування методологічних 

засад ціннісного підходу до 

освітньої діяльності 

Бик А.С., 

кандидат педа-

гогічних наук, 

доцент 

Протягом 

року 

Стаття 

 

 

9 Сучасні можливості розробки й 

побудови дистанційних курсів та 

тренінгів . 

Упорядкування теоретико-прак-

тичних рекомендаційіз вста-

новлення налаштування та 

оптимізації роботи освітніх 

платформ для організації 

дистанційного навчання 

Буртовий С.В., 

кандидат 

педагогічних 

наук 

 

Протягом 

року 

Стаття, тези, 

публікації у 

персональному 

блозі 

 

 

10 Розвиток логічного мислення школярів 

на уроках української мови. 

Проаналізувати й упорядкувати 

теоретичні матеріали з цієї теми. 

Зібрати практичні матеріали, 

скласти кросворди. На основі цих 

матеріалів укласти посібник. 

Сприяти впровадженню цих 

матеріалів у навчально-виховний 

процес. 

Вікторіна О.М., 

кандидат 

філологічних 

наук 

Протягом 

року 

Навчально-

методичний 

посібник 
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11 Суспільно-політичні процеси на 

теренах краю в роки Української 

революції 1917-1921 рр. 

Підготовка науково-популярного 

видання 

Написання науково-популярного 

видання 

Митрофаненко 

Ю.С., кандидат 

історичних наук 

Протягом 

року 

«Таємниці 

Байгорода або код 

Юрія Яновського» 

(науково-популярне 

видання)  

«Роки боротьби на 

Єлисаветчині 1917 - 

1922. Український 

погляд» 

 

12 Література рідного краю: дослід-

ницький контент  

 

Упорядкувати матеріал дослід-

ження з літератури рідного краю 

та літературного краєзнавства; 

укласти науково-методичний 

матеріал у відповідності до понять 

«література рідного краю» та 

«літературне краєзнавство»; 

подати методичні матеріали щодо 

розкриття розділу «Література 

рідного краю». Показати 

особливості та значущість 

літератури рідного краю 

Небеленчук 

І.О., кандидат 

педагогічних 

наук 

Протягом 

року 

Науково-мето-

дичний посібник 

 

13 Формування та розвиток інформаційно-

цифрових компетентностей педагога 

Розкрити шляхи формування та 

розвитку інформаційно-цифрових 

компетентностей педагога 

Скрипка Г.В., 

кандидат 

педагогічних 

наук 

Протягом 

року 

Стаття 

 

 

14 Використання хмарних технологій в 

освітньому процесі сучасного 

навчального закладу 

Проаналізувати й упорядкувати 

теоретичні матеріали з цієї теми. 

Федірко Ж.В., 

кандидат 

педагогічних 

наук 

Протягом 

року 

Науково - 

методичний 

посібник  

 

 

15 Науково-методичне забезпечення 

розвитку професійної компетентності 

вчителів галузі «Суспільствознавство» 

Обґрунтувати актуальність, 

визначити основні поняття, 

уточнити поняття «професій-                   

на компетентність», «післядиплом-

на освіта», 

Жосан О.Е. Протягом 

року 

Науково-

методична стаття  
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16 Проблематика дослідження структури 

особистості підлітка в умовах 

трансформаційного періоду 

Визначити основні складові 

понять «трансформаційний 

період», «розвиток особистості». 

Гельбак А.М. Протягом 

року 

Наукова стаття  

17 Підготовка педагога до використання 

сучасних технологій оцінювання у 

практичній діяльності 

Дослідження цілісного розуміння 

процесу готовності педагога до 

розробки, організації та 

проведення тематичного оці-

нювання 

Кендюхова А.А. Протягом 

року 

Наукова стаття 

 

 

18 Корекція розвитку дітей групи ризику 

ЗПР 

Підбір  та апробація методів 

корекції емоційно-пізнавальної 

сфери дітей із затримкою 

психічного розвитку 

Войтко В.В. Протягом 

року  

Програма «Корекція 

емоційно-  

пізнавальної сфери 

дітей з затримкою 

психічного 

розвитку» 

 

19 Розвиток професійної компетентності 

вчителя щодо подолання проявів 

девіантної поведінки учнів 

Дослідження сутності понять: 

компетентність, професійна 

компетентність, професійна 

компетентність вчителя 

Молчанова О.М. Протягом 

року 

Публікації в 

науково-

педагогічних 

виданнях 

 

20 Особистісні детермінанти становлення 

професійної ідентичності практичного 

психолога.  

Робота над авторефератом. 

Коригування списку джерел. 

Розробка тренінгу для практичних 

психологів 

Павлюх В.В. Протягом 

року 

Наукові статті, 

програма тренінгу 

для практичних 

психологів. 

 

21 Розвиток ключових компетентностей 

вчителів початкових класів 

Продовження  роботи над 

дисертацією. Підготувати 

висновки до ІІІ розділу, 

узагальнити матеріали дослідно-

експериментальної роботи, 

оформити літературу до 

встановлених вимог 

Марченко І.А. Листопад  Стаття у 

фаховому 

виданні, 

спецкурс для 

вчителів 

початкових 

класів. 

 

22 Формування готовності вчителів 

початкових класів до творчої 

самореалізації в системі 

післядипломної педагогічної освіти  

Завершення дисертаційної роботи 

 

 

 

Червонець І.В. Протягом 

року 

Дисертаційна 

робота 
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4.4. Підготовка та участь у наукових конференціях, круглих столах, семінарах, 

форумах регіонального рівня 

(наказ начальника освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної 

адміністрації від 18.12.2017 року № 958 «Про проведення всеукраїнських та обласних 

науково-методичних заходів у 2018 році» 

№ 

з/п 

Організаційна форма заходу,  категорія педпрацівників та 

проблема 
Дата 

Науковий 

керівник, 

керівник 

1  Семінар  учителів математики. 

Проблема:«Актуальні аспекти підвищення рівня педагогічної 

майстерності вчителя у підготовці учнів до зовнішнього 

незалежного оцінювання з математики» 

03.01-04.01 Ткаченко Л.А. 

2  Обласний семінар  учителів історії. 

Проблема:«Актуальні аспекти підвищення рівня педагогічної 

майстерності вчителя у підготовці учнів до зовнішнього 

незалежного оцінювання з історії України» 

03.01-04.01 Митрофанен- 

ко Ю.С.  

Черткова Н.С. 

3  Семінар учителів хімії. 

Проблема:«Актуальні аспекти підвищення рівня педагогічної 

майстерності вчителя у підготовці учнів до зовнішнього незалежного 

оцінювання з хімії» 

03.01-04.01 Ціперко Т.В. 

4  Семінар  учителів фізики. 

Проблема:«Актуальні аспекти підвищення рівня педагогічної 

майстерності вчителя у підготовці учнів до зовнішнього незалежного 

оцінювання з фізики» 

03.01-04.01 Дробін А.А. 

5  Семінар  учителів біології. 

Проблема:«Актуальні аспекти підвищення рівня педагогічної 

майстерності вчителя у підготовці учнів до зовнішнього незалежного 

оцінювання з біології» 

10.01-11.01 Богданова О.П. 

6  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» 

10.01-11.01 Мінич Г.В. 

Котляренко Н.М. 

7  Обласний семінар-тренінг учителів економіки. 

Проблема:«Інтерактивні освітні технології в навчальному процесі 

та їх роль у становленні вчителя економіки 

(на прикладі бізнес-симуляцій)» 

16.01 Федірко Ж.В. 

Богданова О.П. 

8  Постійно діючий семінар-практикум учителів фізики. 

Проблема:«Олімпіадні задачі з фізики як засіб ефективної роботи з 

обдарованими дітьми» 

17.01-18.01 Дробін А.А. 

9  Семінар-тренінг методистів методичних кабінетів (центрів) органів 

управління освітою райдержадміністрацій, міських рад, об’єднаних 

територіальних громад з бібліотечних фондів. 

Проблема: «Використання інтернет-сервісів як інноваційний метод 

у системі підвищення професійної компетентності бібліотекарів» 

24.01 Дяченко Н.І. 

Литвиненко О.В. 

10  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» 

29.01 Тарапака Н.В. 

Кондратова В.В. 
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11  Семінар учителів англійської мови. 

Проблема:  «Актуальні аспекти підвищення рівня педагогічної 

майстерності вчителя у підготовці учнів до зовнішнього 

незалежного оцінювання з англійської мови» 

31.01-01.02 Коса І.Т. 

Задубняк Ю.А. 

12  Обласний онлайн-семінар (перше засідання) районних, міських 

координаторів міжнародного конкурсу «Колосок». 

Проблема: «Особливості проведення та аналіз результатів участі 

учнів закладів освіти області у Міжнародному природничому 

інтерактивному конкурсі «Колосок» 

06.02 Тіхонова Н.Г. 

 

13  Відкрита обласна інтернет-конференція педагогічних працівників 

закладів освіти. 

Проблема:  «Безпека дітей в Інтернеті: попередження, освіта, 

взаємодія» 

06.02 Чала М.С. 

14  Семінар переможців ІІ (обласного) туру Всеукраїнського  

конкурсу «Учитель року – 2018». 

Проблема: «Удосконалення професійної компетентності педагога 

засобами Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018» 

12.02-16.02 Голодюк Л.С. 

15  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» 

26.02-27.02 Мінич Г.В. 

Котляренко Н.М. 

16  Семінар  завідувачів (директорів), методистів методичних кабінетів 

(центрів) органів управління освітою райдержадміністрацій, міських 

рад, об’єднаних територіальних громад. 

Проблема: «Переформатування діяльності методичних служб в 

умовах реалізації Концепції «Нова українська школа» 

28.02-01.03 Половенко О.В. 

17  Семінар учителів англійської мови. 

Проблема:  «Актуальні аспекти підвищення рівня педагогічної 

майстерності вчителя у підготовці учнів до зовнішнього 

незалежного оцінювання з англійської мови» 

05.03-06.03 Коса І.Т. 

Задубняк Ю.А. 

18  Семінар учителів хімії. 

Проблема:«Актуальні аспекти підвищення рівня педагогічної 

майстерності вчителя у підготовці учнів до зовнішнього незалежного 

оцінювання з хімії» 

05.03-06.03 Ціперко Т.В. 

19  Семінар  учителів біології. 

Проблема:«Актуальні аспекти підвищення рівня педагогічної 

майстерності вчителя у підготовці учнів до зовнішнього незалежного 

оцінювання з біології» 

05.03-06.03 Богданова О.П. 

20  Семінар  учителів фізики. 

Проблема:«Актуальні аспекти підвищення рівня педагогічної 

майстерності вчителя у підготовці учнів до зовнішнього незалежного 

оцінювання з фізики» 

05.03-06.03 Дробін А.А. 

21  Відкритий науково-практичний інтернет-семінар наукових, 

науково-педагогічних, педагогічних працівників, практичних 

психологів. 

Проблема: «Арт-терапія в освітньому процесі: інноваційні підходи» 

12.03-16.03 Жосан О.Е. 

Молчанова О.М. 

 

22  Постійно діючий семінар-практикум учителів фізики. 

Проблема:«Олімпіадні задачі з фізики як засіб ефективної роботи з 

обдарованими дітьми» 

13.03-14.03 Дробін А.А. 

23  Круглий стіл практичних психологів та соціальних педагогів. 

Проблема:«Профілактика насильства,  жорстокості та злочинності 

серед дітей і підлітків» 

15.03 Чебоненко В.Ф. 

Гельбак А.М. 
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24  Обласний науково-практичний семінар  координаторів конкурсу 

«ГЕЛІАНТУС». 

Проблема:«Інтелектуальна гра «Геліантус» як засіб підвищення 

знань учнів шляхом організації позакласної роботи з природничих 

дисциплін» 

20.03 Ціперко Т.В. 

25  Науково-практичний семінар директорів закладів позашкільної 

освіти. 

Проблема: «Основні тенденції розвитку позашкільної освіти в 

умовах сучасних освітніх змін» 

28.03-29.03 Міцай Ю.В. 

Пляка С.М. 

26  Науково-методичний семінар методистів методичних кабінетів 

(центрів) органів управління освітою райдержадміністрацій, міських 

рад,об’єднаних територіальних громад. 

Проблема: «Моніторинг як інноваційний інструментарій нового 

стилю управлінської діяльності» 

19.04 Корж Л.Ф. 

Шаповалова Т.А. 

27  Педагогічна олімпіада (конкурс педагогічної  майстерності, 

приурочений 100-річчю В.О.Сухомлинського) учителів, 

вихователів закладів освіти (відповідно до обласної програми з 

відзначення 100-річчя від дня народження В.О.Сухомлинського від 

19.05.2017 р. №289). 

Проблема: «Творче використання ідей Василя Сухомлинського в 

діяльності вихователя» 

24.04-26.04 Жосан О.Е. 

Павлюх В.В. 

Половенко О.В. 

Тарапака Н.В. 

28  Регіональний науково-практичний семінар  учителів географії, 

біології, хімії закладів загальної середньої освіти Голованівського, 

Гайворонського, Благовіщенського районів. 

Проблема:«Сучасні технології навчання природничих дисциплін 

як основа реалізації завдань Державного стандарту базової і повної 

загальної середньої освіти в умовах реалізації Концепції «Нова 

українська школа» 

26.04 Хлань Л.М. 

Ціперко Т.В. 

Богданова О.П. 

29  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» 

03.05 Чала М.С. 

30  Обласний онлайн-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» 

10.05 Кондратова В.В. 

Тіхонова Н.Г. 

 

31  Всеукраїнський круглий стіл директорів, заступників директорів, 

учителів початкових класів експериментальних закладів, 

методистів інститутів післядипломної педагогічної освіти, які є 

координаторами дослідно-експериментальної роботи 

всеукраїнського рівня за темою «Дидактико-методичне і навчальне 

забезпечення реалізації концептуальних засад реформування 

початкової загальної освіти». 

Проблема:«Учитель початкової школи як агент інноваційних змін» 

15.05 Тарапака Н.В. 

Кондратова В.В. 

 

http://www.doippo.dp.ua/attachments/article/2024/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D1%8F%D0%BA%20%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8E%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.pptx
http://www.doippo.dp.ua/attachments/article/2024/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D1%8F%D0%BA%20%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8E%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.pptx
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32  Міжвузівська науково-практична конференція голів  районних 

(міських) методичних об’єднань учителів хімії. 

Проблема:«Професійна компетентність учителя в умовах 

модернізації освіти» 

15.05-17.05 Скрипка Г.В. 

Ціперко Т.В. 

Бохан Ю.В. 

(за згодою) 

33  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» 

15.05-17.05 Федірко Ж.В. 

Хлань Л.М. 

Богданова О.П. 

34  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» 

17.05-18.05 Тарапака Н.В. 

35  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» 

17.05-18.05 Желєзнова Т.П. 

Барсукова С.Л. 

Ткаченко С.В. 

36  Обласний семінар методистів методичних кабінетів (центрів) 

органів управління освітою 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» 

17.05-18.05 Ткаченко Л.А. 

Дробін А.А. 

37  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» 

22.05 Коса І.Т. 

Задубняк Ю.А. 

38  Обласний онлайн-семінар методистів методичних кабінетів 

(центрів) органів управління освітою райдержадміністрацій, 

міських рад, керівників районних (міських) методичних об’єднань 

учителів образотворчого, музичного мистецтва та художньої 

культури. 

Проблема: «Викладання освітньої галузі «Мистецтво» в умовах 

функціонування опорних закладів освіти» 

19.06 Кондратова В.В. 

Черненко С.В. 

39  Обласний вебінар методистів методичних кабінетів (центрів) 

органів управління освітою райдержадміністрацій, міських рад, 

об'єднаних територіальних громад з початкової освіти та 

керівників районних методичних об'єднань, 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:«Нові підходи до навчання та викладання в Новій 

українській школі» 

20.06 Кондратова В.В. 

Тіхонова Н.Г. 
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40  Обласний онлайн-семінар  керівників районних, міських методичних 

об’єднань учителів історії та методистів методичних кабінетів 

(центрів) органів управління освітою райдержадміністрацій, міських 

рад, об’єднаних територіальних громад. 

Проблема:«Науково-методичне забезпечення та освітні технології 

навчання у процесі викладання історії та суспільствознавчих 

дисциплін» 

21.08 Кравченко Ю.В. 

Черткова Н.С. 

41  Обласний онлайн-семінар методистів методичних кабінетів 

(центрів) органів управління освітою райдержадміністрацій, 

міських рад, об’єднаних територіальних громад з предметів 

«Фізична культура» та «Захист Вітчизни», голів методичних 

об’єднань учителів предметів «Фізична культура» та «Захист 

Вітчизни». 

Проблема:«Науково-методичний супровід розвитку професійної 

компетентності вчителів предметів «Фізична культура» та «Захист 

Вітчизни» 

27.08 Коробов М.Г. 

42  Обласний онлайн-семінар-нарада районних (міських) координаторів 

Міжнародного історичного конкурсу «Лелека». 

Проблема:«Особливості проведення та аналіз результатів участі 

учнів закладів освіти області у Міжнародному історичному конкурсі 

«Лелека» 

27.08 Черткова Н.С. 

43  Науково-практичний семінар методистів, які відповідають за 

психологічну службу регіону. 

Проблема:«Формування професійної компетентності у спеціалістів 

психологічної служби» 

28.08 Чебоненко В.Ф. 

Гельбак А.М. 

 

44  Обласний онлайн-семінар методистів методичних кабінетів (центрів) 

органів управління освітою райдержадміністрацій, міських рад, 

об'єднаних територіальних громад з початкової освіти. 

Проблема: «Оновлення змісту і методики викладання у початковій  

школі в умовах реформування сучасної системи шкільної освіти» 

29.08 Кондратова В.В. 

Тіхонова Н.Г. 

 

45  Вебінар  методистів методичних кабінетів (центрів) органів 

управління освітою райдержадміністрацій, міських рад, об’єднаних 

територіальних громад з інформатики, голів методичних об’єднань 

учителів інформатики. 

Проблема:  «Особливості викладання шкільного курсу інформатики в 

контексті оновлених програм та реалізації концепції «Нова 

українська школа» 

29.08 Чала М.С. 

Шовенко О.С. 

46  Обласний онлайн-семінар (друге засідання) районних, міських 

координаторів міжнародного конкурсу «Колосок». 

Проблема: «Особливості проведення та аналіз результатів участі 

учнів закладів освіти області у Міжнародному природничому 

інтерактивному конкурсі «Колосок» 

06.09 Тіхонова Н.Г. 

 

47  Онлайн-семінар педагогічних працівників закладів дошкільної 

освіти, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами. 

Проблема:«Створення та реалізація індивідуальної програми 

розвитку дитини дошкільного віку з особливими освітніми 

потребами» 

18.09 Тарапака Н.В. 

Червонець І.В. 

Тищенко Т.О. 

48  Постійно діючий обласний семінар молодих учителів історії, які 

мають стаж роботи за фахом до 7 років. 

Проблема:«Сучасний урок історії: компетентнісний аспект» 

19.09 Митрофаненко 

 Ю.С. 

Черткова Н.С. 
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49 \ Семінар керівників міжшкільних навчально-виробничих 

комбінатів, учителів профільного навчання (технологічний 

профіль). 

Проблема:  «Інноваційні підходи до формування ключових 

компетентностей школярів у процесі профільного навчання в умовах 

міжшкільного навчально-виробничого комбінату та 

загальноосвітньої школи» 

20.09 Буртовий С.В. 

Татаренко О.В. 

50  Обласний семінар учителів історії та правознавства. 

Проблема:«Роль Міжнародно-правових стандартів у формуванні 

правової культури учнів на уроках правознавства» 

25.09 Митрофаненко 

 Ю.С.  

Кравченко Ю.В. 

51  Обласний онлайн-семінар педагогічних працівників закладів 

дошкільної освіти. 

Проблема: «Використання творчої спадщини В.О.Сухомлинського 

в умовах закладу дошкільної освіти» 

25.09 Тарапака Н.В. 

Скуренко С.Л. 

 

52  Постійно діючий семінар методистів методичних кабінетів 

(центрів) органів управління освітою райдержадміністрацій, 

міських рад, об’єднаних територіальних громад, керівників 

методичних об’єднань, відповідальних за викладання предмета 

«Основи здоров’я» та впровадження здоров’язбережних 

превентивних проектів. 

Проблема:  «Модернізація методичної роботи в контексті 

суспільних трансформацій та забезпечення рівного доступу до 

реалізації якісної здоров’язбережної освіти» 

27.09-28.09 Гельбак А.М. 

Желєзнова Т.П. 

Барсукова С.Л. 

Ткаченко С.В. 

 

53  Семінар  учителів англійської мови. 

Проблема:  «Актуальні аспекти підвищення рівня педагогічної 

майстерності вчителя у підготовці учнів до зовнішнього 

незалежного оцінювання з англійської мови» 

02.10-03.10 Коса І.Т. 

Задубняк Ю.А. 

54  Науково-практичний семінар методистів закладів позашкільної 

освіти. 

Проблема: «Керівник гуртка як співавтор освітнього та духовного 

простору дитини: методичний аспект» 

03.10-04.10 Міцай Ю.В. 

Пляка С.М. 

55  Науково-практичний семінар методистів методичних кабінетів 

(центрів) органів управління освітою райдержадміністрацій, 

міських рад, об’єднаних територіальних громад. 

Проблема:«Інноваційні засоби та форми навчального процесу 

STEM-освіти» 

04.10 Кендюхова А.А. 

Марченко І.А. 

Буртовий С.В. 

56  Нарада відповідальних за організацію зовнішнього незалежного 

оцінювання органів управління  освітою райдержадміністрацій, 

міських рад, об’єднаних територіальних громад. 

Проблема: «Підсумкова нарада за результатами ЗНО – 2018» 

09.10 Корж Л.Ф. 

Бутенко Л.М. 

57  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» 

10.10-11.10 Мінич Г.В. 

Котляренко Н.М. 

58  Вебінар  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» 

16.10 Чала М.С. 

59  Семінар  учителів хімії. 

Проблема:«Актуальні аспекти підвищення рівня педагогічної 

майстерності вчителя у підготовці учнів до зовнішнього незалежного 

оцінювання з хімії» 

17.10-18.10 Ціперко Т.В. 
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60  Обласний семінар  учителів історії. 

Проблема:«Актуальні аспекти підвищення рівня педагогічної 

майстерності вчителя у підготовці учнів до зовнішнього 

незалежного оцінювання з історії України» 

22.10-23.10 Митрофаненко 

 Ю.С.  

Черткова Н.С. 

61  Відкрита інтернет-конференція педагогічних працівників закладів 

освіти. 

Проблема: «Технологія фахової майстерності: організація 

дистанційного навчання (ХІV Хмурівські методичні читання)» 

22.10-26.10 Буртовий С.В. 

62  Постійно діючий семінар-практикум учителів математики. 

Проблема:«Методичні особливості роботи вчителя математики зі 

здібними та обдарованими дітьми» 

23.10 Ткаченко Л.А. 

63  Семінар  учителів біології. 

Проблема:«Актуальні аспекти підвищення рівня педагогічної 

майстерності вчителя у підготовці учнів до зовнішнього незалежного 

оцінювання з біології» 

24.10-25.10 Богданова О.П. 

64  Семінар  учителів математики. 

Проблема:«Актуальні аспекти підвищення рівня педагогічної 

майстерності вчителя у підготовці учнів до зовнішнього 

незалежного оцінювання з математики» 

30.10-31.10 Ткаченко Л.А. 

65  Науково-практичний семінар педагогів-тренерів закладів освіти із 

упровадження європейських стандартів превентивної освіти 

(«Школа, дружня до дитини»). 

Проблема:  «Партнерство громади, школи та батьківської 

громадськості – запорука успішного становлення і розвитку 

здоров’язбережного освітнього середовища» 

01.11-02.11 Желєзнова Т.П. 

Ткаченко С.В. 

Барсукова С.Л. 

66  Семінар учителів фізики. 

Проблема:«Актуальні аспекти підвищення рівня педагогічної 

майстерності вчителя у підготовці учнів до зовнішнього незалежного 

оцінювання з фізики» 

06.11-07.11 Дробін А.А. 

67  Науково-практична конференція спеціалістів органів управління 

освітою, методистів методичних кабінетів (центрів) органів 

управління освітою райдержадміністрацій, міських рад, об’єднаних 

територіальних громад, керівників районних, міських методичних 

об’єднань, заступників директорів шкіл з виховної роботи, працівників 

закладів позашкільної освіти, педагогів-краєзнавців, керівників 

гуртків та музеїв. 

Проблема:  «Компетентнісна спрямованість виховного середовища 

закладу освіти в умовах сучасних освітніх тенденцій» 

08.11 Міцай Ю.В. 

68  Постійно діючий семінар-практикум учителів фізики. 

Проблема:«Олімпіадні задачі з фізики як засіб ефективної роботи з 

обдарованими дітьми» 

14.11 Дробін А.А. 

69  Творча група (друге засідання)учителів, які навчають учнів у класах з 

інклюзивним навчанням, спеціальних класах; асистентів вчителів. 

Проблема:«Підвищення ефективності освітнього процесу для 

учнів з особливими освітніми потребами на основі впровадження 

інформаційно-комунікаційних технологій» 

14.11 Скрипка Г.В. 

Червонець І.В. 

Литвиненко О.В. 

70  Науково-методичний семінар методистів методичних кабінетів 

(центрів) органів управління освітою райдержадміністрацій, міських 

рад, об’єднаних територіальних громад. 

Проблема: «Моніторингові дослідження освітнього процесу в 

закладі загальної середньої освіти» 

15.11 Корж Л.Ф. 

Шаповалова Т.А. 
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71  Семінаручителів української мови і літератури. 

Проблема:  «Актуальні аспекти підвищення рівня педагогічної 

майстерності вчителя у підготовці учнів до зовнішнього 

незалежного оцінювання з української мови і літератури» 

20.11-21.11 Мінич Г.В. 

Котляренко Н.М. 

72  Обласний семінар(дистанційна форма проведення)районних 

(міських) координаторів Міжнародного математичного конкурсу 

«Кенгуру» та Всеукраїнського фізичного конкурсу «Левеня». 

Проблема:«Учнівські конкурси як одна із форм підготовки до 

впровадження допрофільного і профільного навчання» 

22.11 Ткаченко Л.А. 

Дробін А.А. 

73  Семінар  учителів математики. 

Проблема:«Актуальні аспекти підвищення рівня педагогічної 

майстерності вчителя у підготовці учнів до зовнішнього 

незалежного оцінювання з математики» 

28.11-29.11 Ткаченко Л.А. 

74  Семінаручителів англійської мови. 

Проблема:  «Актуальні аспекти підвищення рівня педагогічної 

майстерності вчителя у підготовці учнів до зовнішнього 

незалежного оцінювання з англійської мови» 

05.12-06.12 Коса І.Т. 

Задубняк Ю.А. 

75  Семінар  учителів біології. 

Проблема:«Актуальні аспекти підвищення рівня педагогічної 

майстерності вчителя у підготовці учнів до зовнішнього незалежного 

оцінювання з біології» 

10.12-11.12 Богданова О.П. 

76  Семінар  учителів фізики. 

Проблема:«Актуальні аспекти підвищення рівня педагогічної 

майстерності вчителя у підготовці учнів до зовнішнього незалежного 

оцінювання з фізики» 

12.12-13.12 Дробін А.А. 

77  Семінар  учителів хімії. 

Проблема:«Актуальні аспекти підвищення рівня педагогічної 

майстерності вчителя у підготовці учнів до зовнішнього незалежного 

оцінювання з хімії» 

19.12-20.12 Ціперко Т.В. 

78  Обласний семінар  учителів історії. 

Проблема:«Актуальні аспекти підвищення рівня педагогічної 

майстерності вчителя у підготовці учнів до зовнішнього 

незалежного оцінювання з історії України» 

19.12-20.12 Митрофаненко 

Ю.С.  

Черткова Н.С. 

79  Обласна дистанційна практико-орієнтована конференція 

(дистанційний курс, вебінар, майстер-клас) педагогічних працівників. 

Проблема: «Інновації в освіті» 

Буде 

повідомлен

о додатково 

Скрипка Г.В. 

Литвиненко О.В. 

80  Скайп-наради методистів, які відповідають за психологічну службу 

регіону. 

Проблема:«Організаційно-методичні засади діяльності 

психологічної служби» 

Остання 

п’ятниця 

кварталу 

Чебоненко В.Ф. 

Молчанова О.М. 

81  Система вебінарів учителів, які викладають предмети освітньої 

галузі «Технології» (інформатика, трудове навчання). 

Проблема:«Проектування навчального процесу і навчального 

середовища» 

Друга 

середа 

кожного 

місяця 

Чала М.С. 

Шовенко О.С. 

Татаренко О.В. 

 

4.5. Експертно-аналітична діяльність: 

а) апробація підручників та навчальних посібників, авторських програм, електронних 

та технічних засобів навчання тощо 

№ 

з/п 
Зміст роботи Відповідальні 

Термін 

виконання 

Відмітка про 

виконання 

1 Апробація тренінгів «Основи 

здоров'язбережної компетентності» у 

Желєзнова Т.П. Під час 

курсів 
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здійсненні підвищення кваліфікації 

вчителів, які викладають  основи 

здоров’я, безпеку життєдіяльності та 

впроваджують здоров’ябережні 

превентивні проекти 

підвищення 

кваліфікації 

2 Апробація онлайн-курсів з 

концептуальних та методичних основ 

формування здоров’язбережної і 

соціальної компетентності в рамках 

діючих стандартів освітньої галузі 

«Здоров’я і фізична культура» та в 

рамках освітньої галузі «Соціальна і 

здоров’язбережна», передбаченою 

концепцією і проектом стандарту 

Нової української школи 

Желєзнова Т.П. 

Ткаченко С.В. 

Барсукова С.Л. 

Під час 

курсів 

підвищення 

кваліфікації, 

науково-

методичних 

заходів 

 

3 Проведення спеціального онлайн- 

дослідження щодо знань, ставлень і 

поведінкових навичок дітей та 

підлітків 

Желєзнова Т.П. Квітень, 

листопад, 

грудень 

 

4 Апробація Рамки безперервного 

професійного розвитку вчителів 

іноземних мов, розробленої МОН 

спільно з Британською Радою в 

Україні 

Коса І.Т. 

Задубняк Ю.А. 

Протягом 

року,на кур-

сах підви-

щення квалі-

фікації 

 

5 Узагальнення результатів апробації 

Рамки безперервного професійного 

розвитку вчителів іноземних мов 

Коса І.Т. 

Задубняк Ю.А. 

За планом 

МОН 

 

6 Здійснювати рецензування корек-

ційних програм, методичних розробок, 

посібників з досвіду роботи 

працівників психологічної служби 

Чебоненко В.Ф. 

Мирська А.А. 

Снітко І.Ю. 

За запитом  

7 Брати участь у ліцензуванні закладів 

освіти області 

Чебоненко В.Ф. 

Мирська А.А. 

Снітко І.Ю. 

За запитом  

 

б) рецензування програм освітньої діяльності курсів підвищення кваліфікації, 

збірників, відгуки на автореферати тощо 

№ 

з/п 
Зміст роботи Відповідальні 

Термін 

виконання 

Відмітка 

про 

виконання 

1 Рецензування авторських навчальних 

програм, факультативів, спецкурсів, 

курсів за вибором відповідно до 

порядку створення та їх затвердження 

Завідувачі кафедр, 

завідувачі науково-

методичних лабо-

раторій, завідувачі 

обласних навчаль-

но-методичних 

центрів, відділів 

Протягом 

року 

(за потребою) 

 

2 Підготовка відгуків на автореферати 

дисертаційних досліджень відповідно 

до вимог оформлення дисертацій та 

авторефератів 

 

Завідувачі кафедр Протягом 

року 

(за потребою) 
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3 Висвітлення на сайті закладу 

інформації про рецензування програм 

освітньої діяльності курсів підвищення 

кваліфікації, збірників та ін.  

 

Центр 

дистанційного 

навчання  

Протягом 

року 

 

 

4 Схвалення методичних розробок 

педагогічних працівників області, які 

атестуються на присвоєння педа-

гогічних звань: «викладач-методист», 

«учитель-методист», «вихователь-

методист», «практичний психолог-

методист», «педагог-організатор-

методист», «керівник гуртка-методист» 

Структурні 

підрозділи 

інституту 

До 01.02  

 

4.6. Розробка програм, посібників, рекомендацій, інструктивно-методичних 

листів, концепцій, положень тощо 

№ 

з/п 
Зміст роботи Відповідальні 

Термін 

виконання 

Відмітка про 

виконання 

1 Концепція щодо оновлення експозицій 

Педагогічно-меморіального музею 

Василя Сухомлинського у с. Павлиші 

Гайда Л.А. Січень-

березень 

 

2 Розробка рекомендацій, інструктивно-

методичних листів щодо: 

- відзначення подій Української 

революції 1917-1921 рр.; 

- відзначення державних свят (День 

Соборності Україні, День державного 

Прапора України, День Гідності та Свободи, 

День захисника України, День Героїв Небесної 

Сотні День Пам’яті, День Перемоги тощо); 

- впровадження рекомендацій з 

вшанування пам’яті борців за 

Незалежність України 

- організації та проведення 

конкурсів фахової майстерності; 

- проведення міжрайонних проб-

лемних лабораторій у рамках 

обласного педагогічного марафону 

«Штрихи до портрета Василя 

Сухомлинського» 

Міцай Ю.В. Протягом 

року 

 

3 Розробка методичних рекомендацій 

для проведення Першого уроку та Дня 

знань у 2018/2019 навчальному році 

Міцай Ю.В., 

Тарапака Н.В. 

Травень-

червень 

 

4 Розробка, схвалення та затвердження 

навчальних програм позашкільної 

освіти туристсько-краєзнавчого 

напряму 

Гайда Л.А. ІІ квартал  

5 Розробка культурологічних програм 

для цільових категорій педагогів з 

питань відзначення Року культурної 

спадщини в Європі (регіональний 

аспект) 

Гайда Л.А. І квартал  
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6 Розробка тренінгових модулів та 

програм для здобувачів освіти: 

 «Я маю право!»;  

 «Розвиток соціальної 

згуртованості учасників 

освітнього процесу» 

Міцай Ю.В. 

Пляка С.М. 

Січень-

березень 

 

7 Серпневі рекомендації – 2018: 

методичні рекомендації 

Половенко О.В. 

 

Березень-

червень 

 

8 Розробка методичних рекомендацій 

щодо особливостей викладання 

образотворчого мистецтва в 2018-2019 

навчальному році 

Кондратова В.В. Травень  

9 Розробка методичних рекомендацій з 

розвитку мовлення дітей дошкільного 

віку засобами інноваційних технологій 

Скуренко С.Л. Листопад  

10 Розробка методичних рекомендацій 

щодо особливостей організації 

освітнього процесу в закладах 

дошкільної освіти  у 2018-2019 н.р. 

Тарапака Н.В. Червень  

11 Розробка методичних рекомендацій 

щодо проведення першого уроку у 

початкових класах в 2018-2019 н.р. 

Чернецька О.Г. 

Сібіберт О.Є. 

Червень  

12 Науково-методичне забезпечення 

розвивального середовища для 

формування та розвитку ключових і 

предметних компетентностей в учнів 

початкових класів 

Тіхонова Н.Г. Жовтень  

13 Розробка методичних рекомендацій 

щодо викладання предметів 

початкової школи в 2018-2019 

навчальному році 

Кондратова В.В. 

Тіхонова Н.Г. 

Чернецька О.Г. 

Травень  

14 Розробка методичних рекомендацій, 

інструктивно-методичних листів, 

пам’яток за результатами тематичних 

та комплексних вивчень 

Желєзнова Т.П. 

Ткаченко С.В.  

Барсукова С.Л. 

Протягом 

року 

 

15 Розробка методичних рекомендацій  

щодо організації освітнього процесу з 

питань концептуальних та методичних 

основ формування здоров’язбережної і 

соціальної компетентності в рамках 

освітньої галузі «Соціальна і 

здоров’язбережна», передбаченою 

концепцією і проектом стандарту 

Нової української школи 

Желєзнова Т.П. 

Ткаченко С.В.  

Барсукова С.Л 

Травень-

червень 

 

16 Надання рекомендацій щодо 

організації роботи з впровадження 

здоров’язбережних превентивних 

проектів у освітній процес опорних 

закладів  

Желєзнова Т.П. 

Ткаченко С.В.  

Барсукова С.Л. 

Травень-

червень 

 

17 Розробка інструктивно-методичних 

листів щодо організації роботи  з 

питань охорони праці, безпеки 

життєдіяльності в закладах 

Желєзнова Т.П. 

Ткаченко С.В.  

Барсукова С.Л. 

Протягом 

року  
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дошкільної, загальної середньої освіти 

області 

18 Розробка обласного Положення про 

літню школу 

Половенко О.В. Січень, 

лютий 

 

19 Положення про сервісний центр з 

надання методичних послуг 

навчальним закладам та педагогічним 

працівникам району (міста), 

об’єднаних територіальних громад (в 

рамках Всеукраїнського науково-

пошукового проекту «Організаційно-

педагогічні засади сервісного 

обслуговування закладів освіти  в 

умовах децентралізації управління 

освітою») 

Половенко О.В. Протягом 

року 

 

20 Методичні рекомендації щодо 

організації та надання методичних 

послуг навчальним закладам 

об’єднаних територіальних громад в 

умовах децентралізації органів 

управління освітою (в рамках 

Всеукраїнського науково-пошукового 

проекту «Організаційно-педагогічні 

засади сервісного обслуговування 

закладів освіти  в умовах 

децентралізації управління освітою») 

Половенко О.В. Протягом 

року 

 

21 Інформаційні листи відповідно до 

наказів МОН України, листів ДНУ 

«ІМЗО». управління освіти, науки, 

молоді та спорту облдержадміністрації  

та інших установ  

Структурні 

підрозділи 

Протягом 

року 

 

22 Інформаційно-інструктивні листи на 

відділи,  управління освіти райдерж-

адміністрацій, міських рад, об’єднаних 

територіальних громад 

Структурні 

підрозділи 

Протягом 

року 

 

 

V. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
5.1. Школи фахової майстерності, школи молодого педагога, обласні школи 

методиста, школи методистів-кореспондентів, школи молодого керівника, творчі 

майстерні, лабораторії тощо 

№ 

з/п 

Організаційна форма заходу,  категорія педпрацівників та 

проблема 
Дата 

Науковий 

керівник, 

керівник 

1  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» 

04.01 Половенко О.В. 

Кірішко Л.М. 

Тарапака Н.В. 
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2  Творча група (перше засідання)учителів української та 

зарубіжної літератури. 

Проблема:  «Розвиток творчого потенціалу вчителів-

словесників засобами педагогічної взаємодії у рамках 

Всеукраїнського науково-педагогічного проекту «Філологічний 

Олімп»  (2016-2020)  

18.01 Ревнивцева О.В.  

Мінич Г.В. 

Котляренко Н.М. 

3  Тренінг практичних психологів та соціальних педагогів. 

Проблема: «Соціально-педагогічні основи захисту прав 

людини, протидія торгівлі людьми та експлуатації дітей» 

23.01 Чебоненко В.Ф. 

Молчанова О.М. 

4  Семінар-тренінг методистів методичних кабінетів (центрів) 

органів управління освітою райдержадміністрацій, міських рад, 

об’єднаних територіальних громад з бібліотечних фондів. 

Проблема: «Використання інтернет-сервісів як інноваційний 

метод у системі підвищення професійної компетентності 

бібліотекарів» 

24.01 Дяченко Н.І. 

Литвиненко О.В. 

5  Методичний коучинг (перше засідання) педагогічних 

працівників. 

Проблема: «Підвищення ефективності уроку  в умовах 

модернізації освітнього процесу» 

30.01 Скрипка Г.В. 

Литвиненко О.В. 

6  Творча група (перше засідання) учителів, які навчають учнів у 

класах з інклюзивним навчанням, спеціальних класах; 

асистентів вчителів. 

Проблема:«Підвищення ефективності освітнього процесу для 

учнів з особливими освітніми потребами на основі 

впровадження інформаційно-комунікаційних технологій» 

06.02 Скрипка Г.В. 

Червонець І.В. 

Литвиненко О.В. 

7  Семінар-тренінг начальників відділів (управлінь) освітою, 

методичних служб об’єднаних територіальних громад. 

Проблема: «Ефективне управління освітою в об’єднаних 

територіальних громадах» 

07.02-08.02 Корецька Л.В. 

Половенко О.В. 

8  Творча майстерня (перше засідання) (дистанційна форма 

проведення) учителів української мови і літератури. 

Проблема: «Інформаційні технології в роботі вчителя 

української мови і літератури» 

14.02 Котляренко Н.М. 

9  Творча група (перше засідання) учителів історії та 

суспільствознавчих дисциплін. 

Проблема:«Формування предметних компетентностей учнів під 

час реалізації вимог Державного стандарту базової і повної 

загальної середньої освіти освітньої галузі «Суспільствознавство» 

20.02 Митрофанен- 

ко Ю.С.  

Черткова Н.С. 

Буртовий С.В. 

10  Тренінг керівників районних методичних об’єднань учителів 

початкових класів, учителів початкових класів, які у 2018/2019 

навчальному році будуть викладати в 1 класі в закладах освіти 

Бобринецького, Компаніївського, Устинівського, 

Долинського, Новгородківського районів та м. Бобринця (у 

рамках обласної творчої лабораторії  з проблеми «Реалізація 

нового змісту початкової загальної освіти: науково-

методичні засади»). 

Проблема:«Особливості реалізації концептуальних засад 

Нової української школи» 

21.02-23.02 

(І етап) 

 

 

05.03-06.03 

(ІІ етап) 

Кондратова В.В. 

Тіхонова Н.Г. 
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11  Тренінг керівників районних методичних об’єднань учителів 

початкових класів, учителів початкових класів, які у 2018/2019 

навчальному році будуть викладати в 1 класі в закладах освіти 

Світловодського, Онуфріївського районів, м.Світловодська (у 

рамках обласної творчої лабораторії  з проблеми «Реалізація нового 

змісту початкової загальної освіти: науково-методичні засади»). 

Проблема:«Особливості реалізації концептуальних засад 

Нової української школи» 

21.02-23.02 

(І етап) 

 

12.03-13.03 

(ІІ етап) 

Кондратова В.В. 

Тіхонова Н.Г. 

 

12  Тренінг керівників районних методичних об’єднань учителів 

початкових класів, учителів початкових класів, які у 2018/2019 

навчальному році будуть викладати в 1 класі в закладах освіти 

Петрівського, Олександрійського, Знам’янського, 

Олександрівського районів, м.Знам’янки, м.Олександрії (у 

рамках обласної творчої лабораторії  з проблеми «Реалізація 

нового змісту початкової загальної освіти: науково-методичні 

засади»). 

Проблема: «Особливості реалізації концептуальних засад 

Нової української школи» 

26.02-02.03 Кондратова В.В. 

Тіхонова Н.Г. 

 

13  Творча група (перше засідання) учителів української мови і 

літератури. 

Проблема: «Проблеми унормування сучасної української  

мови» 

01.03 Вікторіна О.М. 

 

14  Творча група (друге 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» 

06.03 Половенко О.В. 

Кірішко Л.М. 

Тарапака Н.В. 

15  Динамічна творча група(перше засідання) учителів 

інформатики. 

Проблема:  «Методичні принципи підготовки школярів до 

олімпіад з інформатики та інформаційних технологій» 

15.03 Чала М.С. 

Шовенко О.С. 

16  Семінар-тренінг учителів-дефектологів (сурдопедагогів, 

логопедів). 

Проблема: «Корекційно-розвиткова робота з учнями: сучасні 

підходи» 

21.03 Жосан О.Е. 

Войтко В.В. 

17  Динамічна творча група (перше засідання) учителів, які 

викладають предмети освітньої галузі «Технології» 

(інформатика, трудове навчання тощо), керівники гуртків 

науково-технічної творчості. 

Проблема:  «Освітня робототехніка як засіб розвитку 

здібностей до наукової і творчої діяльності» 

21.03 Буртовий С.В. 

Чала М.С. 

Шовенко О.С. 

Міцай Ю.В. 

Пляка С.М. 

Татаренко О.В. 

18  Майстер-клас спеціалістів відділів, управлінь освіти, 

методистів методичних кабінетів (центрів) органів управління 

освітою райдержадміністрацій, міських рад, об’єднаних 

територіальних громад, які відповідають за виховну роботу та 

позашкільну освіту. 

Проблема: «Технологія розвитку виховного середовища закладу 

освіти: європейські цінності та український вимір» 

21.03-22.03 Міцай Ю.В. 

Пляка С.М. 
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19 ї Тренінг керівників районних методичних об’єднань учителів 

початкових класів, учителів початкових класів, які у 2018/2019 

навчальному році будуть викладати в 1 класі в закладах освіти 

Кіровоградського, Благовіщенського, Вільшанського, 

Гайворонського, Голованівського, Маловисківського, Новомир-

городського, Добровеличківського, Новоархангельського, 

Новоукраїнського районів, м.Малої Виски, м.Новоукраїнки, 

м.Кропивницького (в рамках обласної творчої лабораторії  з 

проблеми «Реалізація нового змісту початкової загальної освіти: 

науково-методичні засади»). 

Проблема: «Особливості реалізації концептуальних засад 

Нової української школи» 

02.04-04.04  

(І етап) 

 

05.04- 

06.04 

(ІІ етап) 

Кондратова В.В. 

Тіхонова Н.Г. 

 

20  Семінар-тренінг директорів закладів загальної середньої освіти, 

опорних закладів освіти. 

Проблема: «Демократизація управління у закладі загальної 

середньої освіти» 

05.04 Трубіна В.Г. 

21  Творча група вчителів хімії закладів загальної середньої 

освіти. 

Проблема: «ІКТ-супровід підготовки учнів до зовнішнього 

незалежного оцінювання з хімії» 

11.04 Ціперко Т.В. 

22  Творча група вихователів закладів дошкільної освіти. 

Проблема: «Методичні аспекти формування художньо-

продуктивної компетенції дітей дошкільного віку» 

12.04 Гагаріна Н.П. 

23  Творча група (перше засідання) учителів зарубіжної 

літератури. 

Проблема: «Аналітико-інтерпретаційна діяльність суб’єктів 

навчання у процесі роботи над художнім твором» 

18.04 Небеленчук І.О. 

24  Творча група (перше засідання) учителів правознавства. 

Проблема:«Формування елементів правової культури, 

правових орієнтирів та правомірної поведінки учнів під час 

навчання правознавства» 

19.04 Митрофанен- 

ко Ю.С.  

Кравченко Ю.В. 

Скрипка Г.В. 

25  Обласна творча група (перше засідання) учителів англійської 

мови. 

Проблема:  «Шляхи оптимізації навчання аудіювання в 

допрофільній та профільній школі» 

19.04 Коса І.Т. 

26  Майстер-клас  учителів, які викладають основи здоров’я та 

впроваджують здоров’язбережні превентивні  проекти. 

Проблема:  «Удосконалення професійної майстерності 

педагогічних кадрів, підвищення результативності і якості 

навчального процесу шляхом упровадження навчання на 

засадах розвитку життєвих навичок» 

19.04-20.04 Желєзнова Т.П. 

Ткаченко С.В. 

Барсукова С.Л. 

27  Обласна творча група (перше засідання) учителів географії. 

Проблема:«Використання географічного потенціалу засобами 

краєзнавства у формуванні фахової компетентності вчителя» 

25.04 Хлань Л.М. 

28  Творча група (друге засідання) учителів початкових класів, які 

викладають інформатику в початковій школі. 

Проблема:  «Інтеграція як базовий принцип навчання 

інформатики в початковій школі» 

25.04-26.04 Чала М.С. 

Тіхонова Н.Г. 
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29  Творча група (друге засідання) учителів української та 

зарубіжної літератури. 

Проблема:  «Розвиток творчого потенціалу вчителів-

словесників засобами педагогічної взаємодії у рамках 

Всеукраїнського науково-педагогічного проекту «Філологічний 

Олімп» (2016-2020)  

27.04 Ревнивцева О.В.  

Мінич Г.В. 

Котляренко Н.М. 

30  Авторська творча майстерня учителя зарубіжної літератури 

та російської мови КЗ «НВК «Спеціалізований загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ ступенів №26 – дошкільний навчальний 

заклад – дитячий юнацький центр «Зорецвіт» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області» О.О.Гузь (перше 

заняття) для учителів зарубіжної літератури та російської 

мови. 

Проблема:  «Моделювання електронного освітнього 

середовища на уроках зарубіжної  літератури» 

02.05 Ревнивцева О.В. 

31  Семінар-тренінг директорів опорних шкіл, які працюють над 

створенням сучасної моделі закладу освіти – Школи сприяння 

здоров’ю. 

Проблема: «Формування екологічної культури та здорового 

способу життя в педагогічній спадщині В.Сухомлинського» 

03.05 Міцай Ю.В. 

32  Творча група (перше засідання) учителів образотворчого, 

музичного мистецтва та художньої культури. 

Проблема: «Компетентнісний підхід до викладання предметів 

освітньої галузі «Мистецтво» на концептуальних засадах 

Нової української школи» 

03.05 Кондратова В.В. 

Черненко С.В. 

33  Тренінг завідувачів і консультантів районних (міських) 

психолого-медико-педагогічних консультацій; учителів 

закладів загальної середньої освіти, які працюють в умовах 

інклюзії. 

Проблема: «Упровадження універсального дизайну в освітнє 

середовище» 

03.05-04.05 Червонець І.В. 

34  Обласний майстер-фест учителів предметів гуманітарно-

естетичного циклу. 

Проблема:  «Формуємо інформаційну культуру разом» 

10.05 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. 

35  Тренінг практичних психологів та соціальних педагогів 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти. 

Проблема: «Психокорекція суїцидальних та депресивних 

розладів у підлітків за допомогою методів символ драми» 

16.05 Чебоненко 

В.Ф.Молчанова 

О.М. 

36  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 2015р. №1045 «Про затвердження Порядку 

проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості 

населення України» 

23.05-24.05 Коробов М.Г. 
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37  Творча група (друге засідання) (дистанційна форма 

проведення) учителів історії та суспільствознавчих дисциплін. 

Проблема: «Формування предметних компетентностей учнів під 

час реалізації вимог Державного стандарту базової і повної 

загальної середньої освіти освітньої галузі «Суспільствознавство» 

05.06 Митрофанен- 

ко Ю.С.  

Черткова Н.С. 

Буртовий С.В. 

38  Тренінг учителів початкових класів, учасників Всеукраїнського 

науково-педагогічного проекту «Інтелект України» (1 клас). 

Проблема: «Методичний супровід організації освітнього 

процесу в 1-му проектному класі початкової школи» 

05.06-07.06 Половенко О.В. 

Тарапака Н.В. 

Чернецька О.Г. 

39  Тренінг учителів початкових класів, учасників Всеукраїнського 

науково-педагогічного проекту «Інтелект України» (2 клас). 

Проблема: «Методичний супровід організації освітнього 

процесу в 2-му проектному класі початкової школи» 

11.06-13.06 Половенко О.В. 

Тарапака Н.В. 

Чернецька О.Г. 

40  Літня школа завідувачів (директорів), методистів методичних 

кабінетів (центрів) органів управління освітою 

райдержадміністрацій, міських рад, об’єднаних територіальних 

громад, директорів закладів загальної середньої освіти. 

Проблема: «Організація і навчально-методичне забезпечення 

реалізації положень Закону «Про освіту» 

18.06-22.06 Половенко О.В. 

Трубіна В.Г. 

Кірішко Л.М. 

Вареха А.Г. 

41  Динамічна творча група (перше засідання) учителів 

зарубіжної літератури та російської мови. 

Проблема:  «Технологізація літературної освіти» 

26.06 Ревнивцева О.В. 

42  Творча група (третє засідання)(дистанційна форма 

проведення) учителів української та зарубіжної літератури. 

Проблема:  «Розвиток творчого потенціалу вчителів-

словесників засобами педагогічної взаємодії у рамках 

Всеукраїнського науково-педагогічного проекту «Філологічний 

Олімп» (2016-2020)  

21.08 Ревнивцева О.В.  

Мінич Г.В. 

Котляренко Н.М. 

43  Творча група (друге засідання) учителів математики, учасників 

міжнародного освітнього проекту «Міксіке в Україні». 

Проблема:  «Методичні аспекти застосування прийомів усного 

рахунку на уроках математики з використанням онлайнової 

платформи Прангліміне» 

12.09 Чала М.С. 

Ткаченко Л.А. 

44  Обласна творча лабораторія учителів початкових класів. 

Проблема: «Компетентнісний підхід до викладання 

математичної освітньої галузі у початковій школі» 

13.09 Чернецька О.Г. 

45  Обласна творча група (дистанційна форма проведення) 

учителів економіки. 

Проблема: «Формування практичних вмінь і навичок учнів з 

розв'язання економічних задач прикладного характеру» 

13.09 Федірко Ж.В. 

Богданова О.П. 

46  Творча група (друге засідання) учителів української мови і 

літератури. 

Проблема: «Проблеми унормування сучасної української  

мови» 

18.09 Вікторіна О.М. 

47  Творча група учителів української мови і літератури. 

Проблема: «Шляхи аналізу літературного твору в шкільній 

практиці. Сучасні технології роботи з текстом художнього 

твору» 

20.09 Мінич Г.В. 

Котляренко Н.М. 
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48  Школа молодого методиста: завідувачів (директорів), 

методистів методичних кабінетів (центрів) органів управління 

освітою райдержадміністрацій, міських рад, об’єднаних 

територіальних громад. 

Проблема: «Проектування індивідуальної траєкторії розвитку 

педагогів в умовах реалізації Концепції «Нова українська 

школа» 

26.09 Вареха А.Г. 

49  Тренінг практичних психологів закладів дошкільної освіти. 

Проблема: «Ігрова терапія в корекції емоційних та 

поведінкових розладів дітей» 

26.09 Чебоненко В.Ф. 

Гельбак А.М. 

50  Обласна творча лабораторія учителів початкових класів. 

Проблема: «Створення розвивального середовища для 

формування предметних і ключових компетентностей в учнів 

початкових класів» 

27.09 Тіхонова Н.Г. 

 

51  Обласна творча група (друге засідання) учителів англійської 

мови. 

Проблема:  «Шляхи оптимізації навчання аудіювання в 

допрофільній та профільній школі» 

27.09 Коса І.Т. 

52  Майстер-клас учителів, які викладають фізичну культуру в 1-4 

класах. 

Проблема: «Підвищення результативності і якості навчального 

процесу з фізичної культури  в 1-4 класах» 

04.10 Коробов М.Г. 

53  Динамічна творча група (друге засідання) учителів 

інформатики. 

Проблема:  «Методичні принципи підготовки школярів до 

олімпіад з інформатики та інформаційних технологій» 

10.10 Чала М.С. 

Шовенко О.С. 

54  Творча лабораторія керівників закладів загальної середньої 

освіти (директори, заступники з навчально-виховної роботи) з 

досвідом роботи до 5 років та учасників віртуального 

педагогічного клубу. 

Проблема: «Проблеми саморозвитку та самореалізації 

особистості на засадах педагогічної спадщини 

В.Сухомлинського» 

10.10-11.10 Трубіна В.Г. 

55  Творча група (третє засідання) заступників директорів 

закладів освіти, які відповідають за організацію освітнього 

процесу в початковій школі. 

Проблема:  «Шляхи вдосконалення професійної компетент-

ності вчителів в умовах реалізації Концепції «Нова українська 

школа» 

16.10 Половенко О.В. 

Кірішко Л.М. 

Тарапака Н.В. 

56  Творча група (четверте засідання) учителів української та 

зарубіжної літератури. 

Проблема:  «Розвиток творчого потенціалу вчителів-

словесників засобами педагогічної взаємодії у рамках 

Всеукраїнського науково-педагогічного проекту  

«Філологічний Олімп» (2016-2020) 

30.10 Ревнивцева О.В.  

Мінич Г.В. 

Котляренко Н.М. 

57  Методичний коучинг (друге засідання) педагогічних працівників. 

Проблема: «Підвищення ефективності уроку  в умовах 

модернізації навчально-виховного процесу» 

01.11 Скрипка Г.В. 

Литвиненко О.В. 

58  Тренінг практичних психологів. 

Проблема: «Травмо-фокусована когнітивно-поведінкова 

терапія посттравматичного стресового  розладу у дітей та 

підлітків 

06.11 Молчанова О.М. 

Чебоненко В.Ф. 
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59  Тренінг учителів-дефектологів (олігофренопедагогів), 

корекційних педагогів. 

Проблема: «Корекційно-розвиткова робота з учнями: сучасні 

підходи» 

13.11 Жосан О.Е. 

Войтко В.В. 

60  Творча група (друге засідання) учителів, які навчають учнів у 

класах з інклюзивним навчанням, спеціальних класах; асистентів 

вчителів. 

Проблема: «Підвищення ефективності освітнього процесу для 

учнів з особливими освітніми потребами на основі 

впровадження інформаційно-комунікаційних технологій» 

14.11 Скрипка Г.В. 

Червонець І.В. 

Литвиненко О.В. 

61  Семінар-тренінг бібліотекарів закладів освіти. 

Проблема: «Використання інтернет-сервісів для  осучаснення 

бібліотечних форм роботи» 

19.11 Дяченко Н.І. 

Литвиненко О.В. 

62  Творча група (друге засідання) учителів зарубіжної літератури. 

Проблема: «Аналітико-інтерпретаційна діяльність суб’єктів 

навчання у процесі роботи над художнім твором» 

22.11 Небеленчук І.О. 

63  Регіональна школа новаторства завідувачів (директорів), 

методистів методичних кабінетів (центрів) органів управління 

освітою райдержадміністрацій, міських рад, об’єднаних 

територіальних громад, керівників закладів загальної середньої 

освіти. 

Проблема: «Педагогічний досвід як фактор оновлення змісту 

науково-методичної діяльності в установах і закладах освіти: 

вектори випереджувального розвитку» 

22.11-23.11 Жосан О.Е. 

Кірішко Л.М. 

 

64  Творча майстерня (друге засідання) учителів української мови і 

літератури. 

Проблема:  «Інформаційні технології в роботі вчителя української 

мови і літератури» 

27.11 Котляренко Н.М. 

65  Творча група (друге засідання) (дистанційна форма 

проведення) учителів правознавства. 

Проблема: «Формування елементів правової культури, 

правових орієнтирів та правомірної поведінки учнів під час 

навчання правознавства» 

27.11 Митрофанен- 

ко Ю.С.  

Кравченко Ю.В. 

Скрипка Г.В. 

66  Тренінг практичних психологів. 

Проблема:«Вирішення конфліктів з використанням медіації» 

04.12 Чебоненко В.Ф. 

Гельбак А.М. 

67  Динамічна творча група (друге засідання) учителів, які 

викладають предмети освітньої галузі «Технології» 

(інформатика, трудове навчання тощо), керівники гуртків 

науково-технічної творчості. 

Проблема:  «Освітня робототехніка як засіб розвитку 

здібностей до наукової і творчої діяльності» 

13.12 

 

Буртовий С.В. 

Чала М.С. 

Шовенко О.С. 

Міцай Ю.В. 

Пляка С.М. 

Татаренко О.В. 

68  Обласна творча група (друге засідання) (дистанційна форма 

проведення) 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» 

17.12 Коробов М.Г. 
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69  Творча група (друге засідання) учителів образотворчого, 

музичного мистецтва та художньої культури. 

Проблема: «Компетентнісний підхід до викладання предметів 

освітньої галузі «Мистецтво» на концептуальних засадах 

Нової української школи» 

18.12 Кондратова В.В. 

Черненко С.В. 

70  Авторська творча майстерня учителя зарубіжної літератури 

та російської мови КЗ «НВК «Спеціалізований загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ ступенів №26 – дошкільний навчальний 

заклад – дитячий юнацький центр «Зорецвіт» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області» О.О.Гузь (друге заняття) 

для учителів зарубіжної літератури та російської мови. 

Проблема: «Моделювання електронного освітнього середовища 

на уроках зарубіжної  літератури» 

21.12 Ревнивцева О.В. 

71  Динамічна творча група (друге засідання) учителів зарубіжної 

літератури та російської мови. 

Проблема:  «Технологізація літературної освіти» 

26.12 Ревнивцева О.В. 

72  Міжрайонна проблемна лабораторія педагогів Бобринецького, 

Компаніївського, Устинівського районів та м. Бобринця (у 

рамках творчих локацій обласного педагогічного марафону 

«Штрихи до портрета Василя Сухомлинського»). 

Проблема: «Розвиток особистості учня засобами краєзнавчо-

музейної діяльності в умовах Нової української школи» 

березень Міцай Ю.В. 

Гайда Л.А. 

Пляка С.М. 

73  Міжрайонна проблемна лабораторія педагогів Знам’янського, 

Кіровоградського, Олександрівського районів та м. Знам’янки 

(у рамках обласного педагогічного марафону «Штрихи до 

портрета Василя Сухомлинського»). 

Проблема: «Роль педагогів-краєзнавців у формуванні ціннісних 

орієнтацій учнів» 

квітень Міцай Ю.В. 

Гайда Л.А. 

Пляка С.М. 

74  Міжрайонна проблемна лабораторія педагогів Долинського, 

Новгородківського, Петрівського районів (у рамках обласного 

педагогічного марафону «Штрихи до портрета Василя 

Сухомлинського»). 

Проблема: «Педагогічні основи краєзнавчо-рекреаційної 

діяльності як складова формування екологічної культури та 

здорового способу життя в сучасних умовах» 

травень Міцай Ю.В. 

Гайда Л.А. 

Пляка С.М. 

75  Міжрайонна проблемна лабораторія педагогів 

Олександрійського, Онуфріївського, Світловодського районів, 

м. Світловодська та м. Олександрії (у рамках обласного 

педагогічного марафону «Штрихи до портрета Василя 

Сухомлинського»). 

Проблема: «Популяризація та поширення ідей Василя 

Сухомлинського засобами краєзнавчо-музейної комунікації» 

серпень-

вересень 

Міцай Ю.В. 

Гайда Л.А. 

Пляка С.М. 

 

5.2. Керування роботою методистів-кореспондентів 
Методичне питання та прізвище, ім’я, 

по батькові методиста-кореспондента, 

назва закладу 

Прізвище та ініціали 

методичного 

керівника 

Термін 

виконання 

Примітка 

Використання сучасних методів навчан-

ня у процесі викладання математики та 

інформатики (Попова Людмила 

Миколаївна, вчитель математики та 

інформатики спеціалізованої загально-

освітньої школи I-III ступенів №7 

Буртовий С.В. Протягом 

року 
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Світловодської міської ради 

Кіровоградської області) 

Вплив краєзнавчого матеріалу на 

формування національної свідомості 

школярів (Бугайова Наталя Анатоліївна, 

вчитель української мови і літератури 

першої категорії Новопразької 

загальноосвітньої школи  

І- ІІІ ступенів № 2) 

Вікторіна О.М. Протягом 

року 

 

Організація пізнавальної діяльності учнів 

як засіб формування математичної 

компетентності (Курлова Оксана 

Михайлівна, вчитель математики 

Первозванівської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів Кіровоградської 

районної державної адміністрації) 

Голодюк Л.С. Протягом 

року 

 

Розвиток громадянської компетентності 

учнів на уроках історії та правознавства 

засобами проблемного навчання 

(Шишкевич Оксана Миколаївна, вчитель 

історії комунального закладу «НВО 

природничо-економіко-правовий ліцей  

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 8  

позашкільний центр Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області») 

Митрофаненко 

Ю.С. 

Протягом 

року 

 

Розвиток пізнавальних інтересів учнів 

під час вивчення світової літератури 

засобами навчального діалогу 

(Роскос Тетяна Миколаївна, вчитель 

російської мови та світової літератури 

Павлиської загальноосвітньої школи I-III 

ступенів №1 імені В.О.Сухомлинського 

Онуфріївської районної ради) 

Небеленчук І.О. Протягом 

року 

 

Формування інформаційно-комуні--

каційної компетентності як один із 

напрямів реалізації нового Державного 

стандарту базової і повної загальної 

середньої освіти(Кирилюк Оксана 

Юріївна, вчитель інформатики 

спеціалізованої загальноосвітньої школи 

I-III ступенів №7 Світловодської міської 

ради Кіровоградської області) 

Скрипка Г.В. Протягом 

року 

 

  



52 

 

5.3. Науково-методичний супровід роботи з керівними кадрами 

№ 

з/п 

Організаційна форма заходу,  категорія педпрацівників та 

проблема 
Дата 

Науковий 

керівник, 

керівник 

1  Творча група (перше засідання) заступників директорів 

закладів освіти, які відповідають за організацію освітнього 

процесу в початковій школі. 

Проблема:  «Шляхи вдосконалення професійної компетент-

ності вчителів в умовах реалізації Концепції «Нова українська 

школа» 

04.01 Половенко О.В. 

Кірішко Л.М. 

Тарапака Н.В. 

2  Семінар-тренінг начальників відділів (управлінь) освітою, 

методичних служб об’єднаних територіальних громад. 

Проблема: «Ефективне управління освітою в об’єднаних 

територіальних громадах» 

07.02-08.02 Корецька Л.В. 

Половенко О.В. 

3  Творча група (друге засідання) заступників директорів 

закладів освіти, які відповідають за організацію освітнього 

процесу в початковій школі. 

Проблема:  «Шляхи вдосконалення професійної компетент-

ності вчителів в умовах реалізації Концепції «Нова українська 

школа» 

06.03 Половенко О.В. 

Кірішко Л.М. 

Тарапака Н.В. 

4  Науково-практичний семінар директорів закладів позашкільної 

освіти. 

Проблема: «Основні тенденції розвитку позашкільної освіти в 

умовах сучасних освітніх змін» 

28.03-29.03 Міцай Ю.В. 

Пляка С.М. 

5  Семінар-тренінг директорів закладів загальної середньої освіти, 

опорних закладів освіти. 

Проблема: «Демократизація управління у закладі загальної 

середньої освіти» 

05.04 Трубіна В.Г. 

6  Семінар-тренінг директорів опорних шкіл, які працюють над 

створенням сучасної моделі закладу освіти – Школи сприяння 

здоров’ю. 

Проблема: «Формування екологічної культури та здорового 

способу життя в педагогічній спадщині В.Сухомлинського» 

03.05 Міцай Ю.В. 

7  Всеукраїнський круглий стіл директорів, заступників директорів, 

учителів початкових класів експериментальних закладів, 

методистів інститутів післядипломної педагогічної освіти, які є 

координаторами дослідно-експериментальної роботи 

всеукраїнського рівня за темою «Дидактико-методичне і 

навчальне забезпечення реалізації концептуальних засад 

реформування початкової загальної освіти». 

Проблема: «Учитель початкової школи як агент інноваційних 

змін» 

15.05 Тарапака Н.В. 

Кондратова В.В. 

 

8 \ Семінар керівників міжшкільних навчально-виробничих 

комбінатів, учителів профільного навчання (технологічний 

профіль). 

Проблема:  «Інноваційні підходи до формування ключових 

компетентностей школярів у процесі профільного навчання в 

умовах міжшкільного навчально-виробничого комбінату та 

загальноосвітньої школи» 

20.09 Буртовий С.В. 

Татаренко О.В. 
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9  Творча лабораторія керівників закладів загальної середньої 

освіти (директори, заступники з навчально-виховної роботи) з 

досвідом роботи до 5 років та учасників віртуального 

педагогічного клубу. 

Проблема: «Проблеми саморозвитку та самореалізації 

особистості на засадах педагогічної спадщини 

В.Сухомлинського» 

10.10-11.10 Трубіна В.Г. 

10  Творча група (третє засідання) заступників директорів закладів 

освіти, які відповідають за організацію освітнього процесу в 

початковій школі. 

Проблема:  «Шляхи вдосконалення професійної компетент-

ності вчителів в умовах реалізації Концепції «Нова українська 

школа» 

16.10 Половенко О.В. 

Кірішко Л.М. 

Тарапака Н.В. 

11  Регіональна школа новаторства завідувачів (директорів), 

методистів методичних кабінетів (центрів) органів управління 

освітою райдержадміністрацій, міських рад, об’єднаних 

територіальних громад, керівників закладів загальної середньої 

освіти. 

Проблема: «Педагогічний досвід як фактор оновлення змісту 

науково-методичної діяльності в установах і закладах освіти: 

вектори випереджувального розвитку» 

22.11-23.11 Жосан О.Е. 

Кірішко Л.М. 

 

12  Віртуальний методичний кабінет «Інтелект» керівників 

закладів освіти, учасників науково-педагогічного проекту 

«Інтелект України». 

Проблема: «Методичний супровід науково-педагогічного 

проекту «Інтелект України» 

3-й четвер 

місяця 

Половенко О.В. 
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5.4. Науково-методичний супровід проведення конкурсів фахової майстерності педагогічних працівників 
№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Місце проведення 

Категорія 

учасників 
Відповідальні 

Відмітка про 

виконання 

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС «УЧИТЕЛЬ РОКУ – 2018» 

1 

Обласний тур Всеукра-

їнського конкурсу «Учитель 

року – 2018» 

06.02-07.02 КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлин-

ського», 

ЗЗСО м. Кропивниць-

кого 

Переможці відбіркового 

етапу обласного туру 

Всеукраїнського 

конкурсу 

Корецька Л.В. 

Голодюк Л.С. 

Нудний В.М. 

 

 

Організаційно-методичні заходи 

2 

Семінар «Підготовка до 

участі в заключному турі 

Всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2018» 

12.02-16.02. КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлин-

ського» 

Переможці обласного 

туру Всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року 

– 2018». 

Голодюк Л.С. 

 
 

Інформаційно-методичні заходи 

3 

Підготовка інформаційно-
аналітичних матеріалів щодо 
організації, проведення та 
підсумків Всеукраїнського 
конкурсу «Учитель року – 
2018», висвітлення матеріалів 
на офіційному сайті КЗ 
«КОІППО імені Василя 
Сухомлинського» 

Квітень Науково-методичний 

вісник 

Методисти, учителі Голодюк Л.С. 

 

4 

Консультації з питань участі 

педагогічних працівників у 

конкурі «Учитель року – 

2018» 

Січень – 

квітень 

 

КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлин-

ського» 

 

Методисти, учителі Голодюк Л.С. 

 
 

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС «УЧИТЕЛЬ РОКУ - 2019» 

Організаційно-методичні заходи 

5 

Онлайн-семінар «Умови та 

порядок проведення обла-

сного туру Всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року –

2019»» 

 Жовтень-

листопад 

КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлин-

ського» 

Методисти методичних 

служб,учасники 

першого туру конкурсу 

Голодюк Л.С.  
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6 

Серія онлайн-семінарів щодо 

конкурсних випробувань 
 Жовтень-

листопад 

КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлин- 

ського» 

Учасники першого туру 

конкурсу 

Голодюк Л.С., 

структурні підрозділи 
 

Інформаційно-методичні заходи 

7 

Інформаційно-методичний 

супровід підготовки і прове-

дення І туру Всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року–

2019» 

Протягом 

року 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

Методичні служби 

 

Половенко О.В.  

8 

Методичні рекомендації щодо 

організації та проведення 

обласного туру Всеукра-

їнського конкурсу «Учитель 

року – 2019» 

Жовтень-                                       

Листопад 

КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлин-

ського» 

 

Члени районного, 

міського, обласного 

журі, конкурсанти 

Голодюк Л.С.  

9 

Консультації з питань участі 

педагогічних працівників у 

конкурсі «Учитель року – 

2019» 

Жовтень–  

грудень  

КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлин-

ського» 

 

Методисти, учителі Голодюк Л.С. 

 
 

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС НА КРАЩИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ УРОК ТА УРОК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ З ЕЛЕМЕНТАМИ 

ФУТБОЛУ 

Організаційно-методичні заходи 

10 

Проведення обласного етапу 

Всеукраїнського конкурсу на 

кращий інноваційний урок та 

урок фізичної культури з 

елементами футболу  

Квітень-

травень 

КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлин-

ського» 

Учителі фізичної 

культури 

Коробов М.Г.  

11 

Науково-методичний супровід  

участі вчителів у ІV етапі 

Всеукраїнського конкурсу на 

кращий інноваційний урок та 

урок фізичної культури з 

елементами футболу 

 

Вересень КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлин-

ського» 

Учитель фізичної 

культури, переможець 

обласного етапу 

Коробов М.Г.  
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Інформаційно-методичні заходи 

12 

Підготовка методичних 

рекомендацій, листів, наказів 

щодо проведення обласного 

етапу Всеукраїнського 

конкурсу на кращий 

інноваційний урок та урок 

фізичної культури з 

елементами футболу 

Лютий-

березень 

КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлин-

ського» 

Учителі фізичної 

культури 

Коробов М.Г.  

13 

Підготовка матеріалів на сайт 

КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського», сайт 

науково-методичної лабора-

торії фізичної культури, 

спорту і захисту Вітчизни 

Травень КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлин-

ського» 

Учителі фізичної 

культури 

Коробов М.Г.  

ОБЛАСНИЙ КОНКУРС ОСВІТНІХ БЛОГІВ 

Організаційно-методичні заходи 

14 

Проведення вебінару щодо 

організації і проведення 

обласного конкурсу освітніх 

блогів 

І півріччя КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлин-

ського» 

Для всіх категорій 

педагогічних 

працівників 

ЛитвиненкоО.В. 

Частаков А.В. 

 

 

15 

Проведення обласного кон-

курсу освітніх блогів 

І півріччя КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлин-

ського» 

Для всіх категорій 

педагогічних 

працівників 

ЛитвиненкоО.В. 

Частаков А.В. 
 

Інформаційно-методичні заходи 

16 

Підготовка методичних 

рекомендацій щодо прове-

дення обласного конкурсу 

освітніх блогів 

І півріччя КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлин-

ського» 

Для всіх категорій 

педагогічних 

працівників 

Литвиненко О.В. 

Частаков А.В. 

 

 

17 

Підготовка матеріалів на сайт 

КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» та НМЛ 

інформатики та інформацій-

них технологій навчання 

І півріччя КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлин-

ського» 

Для всіх категорій 

педагогічних 

працівників 

Литвиненко О.В. 

Частаков А.В. 
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ОБЛАСНИЙ ФЕСТИВАЛЬ ОСВІТНІХ ВЕБ-КВЕСТІВ 

Організаційно-методичні заходи 

18 

Проведення обласного фести-

валю навчальних, соціальних, 

виховних веб-квестів 

ІІ півріччя КЗ «КОІППО імені 

Василя   Сухомлин-

ського» 

Для всіх категорій 

педагогічних 

працівників 

Литвиненко О.В. 

Частаков А.В. 

Буртовий С.В. 

 

Інформаційно-методичні заходи 

19 

Підготовка методичних реко-

мендацій щодо проведення 

обласного фестивалю на-

вчальних, соціальних, вихов-

них веб-квестів 

ІІ півріччя КЗ «КОІППО імені 

Василя   Сухомлин-

ського» 

Для всіх категорій 

педагогічних 

працівників 

Литвиненко О.В. 

Частаков А.В. 

 

 

20 

Підготовка матеріалів на сайт 

КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» та науково-

методичної лабораторії 

інформатики та інформа-

ційних технологій навчання 

ІІ півріччя КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлин-

ського» 

Для всіх категорій 

педагогічних 

працівників 

Литвиненко О.В. 

Частаков А.В. 

 

 

ОБЛАСНИЙ КОНКУС «ЦИФРОВЕ НАВЧАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ» 

Організаційно-методичні заходи 

21 

Проведення обласного кон-

курсу «Цифрове навчальне 

середовище» 

ІІ півріччя КЗ «КОІППО імені 

Василя    Сухомлин-

ського» 

Для всіх категорій 

педагогічних 

працівників 

Литвиненко О.В. 

Частаков А.В. 
 

22 

Робота конкурсної комісії 

обласного конкурсу «Цифрове 

навчальне середовище» 

ІІ півріччя КЗ «КОІППО імені 

Василя   Сухомлин-

ського» 

Для всіх категорій 

педагогічних 

працівників 

Литвиненко О.В. 

Частаков А.В. 
 

Інформаційно-методичні заходи 

23 

Підготовка методичних 

рекомендацій щодо органі-

зації та проведення обласного  

конкурсу «Цифрове навчальне 

середовище» 

Січень КЗ «КОІППО імені 

Василя   Сухомлин-

ського» 

Для всіх категорій 

педагогічних 

працівників 

Литвиненко О.В. 

Частаков А.В. 
 

24 

Підготовка матеріалів на сайт 

КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського», 

Травень, 

червень 

КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлин-

ського» 

Для всіх категорій 

педагогічних 

працівників 

Литвиненко О.В., 

Частаков А.В. 
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47-Й ОБЛАСНИЙ ЗЛІТ МОЛОДИХ УЧИТЕЛІВ 

25 

Організаційно-методичний 

супровід підготовки та 

проведення тижня 47-го 

обласного зльоту молодих 

вчителів 

Протягом 

року 

КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлин-

ського» 

Методичні служби, 

директориЗЗСО 

Половенко О.В.  

ПЕДАГОГІЧНА ОЛІМПІАДА (КОНКУРС ПЕДАГОГІЧНОЇ  МАЙСТЕРНОСТІ, ПРИУРОЧЕНИЙ 100-РІЧЧЮ 

В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО) УЧИТЕЛІВ, ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ 

Організаційно-методичні заходи 

26 

Проведення педагогічна 

олімпіада (конкурс 

педагогічної  майстерності, 

приурочений 100-річчю 

В.О.Сухомлинського) 

учителів, вихователів 

закладів освіти з проблеми 

«Творче використання ідей 

Василя Сухомлинського в 

діяльності педагога» 

24.04-26.04 КЗ «КОІППО імені 

Василя    Сухомлин-

ського» 

Для всіх категорій 

учителів, вихователів 

Жосан О.Е.  

Інформаційно-методичні заходи 

27 

Підготовка методичних 

рекомендацій щодо органі-

зації та проведення 

педагогічна олімпіада 

(конкурс педагогічної  

майстерності, приурочений 

100-річчю 

В.О.Сухомлинського) 

учителів, вихователів закладів 

освіти 

Лютий КЗ «КОІППО імені 

Василя   Сухомлин-

ського» 

Для всіх категорій 

учителів, вихователів 

Жосан О.Е.  

28 

Підготовка матеріалів на сайт 

КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського»  

Лютий-

квітень 

КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлин-

ського» 

Для всіх категорій 

учителів, вихователів 

Жосан О.Е.  
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5.4. Науково-методичний супровід роботи з обдарованими дітьми 

5.4.1. Науково-методичний супровід роботи з обдарованими дітьми в МАН 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконан- 

ня 

Місце проведення 

Катего-

рія 

учасни-

ків 

Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконан-

ня 

Організаційні та інформаційно-методичні заходи 

1 Науково-методич-

ний супровід та 

консультування ке-

рівників гуртків 

дослідницько-екс-

периментального 

напряму з метою 

вибору теми дослід-

ження та підготовки 

учнів-членів МАН 

Протягом 

року 

КЗ «КОІППО імені 

Василя  Сухомлин-

ського» 

Керівники 

гуртків, 

учителі 

історії 

Гайда Л.А.  

 

5.4.2. Всеукраїнські учнівські олімпіади та турніри з навчальних предметів 
Графік проведення ІІІ етапу  

Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2017-2018 н.р. 

 

№ 

з/п 

 

Назва предмета 

Проведення олімпіад 

Дата 

проведення 

Початок 

олімпіади 

Місце проведення Дні роботи 

членів журі 

1 Екологія 13.01 09.00 НВО № 24 Кіровоградської міської 

ради 

13 – 14.01 

2 Українська мова 

та література 

14.01 09.00 НВО № 6  

Кіровоградської міської ради 

14 – 15.01 

3 Історія 20.01 09.00 НВО № 24 Кіровоградської міської 

ради 

20 – 21.01 

4 Математика 21.01 09.00 ЗШ  № 16 

Кіровоградської міської ради 

21 – 22.01 

5 Біологія 

 

27.01 09.00 НВК № 25  

Кіровоградської міської ради 

27 – 28.01 

6 Географія 28.01 09.00 НВО № 18 Кіровоградської міської 

ради 

28 – 29.01 

7 Німецька мова 03.02 09.00 НВО № 24 Кіровоградської міської 

ради 

03 – 04.02 

8 Французька мова 13.00 

9 Астрономія 03.02 09.00 НВО № 24 Кіровоградської міської 

ради 

03 – 04.02 

10 Інформатика 04.02 09.00 Кропивницький інженерний  

коледж ЦНТУ 

04 – 05.02 

11 Правознавство 04.02 09.00 НВО № 6  

Кіровоградської міської ради 

04 – 05.02 

12 Трудове навчання 10.02 09.00 НВО № 18 

Кіровоградської міської ради 

10 – 11.02 

13 Російська мова та 

література 

10.02 09.00 НВК Кіровоградський колегіум 10 – 11.02 

14 Хімія 11.02 09.00 НВО № 25 Кіровоградської міської 

ради 

11 – 12.02 

15 Англійська мова 17.02 09.00 НВК Кіровоградський колегіум  17 – 18.02 

16 Іспанська мова 13.00 
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17 Інформаційні 

технології  

18.02 09.00 ЦУПУ імені Володимира 

Винниченка 

18 – 19.02 

18 Фізика  24.02 09.00 НВО № 6 Кіровоградської міської 

ради 

24 – 25.02 

19 Польська мова та 

література 

24.02 09.00 НВО № 6 Кіровоградської міської 

ради 

24 – 25.02 

 20 Економіка 25.02 09.00 НВО № 24 Кіровоградської міської 

ради 

25 – 26.02 

 

 
Графік проведення обласного етапу 

Всеукраїнських учнівських турнірів юних інформатиків, істориків, географів у 2018 році 

№ з/п Назва турніру Дата  

проведення 

Місце проведення Дні роботи 

членів журі 

1 Турнір юних інформатиків 12– 14.10 НВО № 6  

Кіровоградської міської ради 

12 – 14.10 

2 Турнір юних географів 12 – 14.10 НВО № 18 Кіровоградської міської 

ради 

12 – 14.10 

3 Турнір юних істориків 02 – 04.03 НВО № 8 Кіровоградської міської 

ради 

02 – 04.03 
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5.4.3. Масові заходи для учнівської молоді 
№ 

з/

п 

Зміст роботи 
Термін 

виконання 
Місце проведення 

Категорія 

учасників 

Відпові- 

дальні 

Відмітка 

про 

виконання 

Організаційно-методичні заходи 

1 Участь у складі журі обласного чемпіонату з інтелек-

туальних ігор 

Лютий-

травень, 

жовтень-

грудень 

КПНЗ 

«КОЦДЮТ» 

Вихованці гуртків 

«Інтелектуальні 

ігри» 

Пляка С.М.  

2 Член журі чемпіонату міста з інтелектуальних ігор 

серед учнів закладів освіти м Кропивницького 

Лютий, 

квітень, 

листопад, 

грудень 

НВО № 25 Вихованці гуртків 

«Інтелектуальні 

ігри» 

Пляка С.М.  

3 Участь у  реалізації проекту «Бібліотека – простір 

розвитку інтелекту» 

Лютий-

травень 

Обласна 

бібліотека для 

юнацтва 

Вихованці гуртків 

«Інтелектуальні 

ігри» 

Пляка С.М.  

4 Участь у складі журі обласного конкурсу екологічних 

проектів 

Березень КЗ 

«ОЦЕНТУМ» 

Вихованці гуртків 

екологічного 

напряму 

Міцай Ю.В.  

5 Участь у складі журі обласного конкурсу екологічних 

агітбригад  

Квітень КЗ 

«ОЦЕНТУМ» 

Вихованці гуртків 

екологічного 

напряму 

Міцай Ю.В.  

6 Участь у обласному проекті та журі конкурсу 

«Молодь обирає здоров’я» 

Травень КПНЗ 

«КОЦДЮТ» 

Вихованці гуртків 

соціально-

реабілітаційного 

напряму 

Міцай Ю.В.  

7 Екскурсії до музейної кімнати історії освіти 

Кіровоградщини 

Протягом  

року 

КЗ «КОІППО» Учні, вихованці 

гуртків, члени 

МАН, студенти 

Гайда Л.А.  

8 Організація та проведення міжнародного 

природничого інтерактивного конкурсу «Колосок» 

Листопад, 

квітень 

ЗЗСО Учні1-11 класів Тіхонова Н.Г.  

9 Інформаційна підтримка програми «Flex» Протягом 

року 

НВО 

«Кіровоградськи

й колегіум – 

Учні 9-10-х класів Коса І.Т.  
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СЗНЗ І-ІІІ ст. – 

ДНЗ – ЦЕВ» 

10 Інформаційна підтримка програми «Twinnig Plus» Протягом 

року 

ЗЗСО Учні 5-11-х класів Коса І.Т. 

Задубняк Ю.А. 

 

11 Інформаційна підтримка конкурсу ораторського 

мистецтва 

Вересень-

жовтень 

ЦДПУ імені   

В. Винниченка 

Учні10-11-х класів Коса І.Т. 

Задубняк Ю.А. 

 

12 Провести ІV етап VІІІ Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та студентської 

молоді ім. Т.Шевченка 

лютий  Учні,студенти Мінич Г.В. 

Котляренко  Н.М. 

Ревнивцева  О.В. 

 

13 Провести ІV етап ХVІІІ конкурсу знавців української 

мови імені Петра Яцика 

17.02 Гімназія-

інтернат «Школа 

мистецтв» 

Учні, студенти Мінич Г.В. 

Котляренко Н.М. 

 

14 Провести ІІІ етап ХІХ конкурсу знавців української 

мови імені Петра Яцика 

Грудень НВО № 6   Учні, студенти Мінич Г.В. 

Котляренко Н.М. 

 

15 Організація та проведення Міжнародного конкурсу з 

інформатики «Бобер» 

Листопад 
 Учні, студенти 

Чала М.С. 

Шовенко О.С. 

 

16 Проводити організаційну роботу по залученню 

школярів області у Всеукраїнському та 

Міжнародного математичних конкурсів «КЕНГУРУ»  

Березень, 

Грудень 

 Учні  Ткаченко Л.А.  

17 Проводити організаційну роботу по залученню 

школярів області у Всеукраїнському фізичному 

конкурсі «ЛЕВЕНЯ» 

Квітень  Учні  Дробін А.А.  

18 Проводити організаційну роботу по залученню 

школярів області у Всеукраїнському природничому 

конкурсі «ГЕЛІАНТУС» 

Листопад  Учні  Хлань Л.М. 

Ціперко Т.В. 

Богданова О.П. 

 

19 Організувати участь учнів у зимових та літніх школах 

Всеукраїнських конкурсів  

Зимові, 

осінні 

канікули 

 Учні  Дробін А.А. 

Ткаченко Л.А. 

Ціперко Т.В. 

 

20 ІІІ етап ХVІ Всеукраїнського конкурсу учнівської 

творчості  

27.01-28.02 КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

Учні 5-11 класів Кравченко 

Ю.В. 

Черткова Н.С. 

 

21 Міжнародний учнівський конкурс юних істориків 

«Лелека - 2018» 

14.03  КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

Учні 5-11 класів Черткова Н.С.  
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22 Всеукраїнський конкурс юних суспільствознавців 

«Кришталева сова» 

 03.03 

 

КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

Учні 3-11 класів Кравченко 

Ю.В. 

 

 

23 Щорічний обласний конкурс на кращого знавця 

Конституції України 

Квітень  Спільно з голов-

ним управлін-

ням юстиції в 

Кіровоградській 

області на базі 

ЦДПУ імені 

В.Винниченка 

Учні 11 класів Кравченко 

Ю.В. 

Черткова Н.С. 

 

24 Обласний конкурс учнівської творчості щодо 

популяризації в області державних символів України   

Грудень  КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

Учні 8-11 класів Кравченко 

Ю.В. 

 

 

25 «Шкіряний м’яч» За календа-

рем 

ОВКФВСМ

ОНУ 

м. Кропив- 

ницький 

Учні Коробов М.Г.  

26 Фестиваль «Нащадки козацької слави» За календа-

рем 

ОВКФВСМ

ОНУ 

м. Кропив- 

ницький 

Учні   

27 Обласний етап Всеукраїнського огляду-конкурсу на 

кращий стан фізичного виховання у навчальних 

закладах 

за календа-

рем 

ОВКФВСМ

ОНУ 

м. Кропив- 

ницький 

Навчальні заклади   
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5.5. Науково-методичний супровід виховної роботи 

№ 

з/п 
Форма та тема заходу 

Термін 

виконання 
Місце проведення 

Категорія 

учасників 
Відповідальні 

Відмітка про 

виконання 

1 Семінар-тренінг «Використання 

інтернет-сервісів як інноваційний 

метод у системі підвищення 

професійної компетентності 

бібліотекарів» 

24.01 КЗ «КОІППО  
імені Василя 

Сухомлинського» 

Методисти методичних 
кабінетів (центрів) з 
бібліотечних фондів 

Дяченко Н.І.  

2 Майстер-клас «Технологія розвит-

ку виховного середовища закладу 

освіти: європейські цінності та 

український вимір» 

21-22.03 КПНЗ «КОЦДЮТ» Спеціалісти відділів, управлінь 
освіти, методистів методичних 
кабінетів (центрів) органів 
управління освітою райдержад-
міністрацій, міських рад, об’єд-
наних територіальних громад, 
які відповідають за виховну 
роботу та позашкільну освіту 

Міцай Ю.В. 

Пляка С.М. 

 

3 Науково-практична конференція  

«Компетентнісна спрямованість 

виховного середовища закладу 

освіти в умовах сучасних освітніх 

тенденцій» 

08.11 КЗ «КОІППО  
імені Василя 

Сухомлинського» 

Спеціалісти органів управління 
освітою, методистів методич-
них кабінетів (центрів) органів 
управління освітою райдержад-
міністрацій, міських рад, 
об’єднаних територіальних гро-
мад, керівників районних, місь-
ких методичних об’єднань, 
заступників директорів шкіл з 
виховної роботи, працівників 
закладів позашкільної освіти, 
педагогів-краєзнавців, керів-
ників гуртків та музеїв 

Міцай Ю.В.  
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5.6. Науково-методичний супровід інклюзивної освіти, корекційної освіти, діяльності інтернатних закладів освіти,діяльності 

спеціальних навчальних закладів 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Місце проведення 

Категорія 

учасників 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

1 Творча група з проблеми 

«Підвищення ефективності 

освітнього процесу для учнів з 

особливими освітніми потребами 

на основі впровадження інфор-

маційно-комунікаційних техно-

логій» 

06.02 – І 

засідання 

14.11 – ІІ 

засідання 

КЗ «КОІППО  

імені Василя 

Сухомлинського» 

Знам’янська спеці-

альна загальноос-

вітня школа-інтер-

нат І-ІІІ ступенів 

Кіровоградської 

обласної ради 

Учителі, які навчають учнів у 

класах з інклюзивним навчанням, 

спеціальних класах; асистенти 

вчителів 

Червонець І.В. 

Литвиненко О.В. 

Скрипка Г.В. 

 

2 Тренінг з проблеми 

«Упровадження універсального 

дизайну в освітнє середовище» 

03-04.05 КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

Завідувачі і консультанти районних 

(міських) психолого-медико-педа-

гогічних консультацій; учителі 

закладів загальної середньої освіти, 

які працюють в умовах інклюзії 

Червонець І.В.  

3 Онлайн-семінар «Створення та 

реалізація індивідуальної про-

грами розвитку дитини дошкі-

льного віку з особливими 

освітніми потребами» 

28.08 КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

Педагогічні працівники закладів 

дошкільної освіти, які працюють з 

дітьми з особливими освітніми 

потребами 

Тарапака Н.В. 

Тищенко Т.О. 

 

4 Консультування з питань реа-

лізації Державного стандарту 

початкової загальної освіти для 

дітей з особливими освітніми 

потребами 

Протягом 

року 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

Педагогічні працівники 

 

Войтко В.В. 

Павлюх В.В. 

 

5 Упорядкування картотеки вчите-

лів-дефектологів, вчителів-реабі-

літологів, асистентів вчителів-

реабілітологів 

Січень, 

листопад 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

Педагогічні працівники Войтко В.В.  
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6 Упорядкування картотеки керів-

ників та педагогічних праців-

ників шкіл-інтернатів, спеціаль-

них освітніх  закладів, закладів 

та установ соціально-

психологічної реабілітації 

Січень, 

листопад 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

Педагогічні працівники 

 

Павлюх В.В. 

 

 

7 Упорядкування картотеки вихо-

вателів закладів загальної 

середньої освіти  та вихователів 

закладів професійно-технічної 

освіти, вихователів гуртожитків 

Січень, 

листопад 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

Педагогічні працівники 

 

Молчанова О.М.  

Марченко І.А. 
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5.7. Науково-методичний супровід дошкільної освіти 

№ 

з/п 
Зміст роботи Відповідальні 

Термін 

виконання 

Відмітка 

про 

виконання 

1 Оновити лекційні та практичні 

заняття відповідно до тематики 

курсів педагогічних працівників ЗДО 

Науково-педа-

гогічні праців-

ники кафедри 

дошкільної і по-

чаткової освіти 

Відповідно до 

плану підви-

щення каліфі-

кації педагогіч-

них працівни-

ків області 

 

2 Розробити спецкурс для вихователів 

ЗДО які працюють в інклюзивних 

групах «Психолого-медико-педа-

гогічний супровід дітей з особливими 

потребами в умовах ЗДО» 

Тарапака Н.В. 

Червонень І.В. 

І півріччя  

3 Організація та проведення обласних 

семінарів, творчих груп, творчих 

лабораторій. 

Науково-педа-

гогічні праців-

ники кафедри 

дошкільної і по-

чаткової освіти 

Відповідно до  

наказу началь-

ника УОНМС 

КОДАвід 

21.11.2016   

№ 808) 

 

 

5.8. Науково-методичний супровід позашкільної освіти 

№ 

з/п 

Форма та тема 

заходу 

Термін 

виконання 

Місце 

проведення 

Категорія 

учасників 

Відпові-

дальні 

Відмітка 

про 

виконан-

ня 

1 Майстер-клас 

«Технологія роз-

витку виховного 

середовища за-

кладу освіти: єв-

ропейські цінно-

сті та українсь-

кий вимір» 

21-22.03 КПНЗ 
«КОЦДЮТ» 

Спеціалісти відділів, 
управлінь освіти, 

методистів 
методичних 

кабінетів (центрів) 
органів управління 

освітою рРДА, 
міських рад, 
об’єднаних 

територіальних 
громад, які 

відповідають за 
виховну роботу та 
позашкільну освіту 

Міцай 

Ю.В. 

Пляка 

С.М. 

 

2 Науково-прак-

тичний семінар 

«Основні тен-

денції розвитку 

позашкільної ос-

віти в умовах су-

часних освітніх 

змін» 

28-29.03 ЦДЮТ 
Знам’янської 
міської ради  

Директори закладів 
позашкільної 

освіти 

  

3 Науково-прак-

тичний семінар 

методистів за-

кладів позашкі-

льної освіти 

«Керівник гуртка 

03-04.10 КЗ «ЦДЮТ 
Кіровоград-
ської міської 

ради», 
КПНЗ 

«КОЦДЮТ» 

Методисти 
закладів 

позашкільної 
освіти 
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як співавтор ос-

вітнього та ду-

ховного просто-

ру дитини: мето-

дичний аспект» 

4 Науково-прак-

тична конферен-

ція «Компетент-

нісна спрямова-

ність виховного 

середовища за-

кладу освіти в 

умовах сучасних 

освітніх тендер-

цій» 

08.11 КЗ 
«КОІППО  

імені 
Василя 

Сухомлин-
ського» 

Спеціалісти органів 
управління освітою, 

методистів 
методичних 

кабінетів (центрів) 
органів управління 

освітою РДА, 
міських рад, 
об’єднаних 

територіальних 
громад, керівників 
районних, міських 

методичних 
об’єднань, 

заступників 
директорів шкіл з 
виховної роботи, 

працівників закладів 
позашкільної освіти, 

педагогів-
краєзнавців, 

керівників гуртків та 
музеїв 

Міцай 

Ю.В. 

 

 

VІ. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
6.1. Здійснення підвищення кваліфікації та комплексної освітньої підготовки 

педагогічних працівників(відповідно до наказу директора департаменту освіти і науки 

Кіровоградської обласної державної адміністрації від 14 листопада  № 872 «Про підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників на курсах у комунальному закладі «Кіровоградський 

інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» у 2018 році»): 

№ 

з/п 

Категорія педпрацівників 

 

 

                   Тематика, проблематика курсів 

Термін 

проведен-

ня 

Кіль-

кість 

слуха-

чів  

Науковий керівник, 

керівник курсів 

1 2 3 4 5 

1 Учителі української мови і літератури. 

Проблема:«Модернізація та технологізація 

уроку української мови і літератури» 

09.01-19.01 28 Вікторіна О.М. 

Мінич Г.В. 

2 Керівники, методисти закладів позашкільної 

освіти. 

Проблема:«Формування ціннісних орієнтацій 

школярів у виховному середовищі закладу 

позашкільної освіти» 

09.01-19.01 25 Гельбак А.М. 

Міцай Ю.В. 

3 Учителі закладів загальної середньої освіти, 

які навчають учнів з особливими освітніми 

потребами, асистенти вчителів. 

Проблема:«Формування і розвиток ключових 

компетентностей учнів з особливими освітніми 

потребами» 

09.01-19.01 26 Павлюх В.В. 

Червонець І.В. 
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4 Учителі німецької та англійської  мов. 

Проблема:«Формування ключових компе-

тентностей школярів засобами іноземної 

мови» 

09.01-26.01 25 Кендюхова А.А. 

Задубняк Ю.А. 

5 Учителі початкових класів. 

Проблема:«Інноваційна діяльність учителя 

початкових класів в умовах реформування 

сучасної системи шкільної освіти» 

09.01-26.01 58 Тіхонова Н.Г. 

Кондратова В.В. 

6 Завідувачі (директори), методисти методичних 

кабінетів (центрів) органів управління освітою 

райдержадміністрацій, міських рад, 

об’єднаних територіальних громад. 

Проблема:«Зростання професійної компе-

тентності сучасного методиста як фактор 

підвищення ефективності роботи методичної 

установи в умовах децентралізації» 

(очно-дистанційна форма навчання) 

І сесія 

(очна) – 

10.01-12.01 

ІІ сесія 

(дистанційна) 

13.01-09.04 

ІІІ сесія 

(очна) -

10.04-11.04 

 

25 Скрипка Г.В. 

Кірішко Л.М. 

Литвиненко О.В. 

7 Директори, завідувачі філій, заступники 

директорів з навчальної,  навчально-виховної 

роботи  закладів  загальної середньої освіти. 

Проблема:«Компетентнісний підхід в 

управлінні як засіб оптимізації освітнього 

процесу та розвитку педагога» 

15.01-26.01 26 Бик А.С. 

Половенко О.В. 

8 Учителі історії, правознавства, громадянської 

освіти, які викладають предмети освітньої 

галузі «Суспільствознавство». 

Проблема:«Компетентнісний підхід до викла-

дання предметів освітньої галузі 

«Суспільствознавство» у процесі реалізації 

змісту Державного стандарту базової і повної 

загальної середньої освіти»  

22.01-02.02 26 Митрофаненко Ю.С. 

Черткова Н.С. 

9 Учителі математики. 

Проблема:«Організація навчально-пізнаваль-

ної діяльності учнів у контексті реалізації 

Концепції «Нова українська школа»  

22.01-02.02 26 Голодюк Л.С. 

Ткаченко Л.А. 

10 Учителі-дефектологи, учителі-реабілітологи, 

педагоги-дефектологи, консультанти 

психолого-медико-педагогічних консультацій, 

завідувачі логопедичних пунктів.  

Проблема:«Проблеми соціалізації учнів у 

контексті компетентнісно орієнтованого 

підходу до освіти» 

22.01-09.02 26 Войтко В.В. 

Павлюх В.В. 

11 Учителі зарубіжної літератури, інтегрованого 

курсу «Література» та російської мови. 

Проблема:«Викладання мови та літератури в 

контексті Нової української школи»  

29.01-09.02 26 Небеленчук І.О. 

Ревнивцева О.В. 

12 Вихователі закладів дошкільної освіти.    

Проблема:«Інноваційна діяльність вихователя 

в умовах сучасного закладу дошкільної освіти» 

29.01-09.02 58 Гагаріна Н.П. 

Тарапака Н.В. 
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13 Керівники хореографічних гуртків і колективів 

шкіл, закладів позашкільної освіти та вчителі 

хореографії. 

Проблема:«Формування ціннісних орієнтацій 

школярів засобами хореографічного 

мистецтва»  

29.01-09.02 30 Павлюх В.В. 

Міцай Ю.В. 

14 Учителі інформатики. 

Проблема:«Особливості викладання шкіль-

ного курсу інформатики в контексті оновлених 

програм та реалізації Концепції «Нова 

українська школа» 

05.02-16.02 28 Буртовий С.В. 

Шовенко О.С. 

15 Директори, завідувачі філій, заступники 

директорів з навчальної, навчально-виховної  

роботи, які викладають українську мову та 

літературу, зарубіжну літературу та російську 

мову, іноземні мови закладів загальної 

середньої освіти. 

Проблема:«Удосконалення професійних 

компетентностей: управлінський та фаховий 

зміст»(очно-дистанційна форма навчання) 

І сесія 

(очна) – 

12.02-14.02 

ІІ сесія 

(дистанційна) 

15.02-14.05 

ІІІ сесія 

(очна) -

15.05-16.05 

30 Корецька Л.В. 

Трубіна В.Г. 

Литвиненко О.В. 

Ревнивцева О.В. 

16 Учителі англійської мови.  

Проблема:«Компетентнісний підхід як 

методичне підґрунтя навчання іноземної мови 

в  закладах загальної середньої освіти»  

12.02-23.02 26 Кендюхова А.А. 

Коса І.Т. 

17 Бібліотекарі закладів освіти. 

Проблема:«Сучасні технології як засіб 

підвищення ефективності ведення бібліотечної 

справи у закладах загальної середньої освіти»  

12.02-23.02 28 Небеленчук І.О. 

Дяченко Н.І. 

18 Учителі фізики, математики, астрономії та 

природознавства.  

Проблема:«Викладання предметів фізико-

математичного циклу в контексті Державного 

стандарту базової і повної загальної середньої 

освіти»   

12.02-02.03 27 Бик А.С. 

Дробін А.А. 

Ткаченко Л.А. 

Хлань Л.М. 

19 Учителі початкових класів. 

Проблема:«Створення розвивального середо-

вища в освітньому процесі початкової школи 

відповідно до Концепції «Нова українська 

школа» 

12.02-02.03 58 Чернецька О.Г. 

Тіхонова Н.Г. 

20 Учителі, які викладають основи здоров’я, 

безпеку життєдіяльності, та педагоги-тренери, 

які впроваджують превентивні проекти в 

закладах освіти. 

Проблема:«Інноваційні підходи до форму-

вання базових компетентностей учнів під час 

викладання предмета та впровадження 

превентивних здоров’язбережувальних проек-

тів»  

19.02-02.03 27 Гельбак А.М. 

Желєзнова Т.П. 
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21 Учителі закладів загальної середньої освіти, 

які навчають учнів з особливими освітніми 

потребами, асистенти вчителів. 

Проблема: «Формування і розвиток ключових 

компетентностей учнів з особливими освітніми 

потребами»  

19.02-02.03 26 Войтко В.В. 

Червонець І.В. 

22 Учителі, які викладають інформатику в 1-4 

класах. 

Проблема: «Методика викладання інформа-

тики в початковій школі» 

(очно-дистанційна форма навчання) 

І сесія 

(очна) – 

26.02-28.02 

ІІ сесія 

(дистанційна) 

01.03-28.05 

ІІІ сесія 

(очна) -

29.05-30.05 

26 Тіхонова Н.Г. 

Кондратова В.В. 

Литвиненко О.В. 

 

23 Заступники директорів закладів загальної 

середньої освіти  з виховної роботи та 

педагоги-організатори. 

Проблема: «Ціннісно орієнтована виховна 

система В.О. Сухомлинського та сучасні 

освітні акценти»  

12.03-23.03 26 Гельбак А.М. 

Міцай Ю.В. 

24 Учителі української мови і літератури. 

Проблема: «Модернізація та технологізація 

уроку української мови і літератури»  

12.03-23.03 28 Вікторіна О.М. 

Мінич Г.В. 

25 Учителі, які викладають предмети «Захист 

Вітчизни» (для юнаків і дівчат) та «Фізична 

культура». 

Проблема: «Шляхи вдосконалення фахової 

компетентності вчителя»  

12.03-23.03 25 Жосан О.Е. 

Коробов М.Г. 

26 Директори закладів дошкільної освіти. 

Проблема: «Психолого-управлінські засади 

розвитку конкурентоздатності закладу 

дошкільної освіти»  

12.03-23.03 55 Гагаріна Н.П. 

Тарапака Н.В. 

27 Директори, завідувачі філій, заступники 

директорів з навчальної, навчально-виховної  

роботи закладів загальної середньої освіти, які 

викладають предмети природничо-

математичного циклу. 

Проблема: «Управління розвитком іннова-

ційних процесів у шкільній природничій 

освіті» 

12.03-30.03 27 Корецька Л.В. 

Половенко О.В. 

Хлань Л.М. 

28 Учителі, які викладають предмети освітньої 

галузі «Природознавство» (біологія, хімія, 

екологія і природознавство). 

Проблема: «Проектування сучасного уроку в 

контексті формування ключових компе-

тентностей учнів під час вивчення природ-

ничих дисциплін»  

12.03-30.03 27 Федірко Ж.В. 

Богданова О.П. 

Ціперко Т.В. 

 

29 Учителі англійської мови. 

Проблема: «Компетентнісний підхід як 

методичне підґрунтя навчання іноземної мови 

в закладах загальної середньої освіти»  

26.03-06.04 26 Кендюхова А.А. 

Коса І.Т. 
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30 Учителі закладів загальної середньої освіти, 

які навчають учнів з особливими освітніми 

потребами, асистенти вчителів. 

Проблема:«Формування і розвиток ключових 

компетентностей учнів з особливими освітніми 

потребами»  

26.03-06.04 26 Павлюх В.В. 

Червонець І.В. 

31 Музичні керівники закладів дошкільної освіти. 

Проблема:«Компетентісний підхід до 

здійснення художньо-естетичної діяльності в 

процесі реалізації Державного стандарту 

дошкільної освіти»  

26.03-06.04 54 Тарапака Н.В. 

Гагаріна Н.П. 

32 Учителі математики. 

Проблема:«Сучасний урок математики в 

контексті компетентнісного підходу»  

(очно-дистанційна форма навчання) 

І сесія 

(очна) – 

27.03-29.03 

ІІ сесія 

(дистанційна) 

30.03-18.06 

ІІІ сесія 

(очна) -

19.06-20.06 

25 Голодюк Л.С. 

Ткаченко Л.А. 

Литвиненко О.В. 

33 Практичні психологи та соціальні педагоги. 

Проблема:«Соціально-психологічний супровід 

освітнього процесу в контексті розбудови 

Нової української школи»  

02.04-13.04 25 Молчанова О.М. 

Чебоненко В.Ф. 

34 Учителі трудового навчання, які викладають 

предмети освітньої галузі «Технології» 

(обслуговуючі види праці) та «Креслення». 

Проблема:«Інформаційно-технологічний 

супровід сучасного уроку трудового навчання» 

02.04-13.04 25 Буртовий С.В. 

Татаренко О.В. 

35 Учителі, які викладають предмети освітньої 

галузі «Природознавство» (географія, хімія, 

біологія, екологія, природознавство).  

Проблема:«Компетентнісний підхід до 

викладання предметів освітньої галузі 

«Природознавство» у процесі реалізації змісту 

Державного стандарту базової і повної 

загальної середньої освіти»  

(очно-дистанційна форма навчання) 

І сесія 

(очна) – 

03.04-05.04 

ІІ сесія 

(дистанційна) 

06.04-24.06 

ІІІ сесія 

(очна) -

25.06-26.06 

25 Скрипка Г.В. 

Хлань Л.М. 

Литвиненко О.В. 

 

36 Директори, завідувачі філій, заступники 

директорів з навчальної, навчально-виховної  

роботи закладів загальної середньої освіти, які 

викладають у початкових класах. 

Проблема:«Управління закладом освіти в 

умовах реформування початкової загальної 

освіти»  

10.04-27.04 24 Корецька Л.В. 

Трубіна В.Г. 

37 Учителі фізики,  математики, інформатики, 

астрономії. 

Проблема:«Активізація творчого та інно-

ваційного потенціалу школярів засобами 

STEM – освіти»  

10.04-27.04 26 Скрипка Г.В. 

Дробін А.А. 

Чала М.С. 

Ткаченко Л.А. 
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38 Учителі початкових класів. 

Проблема:«Розвиток предметних і ключових 

компетентностей учнів шляхом застосування 

інноваційних технологій в умовах упро-

вадження Державного стандарту початкової 

загальної освіти»  

10.04-27.04 58 Кондратова В.В. 

Чернецька О.Г. 

39 Учителі української мови і літератури. 

Проблема:«Модернізація та технологізація 

уроку української мови і літератури»  

16.04-27.04 26 Вікторіна О.М. 

Котляренко Н.М. 

40 Учителі географії та природознавства. 

Проблема:«Використання інноваційних 

технологій в освітньому процесі під час 

викладання природничих дисциплін»  

16.04-27.04 27 Федірко Ж.В. 

Хлань Л.М. 

 

41 Керівники гуртків декоративно-прикладного 

мистецтва. 

Проблема:«Формування патріотичних почут-

тів вихованців в умовах діяльності гуртків 

декоративно-прикладного мистецтва»  

16.04-27.04 30 Митрофаненко Ю.С. 

Гайда Л.А. 

42 Учителі української мови і літератури. 

Проблема:«Навчально-методичне забезпечен-

ня та інформаційно-технологічний супровід 

викладання української мови і літератури»  

14.05-25.05 28 Вікторіна О.М. 

Котляренко Н.М. 

43 Учителі історії, правознавства, громадянської 

освіти, які викладають предмети освітньої 

галузі «Суспільствознавство». 

Проблема:«Інформаційно-комунікаційні тех-

нології на уроках історії, правознавства та 

інших суспільствознавчих дисциплін як умова 

спільної діяльності вчителя і учня»  

14.05-25.05 26 Митрофаненко Ю.С. 

Кравченко Ю.В. 

44 Учителі інформатики. 

Проблема:«Особливості викладання шкіль-

ного курсу інформатики в контексті оновлених 

програм та реалізації Концепції «Нова 

українська школа»  

14.05-25.05 27 Буртовий С.В. 

Чала М.С. 

45 Учителі образотворчого мистецтва, 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 у 

освітньому  процесі з предметів «Образотворче 

мистецтво», «Мистецтво», «Художня 

культура» та в гуртковій роботі»  

14.05-25.05 28 Тіхонова Н.Г. 

Кондратова В.В. 

46 Вихователі закладів дошкільної освіти. 

Проблема:«Інноваційна діяльність вихователя 

в умовах сучасного закладу дошкільної освіти»  

14.05-25.05 56 Тарапака Н.В. 

Гагаріна Н.П. 

47 Учителі трудового навчання, які викладають 

предмети освітньої галузі «Технології» 

(змішані групи хлопців і дівчат). 

Проблема:«Інформаційно-технологічний су-

провід сучасного уроку трудового навчання»  

29.05-08.06 25 Буртовий С.В. 

Татаренко О.В. 



74 

 

48 Учителі, які викладають основи 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 проек-

тів» 

29.05-08.06 25 Гельбак А.М. 

Желєзнова Т.П. 

49 Учителі закладів загальної середньої освіти, 

які навчають учнів з особливими освітніми 

потребами, асистенти вчителів. 

Проблема:«Формування і розвиток ключових 

компетентностей учнів з особливими освітніми 

потребами»  

29.05-08.06 26 Войтко В.В. 

Червонець І.В. 

50 Учителі біології, географії, екології і 

природознавства. 

Проблема:«Реалізація міжпредметних зв’язків 

під час викладання природничих дисциплін»  

29.05-15.06 26 Федірко Ж.В. 

Богданова О.П. 

Хлань Л.М. 

51 Учителі початкових класів. 

Проблема:«Використання сучасних іннова-

ційних технологій навчання як засіб 

підвищення ефективності уроків у початковій 

школі в умовах реформування шкільної 

освіти»  

29.05-15.06 58 Чернецька О.Г. 

Кондратова В.В. 

52 Вихователі, чергові з режиму спеціальних 

шкіл, навчально-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) 

І сесія 

(очна) – 

04.06-06.06 

ІІ сесія 

дистанційна 

07.06-17.12 

ІІІ сесія 

(очна) -

18.12-19.12 

24 Войтко В.В. 

Павлюх В.В. 

Литвиненко О.В. 

53 Учителі зарубіжної літератури, інтегрованого 

курсу «Література» та російської мови. 

Проблема:«Навчально-методичне забезпечен-

ня та інформаційно-технологічний супровід 

викладання зарубіжної літератури та 

російської мови»  

11.06-22.06 27 Небеленчук І.О. 

Ревнивцева О.В. 

54 Учителі фізичної культури. 

Проблема:«Оновлення змісту та методики 

викладання фізичної культури в умовах 

переходу на 12-річний термін навчання»  

11.06-22.06 25 Жосан О.Е. 

Коробов М.Г. 

55 Керівники гуртків соціально-реабілітаційного 

та гуманітарного напрямів (КВК, 

інтелектуальні ігри, євроклуби, дитячі 

парламенти, клуби громадянського 

спрямування, театральні гуртки). 

Проблема:«Розвиток соціальної згуртованості 

та активної громадянської позиції в умовах 

гурткової роботи»  

11.06-22.06 30 Павлюх В.В. 

Міцай Ю.В. 
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56 Вихователі груп продовженого дня гімназій, 

ліцеїв, колегіумів, вихователі шкіл-інтернатів, 

закладів професійно-технічної освіти, 

гуртожитків та інших установ. 

Проблема:«Диференціація та індивідуалізація 

організації виховної роботи: сучасні підходи»  

11.06-22.06 26 Молчанова О.М. 

Марченко І.А. 

57 Вихователі закладів дошкільної освіти. 

Проблема:«Створення сучасного розви-

вального середовища для дітей раннього та 

молодшого дошкільного віку»  

18.06-29.06 55 Гагаріна Н.П. 

Скуренко С.Л. 

58 Учителі трудового навчання, які викладають 

предмети освітньої галузі «Технології» 

(технічні види праці) та «Креслення». 

Проблема:«Інформаційно-технологічний 

супровід сучасного уроку трудового навчання»  

13.08-23.08 25 Буртовий С.В. 

Татаренко О.В. 

59 Учителі, які викладають основи 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»  

13.08-23.08 26 Гельбак А.М. 

Желєзнова Т.П. 

60 Учителі музичного мистецтва, інтегрованого 

курсу «Мистецтво», художньої культури, 

керівники гуртків музичного профілю, 

концертмейстери, акомпаніатори закладів 

загальної середньої освіти. 

Проблема:«Реалізація компетентнісного 

підходу до розвитку шкільної художньо-

естетичної освіти»  

13.08-23.08 26 Гельбак А.М. 

Черненко С.В. 

61 Вихователі груп продовженого дня гімназій, 

ліцеїв, колегіумів, вихователі шкіл-інтернатів, 

закладів професійно-технічної освіти, 

гуртожитків та інших установ. 

Проблема:«Диференціація та індивідуалізація 

організації виховної роботи: сучасні підходи» 

13.08-23.08 26 Молчанова О.М. 

Марченко І.А. 

62 Вихователі груп продовженого дня. 

Проблема:«Організація виховного процесу з 

орієнтацією на потреби учня з особливими 

освітніми потребами»  

13.08-23.08 26 Павлюх В.В. 

Червонець І.В. 

63 Керівники гуртків науково-технічного 

напряму. 

Проблема:«Формування ключових компетент-

ностей учнів в умовах діяльності гуртків 

науково-технічного напряму»  

13.08-23.08 30 Скрипка Г.В. 

Міцай Ю.В. 
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64 Учителі історії, правознавства, громадянської 

освіти, які викладають предмети освітньої 

галузі «Суспільствознавство». 

Проблема:«Викладання предметів освітньої 

галузі «Суспільствознавство» в контексті 

функціонування інноваційного освітнього 

простору»  

03.09-14.09 26 Митрофаненко Ю.С. 

Черткова Н.С. 

65 Вихователі закладів дошкільної освіти. 

Проблема:«Створення сучасного розвиваль-

ного середовища для дітей раннього та 

молодшого дошкільного віку»  

03.09-14.09 54 Гагаріна Н.П. 

Тарапака Н.В. 

66 Педагоги-організатори. 

Проблема:«Ідеї розвитку особистості та колек-

тиву в педагогічній спадщині В.О. Сухомлин-

ського в умовах Нової української школи»  

03.09-14.09 25 Митрофаненко Ю.С. 

Пляка С.М. 

67 Учителі математики, фізики, астрономії та 

природознавства. 

Проблема:«Викладання предметів фізико-

математичного циклу в контексті Державного 

стандарту базової і повної загальної середньої 

освіти»  

03.09-21.09 25 Скрипка Г.В. 

Ткаченко Л.А. 

Дробін А.А. 

Хлань Л.М. 

68 Учителі, які викладають українську мову і 

літературу, зарубіжну літературу та російську 

мову. 

Проблема:«Викладання мови та літератури в 

контексті Нової української школи»  

(очно-дистанційна форма навчання) 

І сесія 

(очна) – 

04.09-06.09 

ІІ сесія 

(дистанційна) 

07.09-26.11 

ІІІ сесія 

(очна) -

27.11-28.11 

25 Небеленчук І.О. 

Ревнивцева О.В. 

Литвиненко О.В. 

69 Учителі англійської мови. 

Проблема:«Шляхи та засоби підвищення 

ефективності уроку англійської мови»  

10.09-21.09 25 Кендюхова А.А. 

Задубняк Ю.А. 

70 Директори, завідувачі філій, заступники 

директорів з навчальної, навчально-виховної  

роботи закладів загальної середньої освіти, які 

викладають предмети освітніх галузей 

«Суспільствознавство» та «Природознавство». 

Проблема:«Компетентнісний підхід в 

управлінні  та процесі викладання 

суспільствознавчих  і  природознавчих 

дисциплін» 

(очно-дистанційна форма навчання) 

І сесія 

(очна) – 

11.09-13.09 

ІІ сесія 

(дистанційна) 

14.09-03.12 

ІІІ сесія 

(очна) -

04.12-05.12 

25 Корецька Л.В. 

Половенко О.В. 

Литвиненко О.В. 

Черткова Н.С. 

Хлань Л.М. 

 

71 Учителі, які викладають інформатику  

в 1-4 класах. 

Проблема:«Методика викладання інформа-

тики в початковій школі» 

(очно-дистанційна форма навчання) 

І сесія 

(очна) – 

17.09-19.09 

ІІ сесія 

дистанційна 

20.09-23.12 

ІІІ сесія 

(очна) -

24.12-25.12 

24 Кондратова В.В. 

Тіхонова Н.Г. 

Литвиненко О.В. 
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72 Учителі фізичної культури. 

Проблема:«Розвиток рухових функцій шко-

лярів засобами спеціальних вправ у період 

адаптації до навчальних навантажень»  

17.09-28.09 25 Жосан О.Е. 

Коробов М.Г. 

73 Вихователі закладів дошкільної освіти. 

Проблема:«Сучасні підходи до організації 

супроводу дітей з особливими потребами»  

17.09-28.09 58 Тарапака Н.В. 

Скуренко С.Л. 

74 Учителі інформатики та математики. 

Проблема:«Використання інноваційних 

онлайнових освітніх інструментів для 

забезпечення продуктивності та інтеграції 

навчання»  

17.09-05.10 25 Скрипка Г.В. 

Чала М.С. 

Ткаченко Л.А. 

75 Учителі української мови і літератури. 

Проблема:«Навчально-методичне забезпечен-

ня та інформаційно-технологічний супровід 

викладання української мови і літератури»  

24.09-05.10 28 Вікторіна О.М. 

Мінич Г.В. 

76 Учителі економіки та математики. 

Проблема:«Особливості змісту і методики 

викладання економіки та математики в 

контексті реалізації Концепції «Нова 

українська школа»  

24.09-12.10 25 Скрипка Г.В. 

Богданова О.П. 

Ткаченко Л.А. 

77 Учителі, які викладають предмети освітньої 

галузі «Природознавство» (хімія, біологія, 

екологія, природознавство). 

Проблема:«Формування ключових та 

предметних компетентностей учнів у процесі 

викладання предметів природничого циклу»  

24.09-12.10 25 Федірко Ж.В. 

Ціперко Т.В. 

Богданова О.П. 

78 Вихователі закладів дошкільної освіти. 

Проблема:«Сучасні підходи до організації 

супроводу дітей з особливими потребами»  

01.10-12.10 58 Тарапака Н.В. 

Гагаріна Н.П. 

79 Практичні психологи та соціальні педагоги. 

Проблема:«Соціально-психологічний супровід 

освітнього процесу в контексті розбудови 

Нової української школи»  

01.10-12.10 25 Молчанова О.М. 

Чебоненко В.Ф. 

80 Учителі англійської мови. 

Проблема:«Компетентнісна парадигма побу-

дови змісту навчання іншомовного спіл-

кування в закладах загальної середньої освіти»  

08.10-19.10 25 Кендюхова А.А. 

Коса І.Т. 

81 Педагоги-організатори. 

Проблема:«Організація життєдіяльності уч-

нівського колективу в контексті формування 

ціннісних орієнтацій особистості» 

08.10-19.10 25 Митрофаненко Ю.С. 

Пляка С.М. 

82 Учителі української мови і літератури. 

Проблема: «Навчально-методичне забезпечен-

ня та інформаційно-технологічний супровід 

викладання української мови і літератури»  

16.10-26.10 28 Вікторіна О.М. 

Котляренко Н.М. 

83 Учителі математики. 

Проблема:«Технології навчання математики: 

можливості їх реалізації в урочний та 

позаурочний час»  

16.10-26.10 25 Голодюк Л.С. 

Ткаченко Л.А. 
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84 Учителі закладів загальної середньої освіти, 

які навчають учнів з особливими освітніми 

потребами, асистенти вчителів. 

Проблема:«Формування і розвиток ключових 

компетентностей учнів з особливими освітніми 

потребами»  

16.10-26.10 26 Войтко В.В. 

Червонець І.В. 

85 Учителі початкових класів. 

Проблема:«Інноваційні процеси та іннова-

ційна діяльність учителя початкових класів в 

умовах реформування сучасної системи 

шкільної освіти»  

16.10-02.11 56 Тіхонова Н.Г. 

Чернецька О.Г. 

86 Учителі фізичної культури, керівники 

спортивних гуртків. 

Проблема:«Методика викладання футболу в 

умовах сучасної школи. Форми і методи 

позакласної роботи з футболу»  

22.10-02.11 25 Жосан О.Е. 

Коробов М.Г. 

87 Вихователі-методисти закладів дошкільної 

освіти. 

Проблема:«Навчально-методичне забезпечен-

ня та інформаційно-медіальний супровід 

діяльності вихователя-методиста»  

22.10-02.11 27 Тарапака Н.В. 

Гагаріна Н.П. 

88 Завідувачі (директори), методисти методичних 

кабінетів (центрів) органів управління освітою 

райдержадміністрацій, міських рад, 

об’єднаних територіальних громад. 

Проблема:«Створення інноваційної моделі 

науково-методичного супроводу в умовах 

об’єднаних територіальних громад»  

29.10-09.11 25 Бик А.С. 

Вареха А.Г. 

89 Учителі музичного мистецтва, інтегрованого 

курсу «Мистецтво», художньої культури. 

Проблема:«Розвиток професійної компетент-

ності вчителя мистецьких дисциплін в умовах 

функціонування Нової української школи»  

29.10-09.11 26 Гельбак А.М. 

Черненко С.В. 

90 Учителі географії, економіки та 

природознавства. 

Проблема:«Сучасні технології навчання 

географії, економіки та природознавства як 

основа реалізації завдань Концепції «Нова 

українська школа» 

29.10-16.11 25 Федірко Ж.В. 

Хлань Л.М. 

Богданова О.П. 

91 Вихователі закладів дошкільної освіти. 

Проблема:«Особливості організації, підготов-

ки та проведення освітнього процесу в різно-

віковій групі»  

05.11-16.11 56 Гагаріна Н.П. 

Тарапака Н.В. 

92 Учителі початкових класів. 

Проблема:«Формування і розвиток ключових 

компетентностей учнів шляхом організації 

навчально-пошукової,  дослідницької діяль-

ності в початковій школі»  

05.11-23.11 56 Чернецька О.Г. 

Тіхонова Н.Г. 
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93 Учителі історії, правознавства, громадянської 

освіти, які викладають предмети освітньої 

галузі «Суспільствознавство». 

Проблема:«Інноваційні підходи до форму-

вання предметних компетентностей учнів у 

процесі вивчення предметів освітньої галузі 

«Суспільствознавство»  

12.11-23.11 26 Митрофаненко Ю.С. 

Кравченко Ю.В. 

94 Практичні психологи. 

Проблема:«Інноваційні підходи до організації 

психологічного супроводу освітнього 

процесу»  

12.11-23.11 26 Молчанова О.М. 

Чебоненко В.Ф. 

95 Учителі англійської мови. 

Проблема:«Шляхи вдосконалення професій-

ної компетентності вчителя англійської мови»  

19.11-30.11 25 Кендюхова А.А. 

Коса І.Т. 

96 Учителі хімії та природознавства. 

Проблема:«Оновлення  змісту й методики 

викладання хімії та природознавства: 

дослідницький підхід» 

19.11-30.11 25 Федірко Ж.В. 

Ціперко Т.В. 

97 Учителі закладів загальної середньої освіти, 

які навчають учнів з особливими освітніми 

потребами, асистенти вчителів. 

Проблема:«Формування і розвиток ключових 

компетентностей учнів з особливими освітніми 

потребами»  

19.11-30.11 26 Войтко В.В. 

Червонець І.В. 

98 Директори, завідувачі філій, заступники 

директорів з навчальної, навчально-виховної  

роботи закладів загальної середньої освіти. 

Проблема:«Управлінські засади формування 

освітнього простору  закладу освіти»  

26.11-07.12 27 Корецька Л.В. 

Трубіна В.Г. 

99 Учителі початкових класів. 

Проблема:«Створення умов для розвитку та 

успішної самореалізації учнів під час реалізації 

нового змісту загальної початкової освіти»  

26.11-14.12 56 Кондратова В.В. 

Чернецька О.Г. 

100 Учителі, які викладають предмети «Захист 

Вітчизни» (для юнаків) та «Фізична культура». 

Проблема:«Фізичне та військово-патріотичне 

виховання учнів під час уроків і навчально-

тренувальних занять» 

03.12-14.12 25 Жосан О.Е. 

Коробов М.Г. 

 

101 Учителі, які викладають українську мову і 

літературу, зарубіжну літературу та російську 

мову. 

Проблема:«Викладання мови та літератури в 

контексті Нової української школи» 

03.12-21.12 28 Небеленчук І.О. 

Ревнивцева О.В. 

Котляренко Н.М. 

102 Учителі математики, інформатики, фізики, 

астрономії. 

Проблема: «Активізація творчого та інно-

ваційного потенціалу школярів засобами 

STEM – освіти» 

03.12-21.12 25 Бик А.С. 

Ткаченко Л.А. 

Чала М.С. 

Дробін А.А. 

103 Учителі англійської мови. 

Проблема:«Шляхи вдосконалення професій-

ної компетентності вчителя англійської мови» 

10.12-21.12 25 Кендюхова А.А. 

Задубняк Ю.А. 
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104 Бібліотекарі закладів освіти. 

Проблема:«Сучасні підходи щодо розширення 

інформаційно-освітнього простору користу-

вачів бібліотек закладів освіти» 

10.12-21.12 26 Небеленчук І.О. 

Дяченко Н.І. 

 

 



81 

 

6.2. Впровадження сучасних форм підготовки кадрів до дистанційного навчання, самоосвіти тощо 

№ 

з/п 
Вид роботи 

Категорія керівних і 

педагогічних кадрів 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка про 

виконання 

1 Забезпечити проведення онлайн-опитування слухачів курсів 

підвищення кваліфікації у 2017 році відповідно до графіка 

(лист КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського від 

02.12.2016 року № 759/01-11») 

Усі категорії Протягом 

року 

Куратори КПК  

2 Продовжити роботу щодо наповнення бази дистанційних 

курсів / тренінгів КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» 

Науково-педагогічні та 

педагогічні працівники 

закладу 

Протягом 

року 

Керівники 

структурнх 

підрозділів 

 

3 Проведення обласних методичних заходів на основі 

дистанційних форм навчання (відповідно до наказу 

начальника управління освіти, науки, молоді та спорту обл-

держадміністрації від 18.12.2017 року № 958) 

Науково-педагогічні та 

педагогічні працівники 

закладу 

Протягом 

року 

Керівники 

структурнх 

підрозділів 

 

4 Дистанційний тренінг 
Проблема:«HOT POTATOES V 6.02» - інструментальна оболонка 

для створення інтерактивних завдань, тестів та кросвордів» 

Педагогічні працівники  Буртовий С.В.  

5 Дистанційний тренінг 

Проблема: «Інфографіка як ефективний спосіб подачі даних» 

Педагогічні працівники  Литвиненко О.В.  

 Дистанційний тренінг 

Проблема: «Основи створення комп’ютерних презентацій» 

Педагогічні працівники  Частаков А.В.  

6 Дистанційний тренінг 
Проблема: «Використання карт знань у практичній діяльності 

педагога» 

Педагогічні працівники  Литвиненко О.В.  

7 Дистанційний тренінг 
Проблема: «Використання Prezi в діяльності педагогічних 

працівників» 

Педагогічні працівники  Литвиненко О.В.  

8 Дистанційний тренінг 
Проблема: «Використання скрайбингу в освітньому процесі» 

Педагогічні працівники  Тіхонова Н.Г. 

Литвиненко О.В. 

 

9 Дистанційний тренінг (апробація)  
Проблема: «Створення, налаштування та подальша оптимізація 

свого персонального YouTube-каналу» 

Педагогічні працівники  Буртовий С.В.  
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10 Дистанційний тренінг (апробація)  
Проблема:«Програмування в KODU» 

Учителів інформатики  Шовенко О.С.  

11 Дистанційний курс 
Проблема: «Сучасні технології діагностики та оцінювання 

навчальних досягнень» 

Педагогічні працівники  Кендюхова А.А.  

12 Дистанційний курс 
Проблема: «Впровадження інноваційних освітніх технологій з 

урахуванням сучасних пріоритетів дошкільної освіти» 

Педагогічні працівники 

закладів дошкільної 

освіти 

 Гагаріна Н.П.  

13 Дистанційний курс 
Проблема: «Психологічний стан особистості в періоди 

життєвих змін» 

Педагогічні працівники 

ЗЗСО та професійної 

(професійно-технічної) 

освіти 

 Гельбак А.М. 

 

 

14 Дистанційний курс 
Проблема: «Сучасні підходи до професійного 

самовдосконалення педагога» 

Керівники та педагогічні 

працівники ЗЗСО 
 Павлюх В.В.  

15 Дистанційний курс 
Проблема: «Особливості розвитку, навчання та виховання 

учнів з порушеннями інтелекту» 

Педагогічні працівники 

ЗЗСО, спеціальних шкіл, 

шкіл-інтернатів, навчаль-

но-реабілітаційних цент-

рів, закладів професійно-

технічної освіти 

 Войтко В.В.  

16 Дистанційний курс 
Проблема: «Антропонімія сучасної української літературної 

мови» 

Педагогічні працівники  Вікторіна О.М.  

17 Дистанційний курс 
Проблема: «Орфоепічні норми сучасного українського 

літературного мовлення» 

Педагогічні працівники  Вікторіна О.М.  

18 Дистанційний курс. 

Проблема: «Топонімія Дніпро-Бузького межиріччя» 

Учителі української мови, 

методисти методичних 

кабінетів (центрів) органів 

управління освітою 

райдержадміністрацій, 

міських рад, об’єднаних 

територіальних громад 

 Вікторіна О.М.  



83 

 

19 Дистанційний курс 
Проблема: «Як спланувати навчальний проект» 

Педагогічні працівники  Скрипка Г.В.  

20 Дистанційний курс 
Проблема: «Використання хмарних технологій в практиці 

педагога» 

Педагогічні працівники  Скрипка Г.В.  

21 Дистанційний курс 
Проблема: «Як встигнути все, або тайм-менеджмент для 

вчителів» 

Педагогічні працівники  Скрипка Г.В.  

22 Дистанційний курс 
Проблема: «Як не спійматися на гачок, або критичне 

оцінювання ресурсів Інтернету» 

Педагогічні працівники  Скрипка Г.В.  

23 Дистанційний курс  
Проблема: «Основи історії та практики впровадження 

економічної теорії лістіанства» 

Учителі освітньої галузі 

«Суспільствознавство» 

 Митрофанен- 

ко Ю.С. 

 

24 Дистанційний курс  
Проблема: «Кольористика як засіб зображення внутрішнього 

світу героя» 

Учителі української 

мови і літератури, 

зарубіжної літератури, 

початкових класів 

 Небеленчук І.О.  

25 Дистанційний курс  
Проблема: «Теорія та методика аналізу художнього твору» 

Учителі української 

мови і літератури, 

зарубіжної літератури, 

початкових класів 

 Небеленчук І.О.  

26 Дистанційний курс 
Проблема: «Освітній сторітеллінг: навчання, яке захоплює» 

Педагогічні працівники  Федірко Ж.В.  

27 Дистанційний курс 
Проблема:«Колегіальне рішення: аналітико-прогностичний 

підхід до підготовки і проведення педагогічної ради» 

Керівників закладів 

освіти 

 Половенко О.В.  

28 Дистанційний курс 
Проблема:«Інноваційні підходи до науково-методичної роботи 

та критерії її ефективності» 

Методисти методичних 

кабінетів (центрів) орга-

нів управління освітою 

райдержадміністрацій, 

міських рад, об’єднаних 

територіальних громад, 

заступники директорів 

 Кірішко Л.М. 

Вареха А.Г. 
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закладів освіти. 

29 Дистанційний курс  
Проблема: «Апробація навчальної літератури як складова 

інноваційної діяльності» 

Завідувачі та методисти 

методичних кабінетів 

(центрів) органів упра-

вління освітою райдерж-

адміністрацій, міських 

рад, об’єднаних терито-

ріальних громад, дирек-

торів, заступників дирек-

торів та учителів-мето-

дистів закладів загальної 

середньої освіти 

 Яковова Г.Я.  

30 Дистанційний курс 
Проблема:«Національно-патріотичне виховання учнів в 

умовах сучасного освітнього простору» 

Методисти, заступники 

директорів шкіл з вихов-

ної роботи, педагогів-

організаторів, педагогів-

краєзнавців, керівників 

гуртків та музеїв 

 Міцай Ю.В. 

Пляка С. М. 

Гайда Л.А. 

 

31 Дистанційний курс 
Проблема: «Сучасний урок зарубіжної літератури та 

російської мови: інноваційна парадигма» 

Учителі  зарубіжної 

літератури та російської 

мови 

 Ревнивцева О.В.  

32 Дистанційний курс 
Проблема: «Розвиток мовних компетентностей на уроках 

української мови» 

Учителі  української 

мови і літератури 

 Мінич Г.В.  

33 Дистанційний курс 
Проблема: «Комунікативний метод – шлях успішного 

навчання англійської мови» 

Учителі  англійської 

мови 

 Коса І.Т.  

34 Дистанційний курс 
Проблема: «Особливості  навчання англійської мови 

молодших школярів» 

Учителі  англійської 

мови 

 Задубняк Ю.А.  

35 Дистанційний курс 
Проблема:«Intel® Навчання для майбутнього» 

Педагогічні працівники  Скрипка Г.В. 

Литвиненко О.В. 

 

36 Дистанційний курс 
Проблема:«Скретч програмування для всіх» 

Педагогічні працівники  Литвиненко О.В.  
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37 Дистанційний курс 
Проблема:«Бази даних» 

Учителі інформатики  Шовенко О.С.  

38 Дистанційний курс 
Проблема:«Практична діяльність на уроках природознавства» 

Учителі природознавства  Хлань Л.М.  

39 Дистанційний курс 
Проблема:«Сучасні теоретичні та методичні засади 

проведення практичних робіт на уроках географії 

Учителі географії  Хлань Л.М.  

40 Дистанційний курс 
Проблема:«Методика складання та розв’язування 

розрахункових задач шкільного курсу хімії» 

Учителі хімії  Ціперко Т.В.  

41 Дистанційний курс 
Проблема:«Задачі практичного змісту в шкільному курсі 

математики» 

Учителі математики  Ткаченко Л.А.  

42 Дистанційний курс 

Проблема:«Технологія проблемного навчання на уроках 

економіки» 

Учителі економіки  Богданова О.П.  

43 Дистанційний курс 
Проблема:«Технологія розвитку критичного мислення на 

уроках історії» 

Учителі історії  Черткова Н.С.  

44 Дистанційний курс 
Проблема:«Методика викладання футболу» 

Учителі фізичної 

культури, керівники 

спортивних гуртків 

 Коробов М.Г.  

45 Дистанційний курс 
Проблема:«Проектна технологія на уроках трудового 

навчання» 

Учителі трудового 

навчання 

 Татаренко О.В.  

46 Дистанційний курс 
Проблема:«Основи педагогічної конфліктології» 

Практичні психологи та 

соціальні педагоги 
 Чебоненко В.Ф.  

47 Дистанційний курс 
Проблема:«Сучасні підходи до створення нової модулі 

бібліотеки інформаційно-ресурсного центру закладу загальної 

середньої освіти» 

Бібліотекарі закладів 

освіти 

 Дяченко Н.І.  

48 Дистанційний курс 
Проблема:«Формування інноваційного простору закладу 

освіти» 

Педагогічні працівники  Кирилюк А.П.  

http://dk.koippo.kr.ua/course/view.php?id=82
http://dk.koippo.kr.ua/course/view.php?id=39
http://dk.koippo.kr.ua/course/view.php?id=39
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49 Дистанційний курс 
Проблема:«Навчання на засадах розвитку життєвих навичок» 

Учителі, які викладають  

основи здоров’я, безпеку 

життєдіяльності та впро-

ваджують здоров’язбе-

режні превентивні про-

екти 

 Желєзнова Т.П. 

Барсукова С.Л. 

Ткаченко С.В. 

 

50 Дистанційний курс 
Проблема:«Диференційоване викладання в класі з 

інклюзивним навчанням» 

Учителі ЗЗСО, які на-

вчають учнів з особ-

ливимиосвітнімипотре-

бами, асистентів вчите-

лів 

 Червонець І.В.  

51 Дистанційний курс 
Проблема:«Сучасні підходи до викладання музичного 

мистецтва в загальноосвітній школі» 

Учителі музичного 

мистецтва 

 Черненко С.В.  

52 Дистанційний курс (апробація) 
Проблема: «Як створити та наповнити сайт учителя, 

використовуючи сервіси Google» 

Педагогічні працівники  Скрипка Г.В.  

53 Дистанційний курс (апробація) 
Проблема: «Події Української революції 1917-1921 рр. на 

теренах нашого краю» 

Учителі освітньої галузі 

«Суспільствознавство». 

 Митрофанен- 

ко Ю.С. 

 

54 Дистанційний курс (апробація) 
Проблема: «Аналіз ліричного твору» 

Учителі української 

мови і літератури, 

зарубіжної літератури, 

початкових класів 

 Небеленчук І.О.  

55 Дистанційний курс (апробація) 
Проблема: «Шляхи подолання антиінноваційних бар’єрів в 

освіті» 

Педагогічні працівники  Федірко Ж.В.  

56 Дистанційний курс(апробація) 
Проблема: «Вчитель як агент змін та суб’єкт розбудови Нової 

української школи» 

Директори, заступники 

директорів та педагогічні 

працівники ЗЗСО 

 Жосан О.Е.  

57 Дистанційний курс(апробація) 
Проблема: «Робота з учнями закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти, які мають особливі освітні 

потреби» 

Педагогічні працівники 

закладів професійної 

(професійно-технічної) 

освіти 

 Молчанова О.М.  
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58 Дистанційний курс (апробація) 
Проблема: «Сучасні підходи до організації освітнього процесу 

в початкових класах відповідно до концептуальних засад 

Нової української школи» 

Учителі початкових 

класів, які у 2018/2019 

навчальному році будуть 

викладати в 1 класі 

 Кондратова В.В. 

Тіхонова Н.Г. 

 

 

59 Дистанційний курс (апробація) 
Проблема:«Навчання, виховання та розвиток дітей 

дошкільного віку з особливими освітніми потребами» 

Педагогічні працівники 

закладів дошкільної 

освіти, які працюють з 

дітьми з особливими 

освітніми потребами 

 Тарапака Н.В. 

Тищенко Т.О. 

 

60 Дистанційний курс (апробація) 
Проблема:«Формування фонетико-граматичної компетенції 

дітей дошкільного віку» 

Педагогічні працівники 

закладів дошкільної 

освіти 

 Гагаріна Н.П.  

61 Дистанційний курс(апробація) 
Проблема:«Технологія веб-квесту для проведення навчальних 

занять» 

Педагогічні працівники  Литвиненко О.В.  

62 Дистанційний курс(апробація) 
Проблема:«Освітній процес на засадах змішаного навчання» 

Педагогічні працівники  Литвиненко О.В.  

63 Дистанційний курс(апробація) 
Проблема:«Обробка даних в електронних таблицях» 

Педагогічні працівники  Литвиненко О.В.  

64 Дистанційний курс (апробація) 
Проблема:«Особливості підготовки учнів до розв’язування 

олімпіадних задач з інформаційних технологій: табличний 

процесор» 

Учителі інформатики  Шовенко О.С.  

65 Дистанційний курс(апробація)  
Проблема:«Використання онлайнових графічних 

калькуляторів» 

Учителі інформатикита 

математики 

 Чала М.С.  

66 Дистанційний курс(апробація)  
Проблема:«Формуюче оцінювання школярів в навчанні 

інформатики» 

Учителі інформатики  Чала М.С.  

67 Дистанційний курс(апробація)  

Проблема:«Методичний менеджмент: технологія 

впровадження» 

Завідувачі (директори), 

методисти методичних 

кабінетів (центрів) орга-

нів управління освітою 

райдержадміністрацій, 

 Половенко О.В.  
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міських рад, об’єднаних 

територіальних громад, 

директори та заступники 

директорів ЗЗСО 

68 Дистанційний курс(апробація) 

Проблема:«Фандрейзинг в управлінні» 

Завідувачі (директори), 

методисти методичних 

кабінетів (центрів) орга-

нів управління освітою 

райдержадміністрацій, 

міських рад, об’єднаних 

територіальних громад, 

директори та заступники 

директорів ЗЗСО 

 Трубіна В.Г.  

69 Дистанційний курс(апробація) 

Проблема:«Розвиток професійної компетентності педагога» 

Завідувачі (директори), 

методисти методичних 

кабінетів (центрів) орга-

нів управління освітою 

райдержадміністрацій, 

міських рад, об’єднаних 

територіальних громад, 

директори та заступники 

директорів ЗЗСО 

 Вареха А.Г.  

70 Дистанційний курс(апробація)  
Проблема:«Формування освітнього середовища» 

Завідувачі (директори), 

методисти методичних 

кабінетів (центрів) орга-

нів управління освітою 

райдержадміністрацій, 

міських рад, об’єднаних 

територіальних громад, 

директори та заступники 

директорів ЗЗСО 

 Кірішко Л.М.  

71 Дистанційний курс (апробація) 
Проблема: «Читацькоцентрична парадигма уроку зарубіжної 

літератури як інноваційна технологія» 

Учителі  зарубіжної 

літератури та російської 

мови 

 Ревнивцева О.В.  
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72 Дистанційний курс(апробація) 
Проблема:«Методика підготовки до ЗНО: «Як створити власне 

висловлення» 

Учителі української мови 

і літератури 

 Мінич Г.В.  

73 Дистанційний курс(апробація) 
Проблема: «Сучасний урок української мови: технології, 

методи, прийоми» 

Учителі української мови 

і літератури 

 Котляренко Н.М.  

74 Дистанційний курс (апробація) 
Проблема:«Практичні заняття на уроках історії та 

правознавства» 

Учителі історії та 

правознавства 

 Черткова Н.С.  

75 Дистанційний курс (апробація) 
Проблема: «Розвиток критичного мислення учнів на уроках 

біології» 

Учителі біології  Богданова О.П.  

76 Дистанційний курс (апробація)  
Проблема:«Авторські та якісні задачі в шкільному курсі 

фізики» 

Учителі фізики  Дробін А.А.  

77 Дистанційний курс(апробація)  
Проблема:«Технологія змішаного навчання у викладанні 

предметів технологічного профілю» 

Учителі трудового нав-

чання, які викладають 

предмети освітньої галу-

зі «Технології» 

 Татаренко О.В.  

78 Дистанційний курс(апробація)   
Проблема:«Основи медичних знань і долікарської допомоги» 

Учителі, які викладають 

предмет «Захист Вітчиз-

ни» (для юнаків та дівчат) 

 Коробов М.Г.  

79 Дистанційний курс (апробація) 
Проблема:«Базові навички медіатора в закладі освіти» 

Практичні психологи та 

соціальні педагоги 
 Мирська А.А.  

80 Дистанційний курс(апробація) 
Проблема:«Організація роботи з розв’язання проблеми 

насильства в школі» 

Практичні психологи та 

соціальні педагоги 

 Снітко І.Ю.  

81 Дистанційний курс (апробація) 
Проблема:«Вчимося жити разом. Програма розвитку 

соціальних навичок учнів початкової школи у курсі «Основи 

здоров’я» 

Учителі початкових кла-

сів, класні керівники по-

чаткової ланки, вихователі 

ГПД, психологи, заступники 

директорів з виховної 

роботи, соціальні педагоги, 

педагоги-організатори 

 

 Желєзнова Т.П. 

Барсукова С.Л. 

Ткаченко С.В. 
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82 Дистанційний курс (апробація) 
Проблема:«Вчимося жити разом. Програма розвитку 

соціальних навичок учнів основної та старшої школи у курсі 

«Основи здоров’я» 

Учителі основ здоров’я 

основної та старшої 

школи, класні керівники,  

педагоги-організатори,  

соціальні педагоги, пси-

хологи, заступники 

директорів з виховної 

роботи 

 Желєзнова Т.П. 

Барсукова С.Л. 

Ткаченко С.В. 
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6.3. Методичне забезпечення навчального процесу 

№ 

з/п 

Форма/вид методичного 

забезпечення 

Категорія 

керівних і 

педагогічних 

кадрів 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка про 

виконання 

1 Формування навчально-

тематичних планів курсів 

підвищення кваліфікації 

та міжкурсових заходів з 

урахуванням результатів 

онлайн-опитування, інно-

ваційних технологій у 

навчанні; нових науково-

методичних та навча-

льно-дидактичних ресур-

сів 

Керівні та 

педагогічні 

кадри регіону 

Протягом року Структурні 

підрозділи 

 

2 Розробка та створення на-

вчальних відео-подкастів 

для слухачів курсів 

підвищення кваліфікації 

Учителі усіх 

категорій 

Протягом 

року 
Буртовий С.В. 

 

3 Організація під час курсів 

та семінарів:  

- виставок, педагогічних 

реклам науково-педагогічної, 

методичної та навчальної 

літератури; 

- презентацій авторських 

програм, проектів, 

методичних і навчальних 

посібників науково-

педагогічних працівників 

інституту, методичних 

працівників, керівників шкіл, 

педагогічної громадськості 

Керівні та педа-

гогічні кадри 

регіону 

Протягом року Структурні 

підрозділи 

 

4 Методичні рекомендації 

щодо особливостей 

організації освітнього 

процесу у 2018-2019 н.р. 

Педагогічні 

працівники 

ЗЗСО 

Протягом 

року 

Голодюк Л.С. 

керівники 

структурних 

підрозділів 

 

5 Підготовка матеріалів до 

«Науково-методичного 

вісника» № 54 

Педагогічні 

працівники 

ЗЗСО 

Протягом 

року 

Голодюк Л.С. 

керівники 

структурних 

підрозділів 

 

6 Тематичні публікації на 

блозі кафедри Учителі 

географії 

Протягом 

року 

Науково-педа-

гогічні та педа-

гогічні праців-

ники закладу 
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VІІ. ІННОВАЦІЙНА ТА ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
7.1. Організаційно-методичний супровід управління інноваційною діяльністю 

№ 

з/п 
Форма та тема заходу 

Категорія керівних і 

педагогічних кадрів 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконанн

я 

1 Науково-практичний 

семінар з проблеми 

«Інноваційні засоби та 

форми навчального 

процесу STEM-

освіти» 

методисти методич-

них кабінетів (цент-

рів) органів управлін-

ня освітою райдерж-

адміністрацій, міських 

рад, об’єднаних тери-

торіальних громад. 

04.10 Марченко 

І.А. 

 

2 Інструктаж експертів 

підручників з проб-

леми: «Вимоги до 

шкільного підручника 

відповідно до ком-

петентнісного підходу 

в освіті». 

методисти методич-

них кабінетів (цент-

рів) органів управлін-

ня освітою райдерж-

адміністрацій, міських 

рад, об’єднаних тери-

торіальних громад, 

вчителі закладів зага-

льної середньої осві-

ти, науково-педа- 

гогічних працівників. 

03.12 Марченко 

І.А. 

 

3 Надання методичної 

допомоги, консуль-

тування з питань 

інноваційної діяль-

ності в закладах освіти 

Педагогічні праців-
ники закладів освіти 
області, методисти 
РМК (ММК) відділів 
(управлінь) освіти 
райдержадміністрацій, 
міських рад 

Постійно Марченко 

І.А. 

 

4 Науково-методичний 

супровід створення 

моделі навчального 

закладу «Школи 

сприяння здоров’ю»; 

розширення обласної 

мережі закладів  

Директори, заступ-

ники директорів Шкіл 

сприяння здоров’ю 

Протягом 

року 

Міцай Ю.В. 

Пляка С.М. 

 

5 Організувати та про-

вести семінар-тренінг 

директорів опорних 

шкіл, які працюють 

над створенням сучас-

ної моделі навчаль-

ного закладу – Школи 

сприяння здоров’ю 

Директори, заступ-

ники директорів Шкіл 

сприяння здоров’ю 

03.05 Міцай Ю.В. 

Пляка С.М. 

 

6 Науково-методичний 

супровід Всеукра-

їнського проекту 

«Розвиток соціальної 

згуртованості суб’єк-

тів освітнього про-

цесу»: 

- дистанційна під-

НВО №6 «СЗШ  

І-ІІІ ст., центр 

естетичного вихо-

вання «Натхнення» 

м. Кропивницького 

Протягом 

року 

Міцай Ю.В. 

Пляка С.М. 
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тримка, онлайн- 

консультування; 

- розробка електрон-

ного контенту 

7 Упровадження систе-

ми управління охоро-

ною праці та безпекою 

життєдіяльності в 

закладах освіти 

області 

Керівники закладів 

(директори, заступ-

ники директорів), заві-

дувачі (директори), 

методисти методич-

них кабінетів (цент-

рів) органів управлін-

ня освітою райдерж-

адміністрацій, міських 

рад, об’єднаних тери-

торіальних громад 

Протягом 

року 

Желєзнова Т.П. 

 

 

8 Забезпечення науково-

педагогічних перед-

умов для розширення 

змісту, форм, впро-

вадження інновацій-

них технологій 

навчання в систему 

післядипломної освіти  

Учителі, які виклада-

ють основи здоров’я, 

безпеку життєдіяль-

ності та  впроваджу-

ють превентивні про-

екти в закладах зага-

льної середньої освіти 

Протягом 

року 

Желєзнова Т.П. 

Ткаченко С.В. 

Барсукова С.Л. 

 

 

 

9 Науково-інформаційне 

забезпечення підго-

товки педагогічних 

працівників закладів 

дошкільної, загальної 

середньої освіти з 

питань інноваційного 

розвитку здоров’я-

збережної та профі-

лактичної освіти, 

упровадження  досяг-

нень науки в 

практичну роботу  

педагога 

Усі категорії педаго-

гічних працівників 

Протягом 

року 

Желєзнова Т.П. 

 

 

10 Організаційно-мето-

дичний супровід 

дослідно-експеримен-

тальної роботи та 

інноваційної діяль-

ності освітніх установ 

області за такими 

напрямами: 

 формування та 

розвиток безпечного 

освітнього середо-

вища; 

 упровадження ін-

новаційних технологій 

навчання дорослих; 

 теоретичні та 

Усі категорії педаго-

гічних працівників 

Протягом 

року 

Желєзнова Т.П. 

Ткаченко С.В. 

Барсукова С.Л. 
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практичні основи 

функціонування  здо-

ров’язбережної пре-

вентивної освіти;  

 застосування ін-

формаційно-комуні-

каційних технологій у 

діяльності учителів, 

які викладають основи 

здоров’я, безпеку 

життєдіяльності та  

впроваджують пре-

вентивні проекти в 

закладах загальної 

середньої освіти; 

 використання здо-

ров’язбережних ін-

терактивних техноло-

гій навчання  в 

освітньому процесі  
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7.2. Формування інноваційного-освітнього середовища в регіоні: розробка та впровадження нових освітніх моделей і 

технологій, координація інноваційної діяльності 

Графік вивчення перспективного досвіду  

№ 

з/п 

Прізвище ініціали 

носія досвіду 
Ідея досвіду 

Термін 

вивчення 
Відповідальні 

Оформлення 

результатів вивчення 

Відмітка 

про 

виконання 

1 Місюня Лілія Валеріївна Організаційно-ме-

тодичний супровід 

реабілітації дітей з 

інвалідністю: су-

часні підходи 

2018-2020   Гельбак А.М. Публікація узагальнених результатів 

–  жовтень 2020 р.  («Педагогічний 

вісник») 

 

2 Царук Михайло Анатолійович Духовно-моральне 

виховання у кон-

тексті розвитку со-

ціальної і грома--

дянської компе-

тентностей учнів 

2018-2020 Жосан О.Е. 

 

Публікація узагальнених результатів 

–  травень 2020 р.  («Педагогічний 

вісник») 

 

3 Бродова Інна Миколаївна Система роботи 

закладу з розвитку 

творчого потен-

ціалу вихованців 

2016-2018 Павлюх В.В. Публікація узагальнених результатів 

–  жовтень 2018 р.  («Педагогічний 

вісник») 

 

4 Олесандрівський районний центр 

дитячої та юнацької творчості 

Корекційна спря-

мованість особи-

стісно орієнтова-

ного підходу у по-

заурочній роботі  з 

дітьми групи ризи-

ку 

2016-2018  Войтко В.В. Публікація узагальнених результатів 

–  травень 2018 р.  («Науково-

методичний вісник») 

 

5 Ільченко О.П., соціальний педагог 

державного навчального закладу 

«ВПУ № 9 м. Кіровоград» 

Сім’я в сучасному 

вимірі. Проблема 

сімейного вихо-

вання в професій-

но-технічному зак-

ладі 

2017-2018  Молчанова 

О.М. 

Схвалення на засіданні науково-

методичної ради – жовтень 2018 р. 

Публікація узагальнених результатів 

–  листопад 2018 р.  («Педагогічний 

вісник») 
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6 Педагогічний колектив КЗ  «НВОЗШ 

І-ІІІ ступенів – гімназія» Петрівської 

районної ради Кіровоградської 

області» 

Інноваційний ас-

пект організаційно-

методичного су-

проводу роботи з 

розвитку ключових 

компетентностей 

учнів 

2018-2020 Марченко І.А. Публікація узагальнених результатів 

–  жовтень 2018 р.  («Педагогічний 

вісник»), травень 2019 р. 

(«Методичний вісник»), жовтень 

2020 р. («Педагогічний вісник») 

 

7 Тацієнко Світлана Ігорівна, Романич 

Наталія Василівна, методисти РМК 

відділів освіти Компаніївської та 

Маловисківської РДА  

Використання су-

часних інформа-

ційних технологій 

у контексті підви-

щення професійної 

компетентності біб-

ліотекарів 

2016-

2018 рр. 

(продов-

ження) 

Дяченко Н.І. Буклет  

(2019 р.) 

 

8 Педагогічний колектив Чечеліївської 

ЗШ I-III ст. Петрівської районної ради 

Кіровоградської області 

Організація здоро-

в’язбережувальної 

діяльності в умовах 

навчального закла-

ду  

2017- 

2018 рр. 

Міцай Ю.В. Брошура 

(буклет) 

 

9 Кураєва В.В., вихователь ЗДО №7 

«Козачок», м. Знам'янка 

Екологічне вихо-

вання дошкільників 

як засіб гармо-

нійного розвитку 

особистості 

Протягом 

року 

Тарапака Н.В. Стаття  

10 Кріпака С.В., вчитель початкових 

класів комунального закладу 

«Навчально-виховного комплексу І-ІІІ 

ступенів «Мрія» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області»  

Розвиток систем-

ного мислення в 

учнів початкової 

школи 

 Кондратова 

В.В. 

Стаття  

11 Григорян І.І., вчитель образотворчого 

мистецтва Верхньоінгульської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів 

Бобринецької районної ради 

Кіровоградської області  

Художньо-естетич-

ний розвиток учнів 

як засіб форму-

вання творчої 

особистості 

квітень-

грудень 

Кондратова 

В.В. 

Стаття  
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12 Коваленко Н.І., учитель початкових 

класів НВО «Спеціалізований 

загальноосвітній навчальний заклад І 

ступеня «Гармонія» - гімназія ім. 

Т.Г. Шевченка  - центр позашкільного 

виховання «Контакт» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області 

Використання еле-

ментів новітніх 

технологій у роботі 

над казкою з 

учнями початкових 

класів 

Протягом 

року 

Тіхонова Н.Г. Стаття  

13 Мальована Л.М., учитель початкових 

класів загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 29 Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області 

Розвиток продук-

тивного та 

критичного мис-

лення в умовах 

розвивальної освіти 

Протягом 

року 

Чернецька 

О.Г. 

Стаття  

14 Горова О.Г., вихователь-методист ЗДО 

№4 «Казка», м. Долинська 

Управління інно-

ваційною освіт-

ньою діяльністю 

Протягом 

року 

Гагаріна Н.П. Стаття  

15 Ружин Н.М., вихователь КЗ 

«Навчально-виховне об'єднання 

«Школа козацько-лицарського 

виховання І-ІІ ступенів №21 – 

суспільно-гуманітарний ліцей – ДНЗ 

Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

Розвиток мовленнє-

вої компетентності 

дошкільників засо-

бами мовленнєвих 

ігор та мовленнєвих 

вправ з вико-

ристанням  інтер-

активних методів 

Протягом 

року 

Скуренко С.Л. Стаття  

16 Петренко К.П., вчитель початкових 

класів НВК «Кіровоградський 

колегіум-спеціалізований навчальний 

заклад І-ІІІ ступенів-дошкільний 

навчальний заклад-центр естетичного 

виховання Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області» 

Застосування інтер-

активних технологій 

на уроках в 

початковій школі 

Протягом 

року 

Сібіберт О.Є. Стаття  

17 Варламова С.Т., асистент вихователя в 

інклюзивній групі закладу дошкільної 

освіти, вчитель-логопед 

(Добровеличківський ДНЗ «Ромашка») 

«Практичне впро-

вадження інклю-

зивної форми нав-

чання в освітній 

простір закладів 

дошкільної освіти» 

2018-

2019 рр. 

Тищенко Т.О. Навчально-методичний посібник   
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18 НВК «Олександрійський колегіум – 

спеціалізована школа»  

 Протягом 

року 

Коса І. Т., 

Задубняк Ю.А. 

Посібник  

19 Педагогічний колектив навчально-

виховного комплексу «Загально-

освітній навчальний заклад І-ІІІ 

ступенів  №19 – дошкільний 

навчальний заклад «Лісова казка» 

Олександрійської міської ради  

Партнерство гро-

мади, школи та 

батьківської гро-

мадськості – запо-

рука успішного 

становлення і роз-

витку здоров’я-

збережного освіт-

нього середовища 

Протягом 

року 

Желєзнова 

Т.П. 

Презентація, стаття   

20 Педагогічний колектив комунального 

закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №5» Бобринецької міської 

ради 

Науково-методич-

ний супровід упро-

вадження здо-

ров’язбережних 

технологій навчан-

ня, європейських 

стандартів превен-

тивної освіти в 

освітній виховний 

процес  

Протягом 

року 

Барсукова 

С.Л. 

Презентація, стаття   

21 Царук Тетяна Миколаївна, методист з 

основ здоров’я, превентивних 

проектів, безпеки життєдіяльності та 

охорони праці методичного кабінету  

відділу освіти Кіровоградської 

районної державної адміністрації 

Удосконалення ро-

боти з питань 

охорони праці та 

безпеки життє--

діяльності з метою 

зменшення трав-

мування учасників 

освітнього процесу 

Протягом 

року 

Желєзнова 

Т.П. 

Ткаченко С.Л. 

Презентація, стаття  

22 Ціпов’яз Л.В., учитель зарубіжної 

літератури та російської мовив виховного 

об’єднання «Олександрійська гімназія 

імені Т.Г.Шевченка  –  ЗНЗ  І-ІІ  ступенів  

–  школа  мистецтв» Олександрійської 

міської ради 

Читацька культура 

особистості в циф-

рову епоху 

 

 

2018 

 

 

Ревнивцева О.В  Стаття в фаховому журналі  
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23 Районне методичне об’єднання 

вчителів зарубіжної літератури  

(керівник Козова Таміла 

Олександрівна) 

Інноваційна пара-

дигма сучасного 

уроку – засіб фор-

мування читацьких 

та мовлєнневих 

компетентностей 

учня. 

2018 Ревнивцева О.В. Стаття в журналі «Педагогічний 

вісник» 

 

24 Під час курсів та у міжкурсовий  

період  надавати  пріоритет 

впровадженню інноваційних техноло-

гій в практику роботи вчителів 

постійно   Ревнивцева О.В. 

Мінич Г.В. 

Котляренко Н.М. 

Черненко С.В. 

 

25 Бойко Людмила Борисівна, учитель 

української мови і літератури 

комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання №6 

«Спеціалізована загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів, центр 

естетичного виховання «Натхнення» 

Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області 

Майнкрафт як засіб 

підготовки до ЗНО 

з української літе-

ратури 

2017-2018 Мінич Г.В. Методичні рекомендації  

26 Бугайова Наталія Анатоліївна, учитель 

української мови і літератури 

Новопразького навчально-виховного 

комплексу Олександрійської районної 

ради Кіровоградської області 

Формування пред-

метних і творчих 

компетентностей 

на уроках україн-

ської засобами 

STEM 

2018-2019 Мінич Г.В. 

Котляренко НМ 

Стаття в журналі «Педагогічний 

вісник» 

 

27 Тисленко Олена Юріївна (ЗШ І-ІІІ 

ступенів №2 Кіровоградської міської 

ради  Кіровоградської області 

Упровадження ін-

формаційно-кому-

нікаційних техно-

логій на уроках 

предметів худож-

ньо-естетичного 

циклу 

 

2018-2019 Черненко С.В. Мультимедійний посібник  
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28 Мельник Тетяна Антонівна, учитель 

музичного мистецтва  ЗШ І-ІІІ 

ступенів №5  Світловодської міської 

ради Кіровоградської області 

Формування мис-

тецьких компетент-

ностей на уроках 

музичного мистец-

тва та художньої 

культури 

2018 Черненко С.В. Навчально-методичний посібник  

29 Моргаленко Василь Анатолійович Формування та роз-

виток ключових 

компетентностей 

на уроках трудово-

го навчання шля-

хом застосування 

інтерактивних тех-

нологій 

березень 

жовтень 

Татаренко 

О.В. 

Узагальнити систему навчально-

виховної роботи вчителя. Відвідати 

уроки та позакласні виховні заходи 

 

30 Шибіста Вікторія Юріївна Дієві механізми 

формування пред-

метних компетент-

ностей учнів у про-

цесі вивчення пред-

мета «Інформа-

тика» 

квітень, 

грудень 

Чала М.С. Продовжити вивчення досвіду 

роботи. Відвідати уроки та 

позакласні виховні заходи. 

 

31 Методичний кабінет 

відділу освіти Маловисківської  

райдержадміністрації 

Шляхи реалізації 

індивідуальної ос-

вітньої траєкторії 

педагога в умовах 

упровадження ме-

режевих технологій 

 

І півріччя 

 

 

Кірішко Л.М. Стаття до «Методичного вісника»  

32 Касьяненко Вікторія Олександрівна,  

завідувач методичного кабінету 

відділу освіти Гайворонської 

райдержадміністрації 

Сучасніпідходи до 

формуванняосвіт-

нього простору 

Гайворонського 

регіону 

 

Протягом 

року 

 

 

Вареха А.Г. Складання тез за матеріалами 

вивчення 
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33 Свічкарьова Інна Борисівна, директор 

навчально-виховного комплексу 

«Долинська гімназія – загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 3» 

Розвиток іннова-

ційного освітнього 

середовища опор-

ного закладу в умо-

вах освітнього ок-

ругу 

Протягом 

року 

 

Половенко О.В. Стаття до «Педагогічного вісника»  

34 Хоменко Вікторія Олексіївна, вчитель 

біології  КЗ «ЗШ І-ІІІ ступенів № 3 

імені Олени Журливої» 

Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області 

Формування клю-

чових компетент-

ностей учнів через 

діяльнісний підхід 

у навчанні 

2018-2020р Богданова О.П. Узагальнення досвіду, статті  

35 Бруснік Любов Олександрівна, 

вчитель економіки  НВО 

«Олександрійська гімназія ім. 

Т.Г. Шевченка - ЗНЗ І-ІІ ступенів - 

школа мистецтв» Олександрійської 

міської ради Кіровоградської області 

Застосування тех-

нологій активного 

навчання в процесі 

організації навча-

льно-пізнавальної 

діяльності учнів 

2018-2020р Богданова О.П.  Узагальнення досвіду, статті  

36 Тикул Ольга Андріївна, вчитель хімії 

КЗ  «НВО №25 «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів, природничо-

математичний ліцей, центр 

позашкільного виховання «Ліра» 

Кіровоградської міської ради 

Впровадження 

інтернет-техноло-

гій на уроках хімії 

2018-2020р Ціперко Т.В., 

Литвиненко О.В. 

Узагальнення досвіду, статті, тези  

37 Павленко Світлана Олександрівна, 

вчитель географії ЗШ І-ІІІ ступенів №4 

Кіровоградської міської ради 

Розвиток інформа-

ційної компетент-

ності учнів шляхом 

залучення до до-

слідницької діяль-

ності на уроках 

географії 

2018-2020р Хлань Л.М., 

Литвиненко О.В. 

Узагальнення досвіду, статті, тези  

38 Гришина Наталя Олександрівна, 

вчитель математики Созонівського 

НВК «ЗШI-III ступенів - дошкільний 

навчальний заклад» Кіровоградської 

Використання 

практичної спрямо-

ваності на уроках 

математики для 

2018-2020р Ткаченко Л.А.  Узагальнення досвіду, буклет   
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районної державної адміністрації 

Кіровоградської області   

формування мате-

матичних компе-

тентностей учнів 

через використання 

інноваційних тех-

нологій  

39 Немикіна Ольга Анатоліївна 

Використання засобів арт-терапії 

Використання арт-

терапевтичних тех-

нологій в розвитку 

творчої особистості 

дітей дошкільного 

віку 

2018-2019 

р.р. 

Чебоненко 

В.Ф. 

Методичний посібник  

40 Гнатенко С.П. ІКТ супровід на 

уроках історії 

вересень Черткова Н.С. Методичні рекомендації щодо 

опрацювання літератури з проблеми, 

формування проблеми досвіду, 

підходи до реалізації ідеї досвіду 

 

41 Блохін Віктор Анатолійович,  учитель 

предметів «Фізична культура»  та 

«Захист Вітчизни» Суботцівської  

загальноосвітньої школи   І-ІІІ ступенів 

Знам’янської районної ради 

Кіровоградської області 

Шляхи підвищення 

рухової активності 

та розвитку рухо-

вих умінь і навичок 

учнів середніх та 

старших класів 

2018-2019 Коробов М.Г. стаття  
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Опорні заклади та установи 
№ 

з/п 

Опорний заклад або установа  

(повна назва) 
Науково-методична проблема 

1.  Комунальний заклад «Загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів №5» Бобринецької міської ради 

Внутрішній контроль у сфері управлін-

ської діяльності: зміст і структура 

2.  Богданівська загальноосвітня школа         

І-ІІІ ступенів №1 імені І.Г.Ткаченка 

Знам’янської районної ради 

Розвиток педагогічних ідей І.Г.Ткаченка. 

Робота з обдарованими дітьми 

Особливості проведення уроків захисту 

Вітчизни та фізичної  культури в школі 

3.  Веселівський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа I-III ступенів – до-

шкільний навчальний заклад» Кіровоград-

ської районної державної адміністрації 

Кіровоградської області 

Впровадження здоров’язбережувальних 

технологій в системі: родина – дошкіль-

ний навчальний заклад – школа 

4.  Гімназія № 9 Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області 

Формування духовності особистості на 

засадах традиційних християнських цін-

ностей в умовах закладу освіти нового 

типу. 

Формування громадянської компетент-

ності на уроках історії та суспільство-

знавчих дисциплін 

Інноваційні підходи до викладання 

предметів природничого циклу 

5.  Гімназія новітніх технологій навчання 

Кіровоградської міської ради 

Інноваційні підходи до організації роботи  

вихователя з проблем розвитку 

здібностей та обдарувань школярів 

6.  Державний архів Кіровоградської області Співпраця архівних установ області у га-

лузі збереження та вивчення документів 

про область 

7.  Дитячий навчальний заклад №73  

«Червона квіточка» Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області 

Психологічна готовність дитини до на-

вчання в школі (діагностика, організація 

корекційно-розвивальної роботи). 

8.  Добронадіївська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів Олександрійської районної 

ради Кіровоградської області 

Розвиток моделі громадсько-активної 

школи 

9.  Загальноосвітня школа I-III ступенів № 2 

Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області 

Педагогічне проектування виховної 

системи навчального закладу. Виховна 

програма «Школа Добра, Істини, Краси» 

10.  Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 

Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області 

Шляхи та засоби активізації пізнавальної 

діяльності учнів на уроках природничого 

циклу 

11.  Златопільська гімназія м. Новомиргорода 

Новомиргородської районної ради 

Кіровоградської області 

Управління науково-методичним 

забезпеченням підготовки вчителя до 

роботи з обдарованими дітьми 

12.  Знам’янська спеціальна загальноосвітня 

школа-інтернат І-ІІІ ступенів 

Кіровоградської обласної ради 

Впровадження ІКТ  в освітній процес для 

дітей з особливими потребами 

13.  Знам’янська загальноосвітня школа 

 І-ІІІ ступенів №3 Знам’янської міської ради 

Впровадження сучасних технологій 

навчання учнів на уроках фізичного 

виховання. 
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14.  Іванівська загальноосвітня школа  

I-III ступенів Новоукраїнської районної ради 

Кіровоградської області 

Громадсько активна школа – школа 

соціального здоров’я 

15.  Інформаційно-ресурсний методичний центр 

відділу освіти, молоді та спорту 

Кіровоградської райдержадміністрації 

Розвиток професійної компетентності 

педагога шляхом упровадження 

інноваційних педагогічних технологій 

16.  Кіровоградська обласна універсальна 

наукова бібліотека ім. Дмитра Чижевського 

Інформаційні ресурси про наш край в 

контексті модернізації освітнього 

середовища 

17.  Кіровоградський обласний краєзнавчий 

музей 

Розробка та реалізація спільних 

просвітницьких краєзнавчих проектів 

18.  Кіровоградський обласний навчально-

виховний комплекс (гімназія-інтернат-школа 

мистецтв)  

Комунікативність як пріоритетний 

напрям у системі діяльності вчителя 

іноземної мови 

Психологічний аспект формування 

творчої особистості 

19.  Кіровоградський обласний художній музей Мистецькі складові сучасної освіти 

20.  Комунальний заклад «Боківська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Долинської районної ради» 

Творче самовираження та самореалізація 

особистості вчителя в умовах 

компетентісного підходу до освітнього 

процесу 

21.  Комунальний заклад «Навчально–виховний 

комплекс «Гімназія - загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів №1 Бобринецької міської ради» 

Формування інформаційно-освітнього 

простору освітнього  закладу 

22.  Комунальний заклад «Навчально-виховне 

об’єднання «Спеціалізований 

загальноосвітній навчальний заклад                      

І ступеня «Гармонія» – гімназія імені Тараса 

Шевченка – центр позашкільного виховання 

«Контакт» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

Формування комунікативної компетенції 

засобами англійської мови 

Продуктивне навчання як засіб 

формування предметних 

компетентностей учнів на уроках 

природничо – математичного циклу 

23.  Комунальний заклад  «Навчально-виховне 

об’єднання №6 «Спеціалізована 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр 

естетичного виховання «Натхнення» 

Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

Формування компетентності у сфері 

здоров’я  і здорового способу життя – як 

мети компетентнісно орієнтованого 

підходу до освітнього на уроках фізичної 

культури 

Стратегічні напрями розвитку шкільної 

іншомовної освіти 

Система управління щодо реалізації 

цільових програм розвитку  закладу 

освіти 

Особливості роботи з обдарованними 

дітьми у галузі інформатики та 

інформаційних технологій в умовах 

закладу загальної середньої освіти 

навчального гуманітарного профілю 

Міжпредметні зв’язки на уроках 

природничо-математичного циклу 

24.  Комунальний заклад «Навчально-виховне 

об’єднання «Школа козацько-лицарського 

виховання І-ІІ ступенів № 21 – суспільно-

Формування особистості на ідеалах 

лицарсько-козацького виховання та 

християнських цінностей. 
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гуманітарний ліцей – дошкільний 

навчальний заклад Кіровоградської міської 

ради  Кіровоградської області» 

Формування патріотичних почуттів 

учнівської молоді 

25.  Комунальний заклад «Навчально-виховне 

об'єднання ліцей-школа-дошкільний 

навчальний заклад «Вікторія-П» 

Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області 

Формування навичок здорового способу 

життя у дітей та підлітків 

26.  Комунальний заклад « Навчально-виховне 

об`єднання №32 «Спеціалізована 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 

позашкільний центр «Школа мистецтв» 

Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

Формування фізичної культури  

учнів початкової школи засобами 

інноваційних технологій фізичного 

виховання 

27.  Комунальний заклад «Навчально-виховне 

об’єднання № 33 «Загальноосвітня школа I-

III ступенів, дошкільний навчальний заклад 

Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

Формування ціннісних орієнтацій 

школярів в умовах колективно-творчої 

діяльності 

28.  Комунальний заклад «Кіровоградський 

обласний центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді» 

Взаємодія позашкільного навчального 

закладу, школи, дітей та батьківської 

громадськості у формуванні екологічної 

компетентності 

29.  Комунальний заклад «Кіровоградський 

обласний центр науково-технічної творчості 

учнівської молоді» 

Задоволення потреб молоді у розвитку 

наукової творчості та самореалізації 

30.  Комунальний заклад «Кіровоградський 

обласний центр екскурсій, краєзнавства та 

туризму учнівської молоді» 

Координація спільних заходів, щодо 

реалізації Концепції національно-

патріотичного виховання учнівської 

молоді 

31.  Комунальний заклад «Компаніївське 

навчально-виховне об’єднання»  

Створення сучасної моделі бібліотеки на 

основі використання інформаційних 

освітніх технологій 

32.  Комунальний заклад «Навчально-виховне 

об’єднання – «Загальноосвітня школа 

 I-III ступенів № 31 з гімназійними класами, 

центр дитячої та юнацької творчості 

«Сузір’я» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

Нова українська школа: реалізація 

компетентнісного підходу в освітньому 

процесі (за науково-педагогічним 

проектом «Інтелект України») 

33.  Комунальний заклад «Навчально-виховне 

об’єднання «Багатопрофільний ліцей – 

фізико-математична школа –загальноосвітня 

школа              I-III ступенів № 18 – центр 

дитячої та юнацької творчості «Надія» 

Кіровоградської міської ради 

Активізація пізнавальної діяльності учнів 

на уроках природничо-математичного 

профілю шляхом впровадження 

інтерактивних технологій 

34.  Комунальний заклад «Навчально-виховне 

об’єднання «Загальноосвітня школа-інтернат 

І-ІІІ ступенів, ліцей «Сокіл», центр 

позашкільного виховання Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області» 

Організація інтегрованого навчання учнів 

з порушеннями зору в умовах загально-

освітньої школи-інтернату 

35.  Комунальний заклад «Навчально-виховне 

об’єднання № 25 «Загальноосвітня школа 

 І-ІІІ ступенів, природничо-математичний 

Психолого-педагогічний супровід здіб-

них та обдарованих дітей 

Особистісно орієнтований підхід як 
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ліцей, Центр  позашкільного виховання 

«Ліра»  

методологічне підґрунтя навчання 

іноземної мови 

ІКТ супровід уроків природничо-мате-

матичного цииклу, застосування і ство-

рення ЕНМК (електронних навчально – 

методичних комплексів 

36.  Комунальний заклад «Навчально-виховне 

об’єднання №32 «Спеціалізована 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 

позашкільний центр «Школа мистецтв» 

Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

Впровадження інноваційної технології 

«рівний-рівному»  в організації 

превентивної роботи з підлітками 

37.  Комунальний заклад «Навчально-виховне 

об’єднання «Загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів №17 – центр естетичного 

виховання «Калинка» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області» 

Практична складова навчальних 

предметів природничо-математичного 

циклу 

38.  Комунальний заклад «Навчально-виховне 

об'єднання природничо-економіко-правовий 

ліцей – спеціалізована школа І-ІІІ ступенів  

№8 – позашкільний центр Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області» 

Використання електронних освітніх 

ресурсів в процесі вивчення шкільних 

курсів 

39.  Комунальний заклад «Навчально-виховне 

об’єднання «Загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІІ ступенів №16 – Дитячий 

юнацький центр «Лідер» Кіровоградської 

міської ради»  

Формування інформаційної компе-

тентності учнів на заняттях із предметів 

«Захист Вітчизни» та «Фізична  

культура» засобами ІК-технологій 

40.  Комунальний заклад «Центр соціально-

психологічної реабілітації дітей» 

Кіровоградської обласної ради 

Сучасні підходи до соціально-психоло-

гічної реабілітації дітей 

41.  Комунальний заклад «Центр дитячої та 

юнацької творчості Кіровоградської міської 

ради» Кіровоградської області 

Розвиток професійної компетентності 

працівників закладів позашкільноїосвіти 

42.  Комунальний позашкільний навчальний 

заклад «Кіровоградський обласний центр 

дитячої та юнацької творчості» 

Формування базових компетентностей у 

вихованців закладів позашкільної освіти  

43.  Користівська загальноосвітня  школа 

І-ІІІ ступенів ім. А.П. Гайдара 

Олександрійської районної ради 

Кіровоградської області 

Модернізація контрольно-аналітичної 

діяльності через застосування факторно-

критеріальної моделі управління  

закладом освіти 

44.  Мар’янівська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів Маловисківської районної ради 

Підвищення ефективності освітнього  

процесу з фізичної культури на основі 

інноваційних технологій навчання 

45.  Навчально-виховне об'єднання «Олексан-

дрійська гімназія ім. Т.Г. Шевченка – ЗНЗ І-

ІІ ступенів – школа мистецтв» 

Олександрійської міської ради 

Поєднання освіти та науки – одна з умов  

модернізації сучасного уроку фізичної 

культури 

Застосування технологій активного 

навчання в процесі організації навчально-

пізнавальної діяльності учнів 

46.  Навчально-виховне об’єднання «Спеціальна 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №1 – 

дошкільний навчальний заклад» 

Кіровоградської міської ради 

Система роботи закладу щодо 

формування життєвої компетентності 

учнів з особливими потребами 
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47.  Навчально-виховне об’єднання №3 

«Спеціальна загальноосвітня школа – 

дитячий садок» Кіровоградської міської ради 

Інноваційні підходи до навчання і 

виховання учнів з порушеннями слуху 

48.  Навчально-виховний комплекс  «Гайворонська 

гімназія - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5» 

Кіровоградської області 

Інноваційна діяльність А.Б. Рєзника і 

актуальні проблеми сучасної школи. 

49.  Навчально-виховний комплекс 

«Кіровоградський колегіум – 

спеціалізований загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад – центр естетичного 

виховання» Кіровоградської міської ради 

Розвиток критичного мислення та 

комунікативних навичок учнів засобами 

фасилітації 

Шляхи та засоби підвищення 

ефективності уроку з англійської мови 

50.  Навчально-виховний комплекс «Долинська 

гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3» 

Формування ключових компетентностей 

на уроках англійської мови 

Науково-дослідна діяльність як один із 

шляхів інноваційного розвитку 

51.  Навчально-виховний комплекс «Олек-

сандрійський колегіум – спеціалізована 

школа» Олександрійської міської ради 

Актуальність і проблеми моде6рнізації 

системи фізичного виховання, 

використання здоров’язбережувальних 

технологій в освітньому  процесі   

Стратегічні напрями розвитку шкільної 

іншомовної освіти 

52.  Навчально-виховний комплекс «Павлиська 

загальноосвітня школа I-III ступенів – ліцей 

імені В.О. Сухомлинського» Онуфріївської 

районної ради Кіровоградської області 

Творче використання сучасних 

технологій у роботі шкільного 

бібліотекаря 

53.  Комунальний заклад «Навчально-виховний 

комплекс «Гімназія – загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів №1» Бобринецької міської ради 

Використання інноваційних технологій 

на уроках історії та правознавства 

54.  Навчально-виховний комплекс «Знам’янська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 – 

ліцей» Знам’янської міської ради 

Формування предметної правової 

компетентності 

55.  Навчально-виховний комплекс «Ліцей 

інформаційних технологій – спеціалізована 

школа ІІ ступеня» Олександрійської міської 

ради  

Форми та методи роботи з обдарованими 

учнями у допрофільних та профільних 

класах 

56.  Навчально-виховний комплекс («ЗНЗ  

І-ІІ ступенів №17 – ліцей)» Олександрійської 

міської ради Кіровоградської області 

Формування та розвиток ключових 

компетентностей на уроках трудового 

навчання шляхом застосування 

інтерактивних технологій 

57.  Нечаївська загальноосвітня школа I-III 

ступенів ім. Ю.І. Яновського 

Сучасні технології як засіб розвитку 

пізнавальної діяльності читачів 

58.  Новоандріївський навчально-виховний 

комплекс «Загальноосвітня школа I-III 

ступенів – дошкільний навчальний заклад» 

Новгородківської районної ради 

Кіровоградської області 

Партнерство школи та батьківської 

громадськості – запорука становлення і 

розвитку здоров’язбережувального 

освітнього середовища 

59.  Обласна психолого-медико-педагогічна 

консультація 

Комплексний підхід до організації 

педагогічної корекції у навчанні і 

вихованні дітей з особливими освітніми 

потребами 
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60.  Олександрівський районий центр дитячої та 

юнацької творчості 

Психолого-педагогічний супровід дітей 

«групи ризику» 

61.  Павлиська загальноосвітня школа І-ІІІ ступе-

нів – ліцей імені В.О. Сухомлинського» 

Онуфріївської районної ради 

Кіровоградської області 

Розвиток педагогічних ідей 

В.О. Сухомлинського в умовах сучасної 

школи. 

62.  Петрівська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів Петрівської районної ради 

Кіровоградської області 

Формування керівника-лідера. 

Акмеологічні підходи в управлінні 

навчальним закладом 

63.  Петрівський НВК «Загальноосвітня школа  

І-ІІІ ст. – гімназія» Петрівської районної 

ради 

Християнська етика в навчально-

виховному закладі 

64.  Помічнянська загальноосвітня школа  

I-III ступенів № 3 Добровеличківської 

районної державної адміністрації 

Кіровоградської області 

Формування читацької компетентності 

школярів шляхом використання 

інформаційно-комунікаційних технологій 

65.  Психолого-медико-педагогічна консультація  

Кіровоградської міської ради 

Психолого-медико-педагогічна консуль-

тація у процесі деінституалізації 

навчання і виховання дітей з особливими 

освітніми потребами 

Клініко-педагогічна діагностика дітей з 

порушеннями психофізичного розвитку 

66.  Приютівська загальноосвітня школа 

I-III ступенів Новоукраїнської районної ради 

Кіровоградської області 

Підвищення ефективності освітнього 

процесу з фізичної культури на основі 

інноваційних технологій навчання 

67.  Центр методичної та соціально-психологіч-

ної служби управління освіти 

Кіровоградської міської ради 

Випереджувальний характер навчання 

педагогів у міжкурсовий період 

68.  Рівнянська спеціальна загальноосвітня 

школа-інтернат І-ІІ ступенів 

Новоукраїнського району Кіровоградської 

обласної ради 

Сучасні технології у роботі з учнями з 

особливими потребами 

69.  Світловодська спеціальна загальноосвітня 

школа-інтернат І-ІІІ ступенів  №1 

Кіровоградської обласної ради 

Сучасні підходи до організації 

корекційної та виховної діяльності з 

дітьми з особливими освітніми 

потребами в умовах спеціальної школи-

інтернату 

70.  Соколівська загальноосвітня школа     

І-ІІІ ступенів Кіровоградської райдерж-

адміністрації 

Особливості проведення уроків захисту 

Вітчизни та фізичної  культури з 

елементам футболу 

71.  Спеціалізована загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 14 Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області 

Сучасні концептуальні принципи 

навчання англійської мови 

72.  Спеціалізований навчально-виховний 

комплекс – загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІІ ступенів №26 – дошкільний 

навчальний заклад – дитячо-юнацький центр 

«Зорецвіт» Кіровоградської міської ради 

Організація інклюзивного навчання учнів 

з особливими освітніми потребами в 

умовах закладу загальної середньої 

освіти 

73.  Спеціальний дошкільний навчальний заклад 

(ясла-садок) №46 «Краплинка» 

Кіровоградської міської ради 

 

Впровадження ідей В. Сухомлинського у 

практику роботи ДНЗ 
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74.  Суботцівська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів Знам’янської районної ради 

Особливості проведення уроків фізичної  

культури в школі 

75.  Трепівська загальноосвітня школа      

І-ІІІ ступенів Знам’янської районної ради 

Особливості проведення уроків фізичної  

культури в школі 

76.  Центр методичної та психологічної служби 

управління освіти Кіровоградської міської 

ради 

Вдосконалення системи науково-

методичної роботи як шлях підвищення 

професійного рівня, розвитку творчості 

педагогів 

77.  Цукровозаводський навчально-виховний 

комплекс Олександрійської районної ради 

Використання нових освітніх технологій 

як дієвого засобу підвищення 

результативності освітнього процесу 

78.  Чечеліївська загальноосвітня школа 

I-III ступенів Петрівської районної ради 

Кіровоградської області 

Здоров’язбереження як складова змісту 

науково-методичної діяльності закладу 

79.  Комунальний заклад «Загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів №3 Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області імені Олени 

Журливої» 

Розв’язання конфліктів у шкільному 

середовищі шляхом запровадження 

шкільної медіації 

80.  Комунальний заклад «Маловодянська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Долинської районної ради 

Комплексний підхід до організації 

педагогічної корекції у навчанні і 

вихованні дітей з особливими освітніми 

потребами 
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7.3. Координація дослідно-експериментальної роботи: 

а) всеукраїнського рівня 

№ 

з/п 
Назва експерименту Назва експериментального закладу 

Документ, яким 

затверджено експеримент 

Прізвище, ім’я, по 

батькові наукового 

керівника 

Термін 

проведення 

1 Теоретико-методологічні за-

сади моделювання розвитку 

авторських шкіл 

Навчально-виховний комплекс 

«Долинська гімназія – загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №3» 

Наказ МОНУ від 

19.01.2017 р. № 97 

ПоловенкоО.В.  

2 Науково-педагогічний проект 

«Інтелект України» 

Заклади освіти – учасники проекту Наказ МОНУ від 

18.05.2017 р. № 714 «Про 

завершення дослідно-експе-

риментальної роботи за 

темою «Розробка та апро-

бація навчально-методич-

ного забезпечення реалі-

зації науково-педагогічного 

проекту «Інтелект України» 

в основній школі загально-

освітніх навчальних закла-

дів» на базі комунального 

закладу «Харківська гімназія 

№ 169 Харківської міської 

ради Харківської області» 

Половенко О.В.  

3 «Дидактико-методичне і нав-

чальне забезпечення реа-

лізації концептуальних засад 

реформування початкової 

загальної освіти» 

КЗ «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»; 

КЗ «Навчально-виховне об'єднання 

ліцей – школа – дошкільний 

навчальний заклад «Вікторія-П» 

Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

Наказ МОН України №561  

від 06.04.2017 р. «Про 

завершення І (організаційно-

підготовчого етапу та роз-

ширення бази для прове-

дення  дослідно-експеримен-

тальної роботи на базі 

загальноосвітніх закладів 

Київської, Дніпропетров-

ської та Чернігівської 

областей 

Цимбалару Анжеліка 

Дмитрівна, завідувач 

відділу початкової ос-

віти Інституту педа-

гогіки НАПН України, 

доктор педагогічних 

наук 
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4 Розроблення і впровадження 

навчально-методичного за-

безпечення початкової освіти 

в умовах реалізації нового 

Державного стандарту почат-

кової загальної  середньої 

освіти 

КЗ «Навчально-виховне об'єднання 

№25 «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів, природничо-математичний 

ліцей, центр позашкільного виховання  

«Ліра» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області. 

Бобринецький комунальний заклад 

освіти «Навчально-виховний комплекс 

«Гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів№1» Кіровоградської області 

Спеціалізована загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів №7 Світловодської 

міської ради Кіровоградської області 

Загальноосвітній навчальний заклад І-

ІІІ ступенів №15 Олександрійської 

міської ради 

Наказ МОН України №1028 

від 13.07.2017р. «Про 

проведення всеукраїнського 

експерименту на базі 

загальноосвітніх навчальних 

закладів» 

Завалевський Ю.І., в.о. 

директора ДНУ 

«Інститут модернізації 

змісту освіти», доктор 

педагогічних наук, 

професор; 

Хобзей П.К., заступник 

Міністра освіти і науки 

України, кандидат 

фізико-математичних 

наук 

 

5 Розробка та апробація 

навчально-методичного за-

безпечення реалізації науко-

во-педагогічного проекту 

«Інтелект України 

КЗ «Навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітній навчальний заклад 

І-ІІІ ступенів №26 - дошкільний 

навчальний заклад - дитячий 

юнацький центр «Зорецвіт» 

Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області. 

КЗ «Навчально-виховне об'єднання 

«Загальноосвітній навчальний заклад 

І-ІІІ ступенів №31 з гімназійними 

класами, центр дитячої та юнацької 

творчості «Сузір’я» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області" 

Наказ МОН України №1319 

від02.11.2016р. «Про 

проведення всеукраїнського 

експерименту за темою 

«Реалізація компетентніс-

ного підходу в науково-

педагогічному проекті 

«Інтелект України» на базі 

загальноосвітніх навчальних 

закладів» 

Гавриш І.В., доктор 

педагогічних наук, 

професор 
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б) регіонального рівня 

№ 

з/п 
Назва експерименту 

Назва експериментального 

заклад 

Документ, яким 

затверджено 

експеримент 

Прізвище, ім’я, по 

батьковнаукового 

керівника 

Термін 

проведення 

1 Становлення і розвиток мережі опор-

них шкіл в умовах децентралізації та 

формування освітніх округів в області 

КЗ «Петрівське НВО «ЗШ І-ІІІ 

ступенів – гімназія» Петрівської 

районної ради, КЗ «Компаніївське 

НВО» Компаніївської районної 

ради, Користівська ЗШ І-ІІІ ст. 

Олександрійської районної ради, 

Торговицьке НВО Новоархан-

гельської районної ради, 

Підвисоцьке НВО Новоархан-

гельської районної ради, 

Новоархангельське НВО №2 

Новоархангельської районної ради, 

Новоархангельське НВО №1 

Новоархангельської районної ради, 

Надлацьке НВО Новоархан-

гельської районної ради. 

Наказ начальника 

управління освіти, 

науки, молоді та 

спорту Кіровоград-

ської ОДА від 

30.12.2016 р. № 903 

«Про проведення до-

слідно-експеримента-

льної роботи регіо-

нального рівня 

Міцай Ю.В.  

2 Стандартизація наскрізної соціально-

психологічної моделі масового 

впровадження медіаосвіти у 

вітчизняну педагогічну практику  

КЗ «Навчально-виховне об'єднання 

ліцей-школа-дошкільний нав-

чальний заклад «Вікторія-П» 

Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області»; ДНЗ 

«Вище професійне училище №9 

м. Кропивницький»; КЗ 

«Педагогічний ліцей Кіровоград-

ської міської ради Кіровоградської 

області» 

Наказ МОН України 

від 18.08.2017 р. № 

1199. 

 

Найдьонова Л.А., 

науковий керівник  

Молчанова О.М., 

відповідальний 

виконавець за наказом 

МОН. 

2017-2022 

3 Науково-методичні засади створення 

та функціонування Всеукраїнського 

науково-методичного віртуального 

STEM-центру (ВНМВ STEM-центр) 

Комунальний заклад «Навчально-

виховне об’єднання «Спеціалізова-

ний загальноосвітній навчальний 

заклад I ступеня «Гармонія» - гім-

Наказ МОН України 

від 17.05.2017 р. № 

708 

Стрижак О.Є., 

науковий керівник  

Марченко І.А. 

(координатор) 

2017–2022  
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назія імені Тараса Шевченка - 

центр позашкільного виховання 

«Контакт» Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області». 

 

7.4. Науково-методичний супровід впровадження інновацій, проектна діяльність 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 

Місце  

проведення 

Категорія 

учасників 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

1 Забезпечення науково-педагогічних 

передумов для розширення змісту, 

форм, впровадження інноваційних 

технологій навчання в систему 

післядипломної освіти  

Протягом 

року 

 Завідувачі, директори, мето-

дисти, керівники закладів 

загальної середньої освіти 

Працівники центру  

2 Науково-інформаційне забезпечення 

підготовки керівників закладів 

загальної середньої освіти з питань 

інноваційного розвитку національної 

освіти, упровадження досягнень 

науки і практики в роботу закладів 

загальної середньої освіти 

Протягом  

року 

 Керівники  закладів загальної 

середньої освіти 

Трубіна В.Г. 

Половенко О.В. 

Кірішко Л.М. 

Вареха А.Г. 

 

3 Організаційно-методичний супровід 

інноваційної, проектної  діяльності 

освітніх установ області за такими 

напрямами: 

 формування та розвиток 

освітнього середовища закладу 

освіти; 

 управління закладом освіти; 

 моделювання освітнього процесу; 

 упровадження інноваційних 

технологій навчання; 

 теоретичні та практичні основи 

функціонування  освітніх округів. 

Протягом 

року 

 Завідувачі, директори, мето-

дисти, керівники закладів 

загальної середньої освіти 

Трубіна В.Г. 

Половенко О.В. 

Кірішко Л.М. 

Вареха А.Г. 
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4 

Обласний педагогічний Марафон 

«Штрихи до портрета Василя 

Сухомлинського» 

Вересень 

2017 року - 

вересень 

2018 року 

І етап – 

дистанційна 

взаємодія з 

використанням 

Інтернет-сервісів; 

ІІ етап – очна 

взаємодія:  

м. Благовіщенське 

(25.09.2017 р.); 

смт Добро-

величківка 

(27.10.2017 р.); 

м. Мала Виска 

(10.11.2017 р.); 

м. Кропивницький 

(23.11.2017 р.); 

м. Бобринець 

(березень 2018 р.); 

м. Бобринець 

(квітень 2018 року); 

с. Веселі  

Боковеньки  

(травень 2018 року); 

с. Павлиш 

(серпень-вересень 

2018 року) 

Педагогічні працівники ЗЗСО, 

бібліотекарі ЗЗСО, педагогічна 

працівники ЗПО 

  

5 

Регіонально-культурологічний проект 

«За волю і долю України (Наш край у 

1917-1921 рр.)» 

Електронний проект 

2017-2021 рр. Дистанційна взає-

модія з викори-

станням Інтернет-

сервісів 

Педагогічні працівники ЗЗСО, 

вчителі-краєзнавці, педагогічна 

працівники ЗПО, громадські 

організації та державні 

установи  
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7.5. Впровадження результатів інноваційної діяльності, створення бази даних інновацій 

№ з/п Зміст роботи 
Термін 

виконання 
Відповідальні Відмітка про виконання 

1 
Оновлення бази даних інновацій та перспективного 

педагогічного досвіду на сайті кафедри 

Січень, 

червень 

Жосан О.Е.  

2 
Оновлення бази даних з інноваційних технологій, що 

впроваджуються в закладах освіти області 

Січень, 

червень 

Марченко І.А.  

3 Оновлення карти освітніх інновацій на сайті. Січень Марченко І.А.  
 

 

 

 

Впровадження результатів інноваційної діяльності 

№ 

п/п Назва педагогічної інновації Дошкільні навчальні заклади, в яких інновація запроваджується 

1 Технологія фізичного виховання дітей М.Є. 

Єфименко 

ДНЗ № 72 «Гномик», м. Кропивницький; ДНЗ № 4, м. Долинка; ДНЗ № 5, м. 

Новоукраїнка 

2 
Технологія раннього навчання М.Зайцева 

ДНЗ № 43 «Горобинка», м.Кропивницький; Первозванівський ДНЗ, 

Кіровоградського р-ну; Великосеверинівський ДНЗ, Кіровоградського р-ну 

3 Технологія саморозвитку дітей дошкільного віку за 

методикою Монтессорі  

Осинтязький ДНЗ, Кіровоградського р-ну; ДНЗ «Школа Монтессорі для дітей віком 

від 2 до 7 років»; ДНЗ № 31, м. Кропивницький; ДНЗ № 42, м. Олександрія 

4 Технологія розв’язання винахідницьких завдань 

Г.Альтшуллера 

ДНЗ № 73, м. Кропивницький; ДНЗ № 72, м. Кропивницький;  

ДНЗ № 25, м. Олександрія 

5 Розвиваючі ігри за методикою Б. Нікітіна ДНЗ №2 «Теремок» м. Знам'янка 

6 Інноваційні методики та технології (Глена Домана 

та Людмили Шелестової 

ДНЗ №4 «Казка» м. Долинська 

7 Використання ТРВЗ-педагогіки на уроках 

української мови та природознавства у навчально-

виховній діяльності молодших школярів 

Помічнянська ЗШ І-ІІІ ступенів № 2 

Помічнянська ЗШ І-ІІІ ступенів № 3 

8 Впровадження системи розвивального навчання за 

системою Д.Б. Ельконіна – В.В. Давидова   

Кіровоградська ЗОШ № 29 

Кіровоградська ЗШ № 20 

Кіровоградський НВК «Кіровоградський колегіум» 

 



116 

 

 

VІІІ. ФОРМУВАННЯ ЄДИНОГО ОСВІТНЬОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО 
ПРОСТОРУ РЕГІОНУ 
8.1. Науково-методичний супровід учасників інформатизації освіти 

№ 

з/п 
Форма та тема заходу 

Категорія 

керівних і 

педагогічних 

кадрів 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка про 

виконання 

1 Освоєння (апробація) 

сервісу GoogleApps 

Науково-педа-

гогічні праців-

ники 

квітень-

грудень 

Голодюк Л.С. 

структурні 

підрозділи 

 

2 Систематичне онов-

лення контенту на пер-

сональних блогах 

викладачів кафедр та 

сайтах структурних 

підрозділів, сайті 

інституту 

Учителі усіх 

категорій 

1 раз на два 

місяці 

Науково-

педагогічні та 

педагогічні 

працівники 

 

3 Розробити для розмі-

щення у мережевих 

ресурсах матеріалів 

для  Педагогічного 

брифінгу «Методичні 

ініціативи»: інновації у 

роботі з педагогом» 

Науково-педа-

гогічні та педа-

гогічні праців-

ники 

до 01.12 Керівники 

структурних 

підрозділів 

 

4 Організація консульта-

цій для працівників ме-

тодичних кабінетів, ке-

рівників ЗНЗ щодо за-

стосування ІКТ у прак-

тичній діяльності 

Завідувачі, ди-

ректори, мето-

дисти, керівни-

ки освітніх 

закладів 

Протягом 

року 

Половенко 

О.В. 
 

5 Освоєння (апробація) 

сервісу Google Suite 

Учителі, які 

викладають 

предмети ос-

вітньої галузі 

«Технології» 

(квітень-

грудень) 

Татаренко О.В. 

Шовенко О.С. 
 

 

8.2. Забезпечення навчання педагогічних працівників регіону інформаційно-

комунікаційним технологіям та методична підтримка викладання навчальних 

предметів засобами ІКТ 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Категорія 

керівних і 

педагогічних 

кадрів 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка про 

виконання 

1 Наукове редагування та 

подальша публікація 

науково-методичних 

матеріалів з актуальних 

тем використання ІКТ в 

освітньому процесі на 

сторінках обласного 

науково-методичного 

Учителі усіх 

категорій 

Протягом 

року 

Буртовий С.В.  
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журналу «Освітній 

інтернет навігатор» 

(http://oin.in.ua) 

2 Проведення індивіду-

альних занять, консуль-

тацій для слухачів кур-

сів, що оволоділи ІКТ  

Для всіх 

категорій 

педагогічних 

працівників 

За потребою  

Литвиненко 

О.В. 

Частаков А.В. 

Чала М.С. 

 

 

3 Використання онлайно-

вих  технологій в освіт-

ньому  процесі 

Для всіх 

категорій 

педагогічних 

працівників 

За потребою  

Литвиненко 

О.В. 

Частаков А.В. 

 

 

8.3. Розбудова єдиного інформаційно-освітнього простору регіону 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Категорія 

керівних і 

педагогічних 

кадрів 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

1 Модернізація роботи 

регіонального Інтер-

нет-журналу 

(http://ezn.in.ua), на 

якому передбачається 

публікація елек-

тронного освітнього 

контенту з актуальних 

питань електронної 

освіти, дистанційного 

навчання, електронних 

засобів навчання, су-

часних Інтернет-тех-

нологій тощо 

Учителі усіх 

категорій 
Протягом 

року 

Буртовий С.В.  

2 Систематичне адмі-

ністрування та 

наповнення сайту КЗ 

«КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» та 

сайту центру 

дистанційного навчання 

 Протягом 

року 

Литвиненко О.В. 

Частаков А.В. 

Задорожко І.В. 

 

3 Постійна робота з 

просування веб-сайту в 

рейтингу пошукових 

систем, з пошукової 

оптимізації (створення 

семантичного ядра  

сайту тощо) щодо 

обміну постійними 

посиланнями для на-

рощування маси 

посилань 

 

 Протягом 

року 

Частаков А.В. 

Задорожко І.В. 
 

http://oin.in.ua/
http://ezn.in.ua/
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4 Систематичне адмі-

ністрування та напо-

внення платформи 

дистанційного навчання 

Moodle 

 Протягом 

року 

Литвиненко О.В. 

Частаков А.В. 
 

5 Надання консультацій 

працівникам інституту 

та районних (міських) 

методичних кабінетів 

(центрів) щодо 

використання в роботі 

інформаційно- 

комунікаційних тех-

нологій, зокрема си-

стем керування кон-

тентом, онлайнових 

освітніх середовищ, 

проведення онлай-

нових вебінарів тощо 

 Протягом 

року 

Литвиненко О.В. 

Частаков А.В. 

Задорожко І.В. 

 

6 Проведення скайп-

нарад 

Завідувачі 

РМК (НМЦ) 

Щочетверга Половенко О.В.  

7 Аналіз стану функ-

ціонування сайтів 

методичних кабінетів, 

окремих методистів, 

наповнюваність 

сторінок методичних 

кабінетів на сайтах 

відділів, управлінь 

освіти 

Завідувачі, 

методисти  

РМК (НМЦ) 

Щороку Половенко О.В. 

Кірішко Л.М. 
 

8 Проведення онлайн- 

опитування щодо участі 

у курсах підвищення 

каліфікації 

Всі категорії 

керівних та 

педагогічних 

кадрів 

Протягом  

року 

Завідувачі 

структурних 

підрозділів 

 

9 Проводити скайп-

наради 

Практичні 

психологи та 

соціальні 

педагоги   

Остання 

п’ятниця 

місяця 

Чебоненко В.Ф.  

Снітко І.Ю. 
 

10 Інформаційно-мето-

дичне забезпечення 

освітньої діяльності 

методичних кабінетів 

(центрів) органів 

управління освітою 

райдержадміністрацій, 

міських рад, об’єднаних 

територіальних громад, 

закладів загальної 

середньої освіти 

Завідувачі, 

методисти  

методичних 

кабінетів 

(центрів) ор-

ганів управ-

ління освітою 

райдержадмі-

ністрацій, мі-

ських рад, 

об’єднаних 

територіаль-

них громад, 

керівники за-

кладів зага-

Протягом 

року 

Половенко О.В.  
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льної серед-

ньої освіти 

11 Упровадження мере-

жевої співпраці з метою 

координації 

методичних служб 

через: чат-, інтернет-

конференції, вірту-

альні наради та 

засідання 

Завідувачі, 

методисти  

методичних 

кабінетів 

(центрів) ор-

ганів управ-

ління осві-

тою рай-

держадміні- 

страцій, місь-

ких рад, 

об’єднаних 

територіаль-

них громад 

Протягом 

року 

Половенко О.В.  

12 Проведення скайп-

нарад 

Завідувачі, 

методисти  

методичних 

кабінетів 

(центрів) 

органів 

управління 

освітою 

райдержадмі-

ністрацій, 

міських рад, 

об’єднаних 

територіаль- 

них громад 

За потребою Половенко О.В.  

13 Вивчення стану 

ефективності функ-

ціонування діючої 

структури методич-ної 

роботи з педа-

гогічними кадрами 

щодо підготовки 

педагогічних пра-

цівників з питань 

використання ІКТ  

Завідувачі, 

методисти  

методичних 

кабінетів 

(центрів) 

органів 

управління 

освітою 

райдержадмі-

ністрацій, 

міських рад, 

об’єднаних 

територіаль-

них громад 

ІІ півріччя Половенко О.В.  

14 Надання консульта-цій 

працівникам 

методичних кабіне-тів 

(центрів) органів 

управління освітою 

райдержадміністра-цій, 

міських рад, об’єднаних 

терито-ріальних 

громад, керівникам 

Завідувачі, 

методисти  

методичних 

кабінетів 

(центрів) ор-

ганів управ-

ління освітою 

райдержадмі-

ністрацій, мі-

Постійно Половенко О.В.  
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закладів загальної 

середньої освіти щодо 

використання в роботі 

ІКТ 

ських рад, 

об’єднаних 

територіаль-

них громад, 

керівники за-

кладів зага-

льної серед-

ньої освіти 

15 Оновлення комп’ю-

терного банку зако-

нодавчих і норма-

тивних документів, що 

регламентують 

діяльність методичної 

служби, керівників 

закладів загальної 

середньої освіти 

Завідувачі, 

методисти  

методичних 

кабінетів 

(центрів) ор-

ганів управ-

ління освітою 

райдержадмі-

ністрацій, 

міських рад, 

об’єднаних 

територіаль-

них громад, 

керівники за-

кладів зага-

льної серед-

ньої освіти 

Постійно Половенко О.В.  

16 Інформаційне забез-

печення методичних 

заходів через: сайти 

«Медіапростір», 

«Школа молодого 

методиста», 

«Регіональна школа 

новаторства», «Проект 

«Інтелект України» на 

Кіровоградщині»; блоги 

«Майстерня керівника», 

«Управлінський по-

шук», «Серпнева 

конференція», «Творча 

група» та інші 

Завідувачі, 

методисти  

методичних 

кабінетів 

(центрів) ор-

ганів управ-

ління освітою 

райдержадмі-

ністрацій, мі-

ських рад, 

об’єднаних 

територіаль-

них громад, 

керівники за-

кладів зага-

льної серед-

ньої освіти 

Постійно Половенко О.В.  
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8.4. Впровадження Інтернет-технологій в освітній процес регіону, розвиток 

віртуальних педагогічних спільнот тощо 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Категорія 

керівних і 

педагогічних 

кадрів 

Термін 

виконан-ня 
Відповідальні 

Відміт

-ка 

про 

вико-

нання 

1 Систематична робота з наповнення 

електронним освітнім контентом 

освітнього порталу «Я-Вчитель» 
(http://vchitel.kr.ua) 

Учителі усіх 

категорій 

Протя-

гом року 

Буртовий С.В.  

2 Забезпечення функціонування сайту 

кафедри, блогу «Кореційна освіта», 

сайту «Викладання предметів 

духовно-морального спрямування»  

Педагогічні 
працівники, 
керівники 
закладів 
освіти 

Постійно Жосан О.Е.  

3 Науково-методичний супровід 

діяльності відкритої віртуальної 

групи «Краєзнавство: центральний 

регіон» 

Вчителі 

історії, 

методисти 

Постійно Жосан О.Е.  

4 Забезпечення діяльності відкритої 

віртуальної групи «Арт-терапія в 

Кропивницькому» // Електронна 

адреса: 
https://www.facebook.com/groups/216889632

107522/?ref=bookmarks 

Практичні 

психологи, 

соціальні 

педагоги, 

вихователі 

Постійно Молчанова 

О.М. 
 

5 Забезпечення діяльності відкритої 

віртуальної групи «Протидія 

торгівлі людьми» // Електрона 

адреса: 
https://www.facebook.com/groups/127238106

6216652/ 

Викладачі 

інститутів 

післядиплом-

ної педагогіч-

ної освіти 

Постійно Молчанова 

О.М. 
 

6 Створення на базі блогу 

«Професійне самовдосконалення 

педагога» віртуальної спільноти. 

Вчителі-
дефектологи, 
вихователі 
спеціальних 
шкіл та шкіл-
інтернатів 

ІІ піврічя 

Павлюх В.В.  

7 Створення блогу «Особлива 

дитина» 

Педагогічні 

працівники 
ІІ піврічя Войтко В.В. 

 

8 Створення на базі блогу «Шкільні 

клуби підприємництва 

Кіровоградської області» 

віртуальної спільноти 

Педагогічні 

працівники 

ІІ 

півріччя 
Гельбак А.М. 

 

9 Створення блогу «Сучасні тенденції 

інноваційної освітньої діяльності»  

Керівники та 

педагогічні 

працівники 

ЗЗСО 

Лютий 

Марченко І.А. 

 

10 Адміністрування віртуальної спіль-

ноти Міжнародного конкурсу з 

інформатики та комп’ютерної 

вправності «Бобер» в Україні в 

соціальній мережі Фейсбук 
https://www.facebook.com/groups/2325878034

50210/ 

Обласні, 

районні (міські), 

шкільні 

координатори 

конкурсу 

Постійно Чала М.С.  

https://www.facebook.com/groups/232587803450210/
https://www.facebook.com/groups/232587803450210/
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11 Адміністрування віртуальної 

спільноти програми Intel Шлях до 

успіху в Кіровоградській області 

(Україна) 
https://www.facebook.com/groups/378801248

818463/ в соціальній мережі Фейсбук 

Фасилітатори 

програми, фа-

хівці з моніто-

рингу 

Постійно Чала М.С.  

12 Оновлення віртуального інтернет-

клубу «Серце віддане дітям» 

Методисти, 

керівники 

навчальних 

закладів 

Протягом 

року  

Трубіна В.М.  

13 Підтримка роботи віртуальної 
виставки сучасних видань «Дітям 
про Україну: цікаво, доступно, 
популярно» 

Методисти, 
заступники 
директорів 
шкіл, педа-
гоги-організа-
тори, бібліо-
текарі освіт-
ніх закладів 

Протягом 
року 

Міцай Ю.В.  

14 Підтримка роботи групи вчителів 

зарубіжної літератури у мережі  

Facebook «Читаємо. Аналізуємо. 

Навчаємо» 

Учителі зару-
біжної літера-
тури 

Протягом 

року 

Ревнивцева 
О.В. 

 

15 Розвиток діяльності віртуальної 

педагогічної спільноти 

«Дошкільники» 

Педагогічні 

працівники 

закладів до-

шкільної осві-

ти 

Протягом 

року 

Гагаріна Н.П.  

 

8.5. Запровадження електронної освіти та розробка електронного освітнього 

контенту 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка про 

виконання 

1 Формування освітнього контенту 

регіональної віртуальної спільноти 

вчителів Кіровоградської області  

«Я – Вчитель»  

Протягом 

року 

Буртовий С.В. 

Половенко О.В. 
 

2 Використання платформи YouTube для 

проведення освітніх вебінарів 

Протягом 

року 

Литвиненко О.В. 

Частаков А.В. 
 

3 Розробка та розміщення на дистанційній 

платформі Moodle авторських 

дистанційних курсів та дистанційних 

тренінгів для освітян регіону 

Протягом 

року 

 

Викладачі  

кафедритеорії і 

методики се-

редньої освіти 

 

4 Розробка мультимедійних електронних 

навчально-методичних матеріалів  

відповідно до тематики лекційних та 

практичних занять викладачів кафедри 

Протягом 

року 
 

Викладачі 

кафедри теорії і 

методики се-

редньої освіти 

 

5 Впровадження електронного освітнього 

контенту Office 365 в навчальний процес 

(OneDrive, OneNote, онлайновий офіс) 

Протягом 

року 

Литвиненко О.В. 

Частаков А.В. 

Задорожко І.В. 

 

https://www.facebook.com/groups/378801248818463/
https://www.facebook.com/groups/378801248818463/
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwibrrntnN_QAhVLFSwKHT-cBD0QjBAIITAB&url=https%3A%2F%2Fuk-ua.facebook.com%2Flogin%2F&usg=AFQjCNFy6-Zj0tIJIo-J_35lZP3kkDvy6Q&sig2=J4wwiVc2xEaaAfSOVmTmVg
https://www.facebook.com/groups/357111637970564/?ref=group_browse_new
https://www.facebook.com/groups/357111637970564/?ref=group_browse_new
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6 Використання платформи YouTube для 

проведення освітніх вебінарів 

Протягом 

року 

Литвиненко О.В. 

Частаков А.В. 

Задорожко І.В. 

 

7 Використання платформи BigBlueButton 

для проведення освітніх вебінарів 

Протягом 

року 

Литвиненко О.В. 

Частаков А.В. 

Задорожко І.В. 

 

8 Уводити в практику самоосвіти педа-

гогів використання масових відкритих 

онлайн-курсів (MOOC) від провідних 

світових розробників 

Системати

чно 
Чала М.С. 

Татаренко О.В. 

Шовенко О.С. 

 

9 Сприяти використанню Всеукраїнського 

репозитарію навчального контенту та 

забезпечувати розміщення на ньому 

авторських розробок педагогів 

Кіровоградської області 

Системати

чно Чала М.С. 

Татаренко О.В. 

Шовенко О.С. 

 

10 Науково-методичний супровід  розробки 

вчителями електронного освітнього 

контенту, розміщення його на сайті 

лабораторії 

Постійно 
Чала М.С. 

Татаренко О.В. 

Шовенко О.С. 
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ІХ. КООРДИНАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ РАЙОННИХ, МІСЬКИХ МЕТОДИЧНИХ 
СЛУЖБ ТА МЕТОДИЧНИХ СЛУЖБ ДОБРОВІЛЬНИХ ОБ’ЄДНАНЬ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 
 

9.1. Науково-методичний супровід роботи з педагогічними працівниками 

районних, міських методичних служб та методичних служб добровільних 

об’єднань територіальних громад 

№ 

з/п 

Організаційна форма заходу,  категорія педпрацівників 

та проблема 
Дата 

Науковий 

керівник, 

керівник 

1  Семінар-тренінг методистів методичних кабінетів (центрів) 

органів управління освітою райдержадміністрацій, міських рад, 

об’єднаних територіальних громад з бібліотечних фондів. 

Проблема: «Використання інтернет-сервісів як інноваційний 

метод у системі підвищення професійної компетентності 

бібліотекарів» 

24.01 Дяченко Н.І. 

Литвиненко О.В. 

2  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» 

29.01 Тарапака Н.В. 

Кондратова В.В. 

3  Семінар-тренінг начальників відділів (управлінь) освітою, 

методичних служб об’єднаних територіальних громад. 

Проблема: «Ефективне управління освітою в об’єднаних 

територіальних громадах» 

07.02-08.02 Корецька Л.В. 

Половенко О.В. 

4  Семінар  завідувачів (директорів), методистів методичних 

кабінетів (центрів) органів управління освітою 

райдержадміністрацій, міських рад, об’єднаних 

територіальних громад. 

Проблема: «Переформатування діяльності методичних 

служб в умовах реалізації Концепції «Нова українська 

школа» 

28.02-01.03 Половенко О.В. 

5  Майстер-клас спеціалістів відділів, управлінь освіти, 

методистів методичних кабінетів (центрів) органів 

управління освітою райдержадміністрацій, міських рад, 

об’єднаних територіальних громад, які відповідають за 

виховну роботу та позашкільну освіту. 

Проблема: «Технологія розвитку виховного середовища 

закладу освіти: європейські цінності та український вимір» 

21.03-22.03 Міцай Ю.В. 

Пляка С.М. 

6  Науково-методичний семінар методистів методичних 

кабінетів (центрів) органів управління освітою 

райдержадміністрацій, міських рад, об’єднаних територіальних 

громад. 

Проблема: «Моніторинг як інноваційний інструментарій 

нового стилю управлінської діяльності» 

19.04 Корж Л.Ф. 

Шаповалова Т.А. 

http://www.doippo.dp.ua/attachments/article/2024/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D1%8F%D0%BA%20%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8E%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.pptx
http://www.doippo.dp.ua/attachments/article/2024/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D1%8F%D0%BA%20%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8E%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.pptx
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7  Обласний онлайн-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 загальноїосвіти: 

науково-методичні засади»). 

Проблема:«Підвищення ефективності освітнього процесу в 

початковій школі на засадах компетентісного та діяльнісного 

підходів у Новій українській школі» 

10.05 Кондратова В.В. 

Тіхонова Н.Г. 

 

8  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» 

17.05-18.05 Тарапака Н.В. 

9  Обласний семінар методистів методичних кабінетів 

(центрів) органів управління освітою 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» 

17.05-18.05 Ткаченко Л.А. 

Дробін А.А. 

10  Літня школа завідувачів (директорів), методистів методичних 

кабінетів (центрів) органів управління освітою 

райдержадміністрацій, міських рад, об’єднаних територіальних 

громад, директорів закладів загальної середньої освіти. 

Проблема: «Організація і навчально-методичне забезпечення 

реалізації положень Закону «Про освіту» 

18.06-22.06 Половенко О.В. 

Трубіна В.Г. 

Кірішко Л.М. 

Вареха А.Г. 

11  Обласний онлайн-семінар методистів методичних кабінетів 

(центрів) органів управління освітою райдержадміністрацій, 

міських рад, керівників районних (міських) методичних 

об’єднань учителів образотворчого, музичного мистецтва та 

художньої культури. 

Проблема: «Викладання освітньої галузі «Мистецтво» в 

умовах функціонування опорних закладів освіти» 

19.06 Кондратова В.В. 

Черненко С.В. 

12  Обласний вебінар методистів методичних кабінетів (центрів) 

органів управління освітою райдержадміністрацій, міських 

рад, об'єднаних територіальних громад з початкової освіти 

та керівників районних методичних об'єднань, 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:«Нові підходи до навчання та викладання в Новій 

українській школі» 

20.06 Кондратова В.В. 

Тіхонова Н.Г. 
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13  Обласний онлайн-семінар методистів методичних кабінетів 

(центрів) органів управління освітою райдержадміністрацій, 

міських рад, об’єднаних територіальних громад з предметів 

«Фізична культура» та «Захист Вітчизни», голів 

методичних об’єднань учителів предметів «Фізична 

культура» та «Захист Вітчизни». 

Проблема:«Науково-методичний супровід розвитку 

професійної компетентності вчителів предметів «Фізична 

культура» та «Захист Вітчизни» 

27.08 Коробов М.Г. 

14  Науково-практичний семінар методистів, які відповідають за 

психологічну службу регіону. 

Проблема:«Формування професійної компетентності у 

спеціалістів психологічної служби» 

28.08 Чебоненко В.Ф. 

Гельбак А.М. 

 

15  Обласний он-лайн семінар методистів методичних кабінетів 

(центрів) органів управління освітою райдержадміністрацій, 

міських рад, об'єднаних територіальних громад з початкової 

освіти. 

Проблема: «Оновлення змісту і методики викладання у 

початковій  школі в умовах реформування сучасної системи 

шкільної освіти» 

29.08 Кондратова В.В. 

Тіхонова Н.Г. 

 

16  Вебінар  методистів методичних кабінетів (центрів) органів 

управління освітою райдержадміністрацій, міських рад, 

об’єднаних територіальних громад з інформатики, голів 

методичних об’єднань учителів інформатики. 

Проблема:  «Особливості викладання шкільного курсу 

інформатики в контексті оновлених програм та реалізації 

концепції «Нова українська школа» 

29.08 Чала М.С. 

Шовенко О.С. 

17  Школа молодого методиста завідувачів (директорів), 

методистів методичних кабінетів (центрів) органів управління 

освітою райдержадміністрацій, міських рад, об’єднаних 

територіальних громад. 

Проблема: «Проектування індивідуальної траєкторії 

розвитку педагогів в умовах реалізації Концепції «Нова 

українська школа» 

26.09 Вареха А.Г. 

18  Постійно діючий семінар методистів методичних кабінетів 

(центрів) органів управління освітою райдержадміністрацій, 

міських рад, об’єднаних територіальних громад, керівників 

методичних об’єднань, відповідальних за викладання 

предмета «Основи здоров’я» та впровадження 

здоров’язбережних превентивних проектів. 

Проблема:  «Модернізація методичної роботи в контексті 

суспільних трансформацій та забезпечення рівного доступу 

до реалізації якісної здоров’язбережної освіти» 

27.09-28.09 Гельбак А.М. 

Желєзнова Т.П. 

Барсукова С.Л. 

Ткаченко С.В. 

 

19  Науково-практичний семінар методистів методичних 

кабінетів (центрів) органів управління освітою 

райдержадміністрацій, міських рад, об’єднаних 

територіальних громад. 

Проблема:«Інноваційні засоби та форми навчального 

процесу STEM-освіти» 

04.10 Кендюхова А.А. 

Марченко І.А. 

Буртовий С.В. 
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20  Науково-практична конференція спеціалістів органів 

управління освітою, методистів методичних кабінетів 

(центрів) органів управління освітою райдержадміністрацій, 

міських рад, об’єднаних територіальних громад, керівників 

районних, міських методичних об’єднань, заступників 

директорів шкіл з виховної роботи, працівників закладів 

позашкільної освіти, педагогів-краєзнавців, керівників гуртків 

та музеїв. 

Проблема:  «Компетентнісна спрямованість виховного 

середовища закладу освіти в умовах сучасних освітніх 

тенденцій» 

08.11 Міцай Ю.В. 

21  Науково-методичний семінар методистів методичних 

кабінетів (центрів) органів управління освітою 

райдержадміністрацій, міських рад, об’єднаних територіальних 

громад. 

Проблема: «Моніторингові дослідження освітнього процесу 

в закладі загальної середньої освіти» 

15.11 Корж Л.Ф. 

Шаповалова Т.А. 

22  Регіональна школа новаторства завідувачів (директорів), 

методистів методичних кабінетів (центрів) органів управління 

освітою райдержадміністрацій, міських рад, об’єднаних 

територіальних громад, керівників закладів загальної 

середньої освіти. 

Проблема: «Педагогічний досвід як фактор оновлення змісту 

науково-методичної діяльності в установах і закладах освіти: 

вектори випереджувального розвитку» 

22.11-23.11 Жосан О.Е. 

Кірішко Л.М. 

 

23  Інструктаж експертів підручників методистів методичних 

кабінетів (центрів) органів управління освітою 

райдержадміністрацій, міських рад, об’єднаних 

територіальних громад, учителів закладів загальної 

середньої освіти, науково-педагогічних працівників. 

Проблема: «Вимоги до шкільного підручника відповідно до 

компетентнісного підходу в освіті» 

03.12 Жосан О.Е. 

Марченко І.А. 

24  Скайп-наради методистів, які відповідають за психологічну 

службу регіону. 

Проблема:«Організаційно-методичні засади діяльності 

психологічної служби» 

Остання 

п’ятниця 

кварталу 

Чебоненко В.Ф. 

Молчанова О.М. 

25  Дистанційний курс(апробація) для завідувачів 

(директорів), методистів методичних кабінетів (центрів) ор-

ганів управління освітою райдержадміністрацій, міських 

рад, об’єднаних територіальних громад, директорів та за-

ступників директорів закладів освіти. 

Проблема:«Методичний менеджмент: технологія 

впровадження» 

У міру 

формування 

груп 

Половенко О.В. 

26  Дистанційний курс (апробація) для завідувачів 

(директорів), методистів методичних кабінетів (центрів) 

органів управління освітою райдержадміністрацій, міських 

рад, об’єднаних територіальних громад, директорів та 

заступників директорів закладів освіти. 

Проблема:«Фандрейзинг в управлінні» 

У міру 

формування 

груп 

Трубіна В.Г. 
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27  Дистанційний курс(апробація) для завідувачів 

(директорів), методистів методичних кабінетів (центрів) 

органів управління освітою райдержадміністрацій, міських 

рад, об’єднаних територіальних громад, директорів та 

заступників директорів закладів освіти. 

Проблема:«Розвиток професійної компетентності педагога» 

У міру 

формування 

груп 

Вареха А.Г. 

28  Дистанційний курс(апробація) для завідувачів 

(директорів), методистів методичних кабінетів (центрів) 

органів управління освітою райдержадміністрацій, міських 

рад, об’єднаних територіальних громад, директорів та 

заступників директорів закладів освіти. 

Проблема:«Формування освітнього середовища» 

У міру 

формування 

груп 

Кірішко Л.М. 

 

9.2. Формування мережі базових районних, міських методичних служб та 

методичних служб добровільних об’єднань територіальних громад  з основних 

напрямків їх діяльності 
№ 

з/п 
Базовий заклад Напрями діяльності 

Форми роботи на базі 

закладу 

1 Методичний кабінет від-

ділу освіти Світловод-

ської райдержадміністра-

ції 

Організація і навчально-мето-

дичне забезпечення діяльності 

закладів освіти 

Літня школа для завідува-

чів (директорів), методи-

стів методичних кабінетів 

(центрів) органів управлін-

ня освітою райдержадміні-

страцій, міських рад, 

об’єднаних територіальних 

громад, директорів закла-

дів загальної середньої 

освіти 

2 Методичний кабінет 

відділу освіти, молоді та 

спорту Маловисківської 

райдержадміністрації 

Інформаційно-методичне забез-

печення діяльності педа-

гогічних працівників: іннова-

ційний аспект 

Популяризація досвіду 

роботи при проведені 

методичних заходів 

3 Методичний кабінет ко-

мунальної установи 

«Петрівський районний 

центр із обслуговування 

закладів освіти» Пет-

рівської районної ради 

Розвиток професійної компе-

тентності педагогічних праців-

ників району як чинник 

забезпечення якісної освіти і 

умова формування інно-

ваційного освітнього середо-

вища» 

 

Семінар завідувачів (дирек-

торів), методистів мето-

дичних кабінетів (центрів) 

органів управління освітою 

райдержадміністрацій, 

міських рад, об’єднаних 

територіальних громад. 

4 Науково-методичний 

центр управління освіти, 

молоді та спорту 

Олександрійської міської 

ради 

Науково-методичне забез-

печення функціонування освіт-

ніх закладів міста в умовах 

реформування української 

освіти 

Лабораторія творчого 

керівника 

5 Методичний кабінет 

відділу освіти Ново-

української райдержад-

міністрації 

Організація ефективного 

управління: забезпечення 

сталого розвитку закладу 

освіти 

Популяризація досвіду 

роботи при проведені 

курсів, методичних заходів 

6 Інформаційно-ресурсний 

методичний центр від-

ділу освіти, молоді та 

Підвищення результативності 

освітнього процесу шляхом 

формування професійної 

Популяризація досвіду 

роботи при проведені 

курсів, методичних заходів 
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спорту Новомиргород-

ської райдержадміні-

страції 

компетентності, конкуренто-

спроможності педагогічних 

працівників 

7 Методичний кабінет від-

ділу освіти, молоді та 

спорту Бобринецької 

міської ради 

Створення єдиного освітнього 

простору міста для без-

перервного підвищення профе-

сійної компетентності педа-

гогічного працівника як клю-

чової особистості у підвищенні 

якості надання освітніх послуг 

у ході реалізації Державних 

освітніх стандартів та модер-

нізації освітньої галузі 

Педагогічна практика для 

завідувачів (директорів), 

методистів методичних 

кабінетів (центрів) органів 

управління освітою рай-

держадміністрацій, міських 

рад, об’єднаних терито-

ріальних громад 

 

9.3. Аналіз діяльності районних, міських методичних служб та методичних 

служб добровільних об’єднань територіальних громад   

9.3.1. Комплексне вивчення стану охорони праці та безпеки життєдіяльності в 

ЗЗСО (ЗНЗ, ДНЗ) 

 

№ 

з/п 
Район 

Термін 

вивчення 
Проблема Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

1 Голованівський Березень Удосконалення 

роботи з питань 

охорони праці та 

безпеки 

життєдіяльності з 

метою зменшення 

травмування 

учасників 

освітнього процесу 

Желєзнова Т.П.  

2 Устинівський Квітень  

3 Новоукраїнський Травень  

4 Гайворонський Вересень  

5 Новоархангельський Листопад  

6 м. Олександрія Грудень  
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Х. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ  
10.1. Співпраця з міжнародними фондами, науковими центрами, навчальними закладами, освітніми установами та 

громадськими організаціями 
№ 

з/п 
Заклад, установа, фонд, програма, проект Відповідальні 

Період 

співпраці 
Напрям співпраці 

Відмітка про 

виконання 

1 Корпорація Intel, Корпорація Microsoft Скрипка Г.В. 

Буртовий С.В. 

Голодюк Л.С. 

Протягом року Впровадження освітніх 

програм корпорацій в Україні  

2 Громадська організація «Дитячий фонд 

«Здоров’я через освіту» 

GmbH «Профілактика ВІЛ/СНІДу в Східній 

Європі» 

Желєзнова Т.П. 

Ткаченко С.В. 

Барсукова С.Л. 

2014-2018 Програма навчального курсу 

(факультативу) «Захисти себе 

від ВІЛ» 
 

3 МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІДу в 

Україні» 

Громадська організація «Дитячий фонд 

«Здоров’я через освіту» 

Желєзнова Т.П. 

Ткаченко С.В. 

Барсукова С.Л. 

2014-2018 Програма навчального курсу 

«Основи здоров’я» (навчання 

на засадах розвитку життєвих 

навичок), «Вчимося жити 

разом. Програма розвитку 

соціальних навичок учнів 

початкової, основної та 

старшої  школи у курсі 

«Основи здоров’я» 

 

4 МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІДу в 

Україні» 

Міжнародна незалежна некомерційна 

організація Project HOPE 

Желєзнова Т.П. 

Ткаченко С.В. 

Барсукова С.Л. 

2014-2018 Шкільна програма з 

профілактики вживання 

тютюну, алкоголю і 

наркотиків (ХОУП) 

 

5 GIZ (німецьке товариство міжнародного 

співробітництва) 

Желєзнова Т.П. 

Ткаченко С.В. 

Барсукова С.Л. 

2015-2016 Проекти «Чесна гра», 

«Маршрут безпеки»  

6 Міжнародний фонд «Відродження» Жосан О.Е. 2014-2018 Підготовка аналітичних мате-

ріалів з проблем реформвання 

освітньої політики, проведен-

ня круглих столів 

 

7 
Співпраця з Корпусом Миру США в Україні Коса І.Т. Протягом року 

Викладання англійської мови 

як іноземної 
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8 Співпраця з Ґете-Інститутом, Британською 

Радою та Французьким Культурним Центром 

Коса І.Т. 

Задубняк Ю.А. 
Протягом року 

Участь у семінарах та 

вебінарах 
 

9 Співпраця з Міжнародними освітньо-

методичними центрами Pearson-Dinternal, 

ExpressPublishing, OxfordUniversityPress, 

mmpudlication 

Коса І.Т. 

Задубняк Ю.А. 
Протягом року Організація спільних семінарів  

10 Освітня компанія MIKSIKE 

(Естонія ) 

Чала М.С. 2018 Проект Міксіке 

Мета: «Упровадження та 

розвиток онлайн-навчання в 

навчальних закладах України, 

налагодження зв’язків та 

комунікації між педагогами та 

учнями з різних країн» 

 

11 GEG - Google Educator Groups Чала М.С. 2018 Міжнародна спільнота Google 

утворена для професійного 

спілкування та взаємодо-

помоги в питаннях ІТ, 

педагогіки. 

 

12 Міжнародний жіночий право-захисний центр 

«Ла страда − Україна» 

Чала М.С. 2018 Національна дитяча «гаряча 

лінія» – для дітей та про дітей 
 

13 Wikipedia:Education program Чала М.С. 2018 Освітня програма Вікіпедії  

 Співпраця з експертами швецько-українського 

проекту «Підтримка децентралізації в Україні». 

 

Половенко О.В. Протягом року  Діяльність органів управління 

закладів освіти в умовах 

децентралізації 

 

14 Український науково-методичний центр 

практичної психології і соціальної роботи 

Національна академія педагогічних наук 

України 

Чебоненко В.Ф. 

Мирська А.А. 

Снітко І.Ю. 

2013-2018 р.р. Інформаційно-освітня проти-

алкогольна програма «Сімейна 

розмова». Впровадження про-

грами в заклади освіти області 

 

15 Національна академія педагогічних наук 

України  

Український науково-методичний центр  

практичної психології і соціальної роботи 

Національний університет «Києво-Могилянська 

академія» 

Чебоненко В.Ф. 

Мирська А.А. 

2015-2021 р.р. Програма«Навички кризового 

консультування та розвиток 

психосоціальної стійкості 

дітей до стресу». 

Підвищити знання та 

вдосконалити навички прак-
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тичних психологів і соці-

альних педагогів 

16 Фонд Народонаселення ООН в Україні, 

Національна академія педагогічних наук 

України 

Чебоненко В.Ф.  

Мирська А.А. 

Снітко І.Ю. 

2012-2018 р.р. Програма щодо формування 

навичок репродуктивного 

здоров’я підлітків «Дорослі-

шай на здоров’я». Впро-

вадження програми в заклади 

освіти області 

 

17 Громадська організація «Ла страда - Україна» Чебоненко В.Ф. 

Мирська А.А. 

2017-2018 р.р. Програма щодо вирішення 

конфліктних ситуацій  «Базові 

навички медіатора в  закладі 

освіти. Забезпечення участі 

жінок і дітей у вирішенні 

конфліктів і миробудуванні» 

 

18 Український фонд «Благополуччя дітей» Чебоненко В.Ф. 

Мирська А.А. 

2017-2018 р.р. Програма щодо визначення та 

формування громадської 

позиції особистості «Особиста 

гідність. Безпека життя. 

Громадянська позиція» 

 

19 Жіночий консорціум України Чебоненко В.Ф.  

Мирська А.А. 

Снітко І.Ю 

2013-2018 р.р. Програма щодо подолання на-

сильства в учнівському 

середовищі «Організація робо-

ти з розв’язання проблеми 

насильства в школі» 

 

20 «Флора» Чебоненко В.Ф.  

Мирська А.А. 

Снітко І.Ю 

2014-2020 Програма щодо формування 

безпеки в навчальному закладі 

«Шкільна Служба порозу-

міння» 
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10.2. Розробка та реалізація міжнародних програм і проектів 
№ 

з/п 
Назва програми /проекту Завдання Відповідальні 

1 Проект Корпусу Миру США в Україні «Викладання 

англійської мови як іноземної» 

1. Забезпечити вдосконалення практичних навичок володіння 

англійською мовою слухачів курсів 

2. Розширити асортимент навчальних засобів для роботи зі 

слухачами курсів 

3 Підвищувати комунікативно спрямовану методику 

викладання англійської мови вчителями області 

Коса І.Т. 

Вікі Нейлінг 

2 Створення розмовного клубу на базі Кіровоградського 

бібліотечного ресурсного центру «Windows onAmerica»  

Активізувати вивчення англійської мови громадою області Коса І.Т. 

Вікі Нейлінг 

3 Демонстрація фільмів мовою оригіналу з наступним їх 

обговоренням з носієм мови на базі Кіровоградського 

бібліотечного ресурсного центру “Windows onAmerica” 

Популяризувати вивчення англійської мови та підвищити 

рівень володіння нею різними групами населення 

Коса І.Т. 

Вікі Нейлінг 

4 Активізація участі загальноосвітніх навчальних закладів 

області в навчальній програмі Європейського союзу 

«еTwinning Plus» 

1.Розширення міжнародного співробітництва з навчальними 

закладами країн світу  

2.Залучення ЗНЗ області до єдиної європейської Інтернет-

мережі, обмін ініціативами, здійснення учнівських обмінів 

тощо 

Коса І.Т. 

Задубняк Ю.А. 

5 Організація мовних курсів для педагогічних та науково-

педагогічних працівників КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського»  

Залучити педагогічних та науково-педагогічних працівників 

КОІППО до вивчення англійської мови, сприяти їх творчому 

пошуку та розвитку іншомовної компетенції 

Коса І.Т. 

Вікі Нейлінг  

6 Польсько-український проект «Шкільна академія 

підприємництва 3»в рамках Програми польської 

закордонної допомоги Міністерства закордонних справ 

Республіки Польща 

 

Підготовка вчителів історії та суспільствознавчих дисциплін 

до впровадження інтегрованих уроків «з підприємницьким 

тлом» у школі: 

 - ознайомлення слухачів КПК із завданнями та 

напрямками реалізації проекту; 

 - залучення педагогів області до розробки конспектів 

уроків з підприємницьким тлом; 

 - розвиток серед вчителів та учнів  ключової компетенції - 

«підприємливість та ініціативність». 

Черткова Н.С. 

7 Програма Іntel® «Навчання для майбутнього» Навчання за програмою педагогів області Литвиненко О.В. 

8 
Освітня програма Вікіпедії 

Міжнародна програма, у рамках якої освітяни долучаються до 

поліпшення Вікіпедії у рамках навчального процесу. 
Чала М.С. 
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9 Міднародний оргкомітет Дня Безпечного Інтернету 

(Safe Internet Day)  

Серія заходів з відзначення Дня Безпечного Інтернету (Safe 

Internet Day) 
Чала М.С. 

10 Україно-естонський проект Міксіке. Реалізація 

міжнародного освітнього проекту «Міксіке в Україні» 

Участь педагогічних працівників, які навчають учнів з 

особливими освітніми потребами у вікторинах: 

«Видатні люди з інвалідністю»; 

«Інклюзивність в дитячій літературі»; 

«Поняття про інклюзивність»; 

«Інклюзивність в Україні» 

Червонець І.В. 

Чала М.С. 

(координатор з 

питань реалізації 

проекту) 

11 Українсько-швейцарський проект «Підтримка розвитку 

освіти для демократичного суспільства»; 

Швецько-український проект «Підтримка 

децентралізації в Україні»; 

Проект «Відкрита Польща» (2014-2020 роки) 

Поширення інформації про заходи міжнародної проектної 

діяльності. 

Залучення експертів проектів до проведення методичних 

заходів 

Участь у заходах, які відбуваються в рамках даних проектів  

Половенко О.В. 

12 Інформаційно-освітня протиалкогольна програма 

«Сімейна розмова». Впровадження програми в заклади 

освіти області 

 Чебоненко В.Ф.  

Мирська А.А. 

Снітко І.Ю 

13 Програма «Навички кризового консультування та 

розвиток психосоціальної стійкості дітей до стресу». 

Підвищити знання та вдосконалити навички 

практичних психологів і соціальних педагогів 

Підвищити знання та вдосконалити навички практичних 

психологів і соціальних педагогів, які безпосередньо 

працюють з дітьми та родинами, постраждали внаслідок 

кризових ситуацій 

Чебоненко В.Ф.  

Мирська А.А. 

Снітко І.Ю 

14 Програма щодо формування навичок репродуктивного 

здоров’я підлітків «Дорослішай на здоров’я» 

Впровадження програми в заклади освіти області 

Формування розуміння репродуктивної складової здоров’я та 

особистої відповідальності і мотивації на здоровий спосіб 

життя та збереження сімейних цінностей 

Чебоненко В.Ф.  

Мирська А.А. 

Снітко І.Ю 

15 Програма щодо вирішення конфліктних ситуацій  

«Базові навички медіатора в навчальному закладі. 

Забезпечення участі жінок і дітей у вирішенні 

конфліктів і миробудуванні» 

Профілактика та врегулювання конфліктів мирним шляхом за 

допомогою медіації і відновних практик 

Чебоненко В.Ф.  

Мирська А.А. 

Снітко І.Ю 

16 Програма щодо визначення та формування громадської 

позиції особистості «Особиста гідність. Безпека життя. 

Громадянська позиція» 

Активізація особистісного потенціалу школярів для 

самореалізації та самоствердження в різних сферах 

життєдіяльності, зміцнення сімейних стосунків, формування 

позитивної мотивації школярів до засвоєння інформації щодо 

протидії торгівлі людьми 

Чебоненко В.Ф.  

Мирська А.А. 

Снітко І.Ю. 

17 Програма щодо подолання насильства в учнівському 

середовищі 

Формування умінь і навичок розв’язання проблеми насильства 

між дітьми, сприяння створенню безпечного середовища в 

Чебоненко В.Ф.  

Мирська А.А. 



135 

 

«Організація роботи з розв’язання проблеми насильства 

в школі» 

закладах освіти шляхом запровадження нових методів 

міжособистісного спілкування між учнями та вчителями 

Снітко І.Ю. 

18 
Програма щодо формування безпеки в навчальному 

закладі «Шкільна Служба порозуміння» 

Формування навичок вирішення конфліктних ситуацій в 

освітньому закладі та створення безпечного середовища для 

розвитку підлітків за допомого відновних практик 
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ХІ. МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ РЕГІОНУ 
11.1. Моніторинг освітньої діяльності: 

а) участь у міжнародних моніторингових дослідженнях 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання Відповідальні 
Відмітка про 

виконання 

1 Міжнародне дослідження 

якості освіти PISA - 2018, 

(основний етап) 

Квітень- 

травень 

Корж Л.Ф. 

Шаповалова Т.А. 

Волошина О.С. 

 

2 Взяти  участь у Всеукраїнсь-

кому моніторинговому дос-

лідженні учасників освітнього 

процесу: «Надання допомоги 

дітям, постраждалим від вій-

ськових дій, і внутрішньо 

переселеним особам в 

діяльності психологічної 

служби» 

Кірово-

градська 

область 

Відповідно до листа 

МОНУ 

Чебоненко В.Ф.  

Мирська А.А. 

Снітко І.Ю. 

 

б) участь у всеукраїнських моніторингових дослідженнях і 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання Відповідальні 
Відмітка про 

виконання 

1 Моніторингове дослідження 

читацької та математичної 

компетентностей четверто-

класників 

Квітень - 

травень 

Корж Л.Ф. 

Шаповалова Т.А. 

Волошина О.С. 

Гулка О.М. 

 

 

в) моніторингові та соціологічні  дослідження в регіоні 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання Відповідальні 
Відмітка про 

виконання 

1. 
Моніторингове дослідження 

стану інклюзивної освіти в 

області 

Квітень - 

травень 

Корж Л.Ф. 

Шаповалова Т.А. 

Волошина О.С. 
 

2 
Обізнаність виникнення ризиків 

щодо торгівлі людьми 

Кірово-

градська 

область 

Двічі  на рік 

відповідно до листа 

МОНУ 

Чебоненко В.Ф. 

Мирська А.А. 
Снітко І.Ю. 

3 
Ефективність впровадження 

програми «Сімейна розмова» 

Кірово-

градська 

область 

Двічі  на рік 

відповідно до листа 

МОНУ 

Чебоненко В.Ф. 

Мирська А.А. 
Снітко І.Ю. 

4 

Стан забезпечення практични-

ми психологами та соціальними 

педагогами в закладах освіти 

області 

Кірово-

градська 

область 

Травень, вересень Чебоненко В.Ф. 

Мирська А.А. 
Снітко І.Ю. 
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Контроль моніторингового дослідження стану організації роботи загальноосвітніх 

навчальних закладів області щодо впровадження й викладання предмета «Основи 

здоров'я» та обов’язкового факультативного курсу «Захисти себе від ВІЛ»  

(наказ департаменту освіти і науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації від 15.08.2013 

року №444) та моніторинг за станом організації роботи  базових навчальних закладів  

щодо впровадження європейських стандартів превентивної освіти 

(наказ департаменту освіти і науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації від 15.08.2013 

року №445) 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Назва району, 

школи 

Термін 

виконання Відповідальні 
Відмітка про 

виконання 

1 Моніторингове до-

слідження стану 

організації впрова-

дження й викладан-

ня предмета «Осно-

ви здоров’я» та 

обов’язкового фа-

культативного курсу 

«Захисти себе від 

ВІЛ» у закладах 

загальної середньої 

освіти області 

м. Олександрія Лютий  

Желєзнова 

Т.П. 

 

 

Кіровоградський Березень  

м. Світловодськ Квітень  

Онуфріївський Вересень  

Петрівський Жовтень  

Олександрійський Листопад 

 

2 Моніторинг стану 

впровадження євро-

пейських стандартів 

превентивної освіти 

у закладах загальної 

середньої освіти 

області 

Загальноосвітня 

школа  І-ІІІ ступе-

нів №10 Світло-

водської міської 

ради Кіровоград-

ської області 

Квітень Желєзнова 

Т.П. 

регіональний 

координатор 

проектів 

 

Новомиргород-  

ська спеціальна 

загальноосвітня 

школа-інтернат І-

ІІ ступенів ін-

тенсивної педа-

гогічної корекції 

Кіровоградської 

області 

Лютий   

Добровеличківсь-

ка загальноосвіт-

ня школа І-ІІІ 

ступенів №1 Доб-

ровеличківської  

районної ради Кі-

ровоградської об-

ласті 

Жовтень  

Знам’янська зага-

льноосвітня шко-

ла  І-ІІІ ступенів 

№3 Знам’янської 

районної ради Кі-

ровоградської об-

ласті 

Листопад  
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11.2. Науково-методичний супровід моніторингових досліджень 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Категорія 

керівних і 

педагогічних 

кадрів 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

1 Підготовка методич-

них рекомендацій до 

проведення моніто-

рингових досліджень 

стану інклюзивної 

освіти 

Методисти, 

відповідальні 

за моніторин-

гові дослід-

ження 

Лютий  

Шаповалова Т.А. 

Волошина О.С. 

 

2 Підбір та апробація ін-

струментарію для до-

слідження (регіональ-

ний  рівень) стану  ін-

клюзивної освіти в 

області 

Методисти Лютий Корж Л.Ф. 

Шаповалова Т.А. 

Волошина О.С. 

 

3 Нормативно-правове 

забезпечення здій-

снення моніторинго-

вих досліджень: опра-

цювання наказів, лис-

тів, методичних реко-

мендацій Міністерства 

освіти і науки України 

 За потреби Корж Л.Ф. 

Шаповалова Т.А. 

Волошина О.С. 

Гулка О.М. 

 

4 Проведення  інструк-

тивно-методичних  на-

рад з регіональними 

координаторами моні-

торингових досліджень 

Методисти За потреби Корж Л.Ф. 

Шаповалова Т.А. 
 

5 Підготовка інструктив-

них  матеріалів до про-

ведення моніторинго-

вих досліджень 

 У визначе-

ні терміни 

Корж Л.Ф. 

Шаповалова Т.А. 

Волошина О.С. 

Гулка О.М. 

 

6 Обробка та узагаль-

нення матеріалів моні-

торингових досліджень 

Методисти У визначе-

ні терміни 

Шаповалова Т.А. 

Волошина О.С. 

Гулка О.М. 

 

7 Підготовка інформа-

ційних листів до уп-

равління освіти і нау-

ки, молоді та спорту  

облдержадміністрації 

Методисти У визначе-

ні терміни 

Корж Л.Ф. 

Шаповалова Т.А. 

Гулка О.М. 

Волошина О.С. 
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11.3. Організаційно-методичний супровід зовнішнього незалежного оцінювання 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Категорія 

керівних і 

педагогічних 

кадрів 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

1 Організація та прове-

дення навчально-ме-

тодичної роботи з пи-

тань підготовки до 

ЗНО 

місцеві орга-

ни управлін-

ня освітою, 

керівники за-

кладів  освіти 

січень-

лютий, 

березень-

липень 

Корж Л.Ф. 

Бутенко Л.М. 
 

2 Інформаційно-роз'яс-

нювальна робота се-

ред педагогічних пра-

цівників, громадсько-

сті та випускників що-

до особливостей про-

ведення зовнішнього 

незалежного оціню-

вання 2018 р. 

місцеві орга-

ни управлін-

ня освітою, 

керівники за-

кладів освіти 

січень-

травень 

Корж Л.Ф. 

Бутенко Л.М. 

Курілін О.М. 

Ципочкін А.В. 

Бургаз Ю.В. 

Ліснічук К.М. 

 

3 Оновлення інформації 

в довідниках струк-

турних підрозділів з 

питань освіти і науки 

обласної державної 

адміністрації, місце-

вих органів управлін-

ня освітою, закладів 

освіти, що містяться в 

інформаційно-телеко-

мунікаційній системі 

УЦОЯО 

місцеві орга-

ни управлін-

ня освітою, 

керівники за-

кладів  освіти 

до 28.12 Корж Л.Ф. 

Бутенко Л.М. 
 

 

4 Добір та підготовка 

осіб, відповідальних 

за формування ком-

плектів реєстраційних 

документів осіб, які 

складатимуть держав-

ну підсумкову атеста-

цію у формі ЗНО 

місцеві орга-

ни управлін-

ня освітою, 

керівники за-

кладів  освіти 

до 22.01 Корж Л.Ф. 

Бутенко Л.М. 
 

5 Формування мережі 

пунктів реєстрації. 

Підготовка осіб, які 

залучаються до робо-

ти в пунктах реєстра-

ції 

місцеві орга-

ни управлін-

ня освітою, 

керівники за-

кладів  освіти 

до 05.02. Корж Л.Ф. 

Бутенко Л.М. 
 

6 Проведення у закла-

дах загальної серед-

ньої освіти батьків-

ських зборів та тема-

тичних класних годин 

«Готуємося до ЗНО» 

місцеві орга-

ни управлін-

ня освітою, 

керівники за-

кладів  освіти 

січень – 

лютий  

2018 р. 

Корж Л.Ф. 

Бутенко Л.М. 
 

7 Реєстрація осіб, які 

бажають узяти участь 

місцеві орга-

ни управлін-

09–

31.01.2018 

Корж Л.Ф. 

Бутенко Л.М. 
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у пробному ЗНО-2018 ня освітою, 

керівники за-

кладів  освіти 

8 Формування бази даних 

педагогічних працівни-

ків, залучених до прове-

дення:апробації сер-

тифікаційних робіт, 

пробного ЗНО, 

основної  та додатко-

вої сесій ЗНО-2018; 

єдиного фахового 

вступного випробову-

вання (магістратура) 

місцеві орга-

ни управлін-

ня освітою, 

керівники за-

кладів  освіти 

квітень, 

лютий-

березень 

квітень- 

травень, 

червень, 

липень 

Корж Л.Ф. 

Бутенко Л.М. 
 

9 Організація та прове-

дення : 

- апробації 

сертифікаційних 

робіт; 

 

- пробного ЗНО з 

української мови і 

літератури; 

- пробного ЗНО з 

інших предметів; 

- основної сесії ЗНО; 

 

додаткової сесії ЗНО. 

місцеві орга-

ни управлін-

ня освітою, 

керівники за-

кладів  освіти 

 

 

березень, 

листопад 

 

 

24.03 

 

 

31.03 

 

22.05-13.06 

 

02-11.07 

Корж Л.Ф. 

Бутенко Л.М. 

Курілін О.М. 

Ципочкін А.В. 

Бургаз Ю.В. 

Ліснічук К.М. 

Шаповалова Т.А. 

Гулка О.М. 

Волошина О.С. 

 

10 Реєстрація та навчан-

ня осіб, які забезпе-

чують проведення зо-

внішнього незалеж-

ного оцінювання в 

пунктах ЗНО 

місцеві орга-

ни управлін-

ня освітою, 

керівники за-

кладів  освіти 

до 16.05. Корж Л.Ф. 

Бутенко Л.М. 
 

11 Створення регіональ-

них експертних груп з 

питань визначення ре-

зультатів ЗНО 

місцеві орга-

ни управлін-

ня освітою 

до 18.05 Корж Л.Ф. 

Бутенко Л.М 
 

12 Підготовка пропози-

цій до формування 

мережі пунктів пере-

вірки завдань з роз-

горнутою відповіддю 

сертифікаційних робіт 

ЗНО 

місцеві орга-

ни управлін-

ня освітою, 

керівники за-

кладів  освіти 

до 18.05 Корж Л.Ф. 

Бутенко Л.М. 
 

13 Навчання, сертифіка-

ція та інструктаж ек-

заменаторів для пере-

вірки відкритої части-

ни сертифікаційних 

робіт  з української 

мови, математики, 

англійської мови 

місцеві орга-

ни управлін-

ня освітою, 

керівники за-

кладів  освіти 

до 21.05 Корж Л.Ф. 

Бутенко Л.М. 
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14 Підготовка пропози-

цій до формування  

мережі пунктів систе-

ми ЗНО: 

апробації сертифіка-

ційних робіт; 

пробного ЗНО; 

 

основної сесії ЗНО; 

 

перевірки відкритої 

частини 

сертифікаційних робіт 

місцеві орга-

ни управлін-

ня освітою, 

керівники за-

кладів  освіти 

 

жовтень-

квітень,  

 

 

 

березень 

 

до 20.04 

 

 

до 18.05 

Корж Л.Ф. 

Бутенко Л.М. 
 

15 Організація роботи 

пунктів перевірки зав-

дань із розгорнутою 

відповіддю: 

- з української мови і 

літератури; 

- з математики; 

- з англійської мови 

місцеві орга-

ни управлін-

ня освітою 

 

 

 

 

26.05-08.06 

 

4.05-07.06 

04.06-10.06 

Корж Л.М. 

Бутенко Л.М. 
 

16 Організація та прове-

дення інструктажу 

персоналу пунктів 

ЗНО 

місцеві орга-

ни управлін-

ня освітою, 

керівники за-

кладів  освіти 

за календар-

ним планом 

Корж Л.М. 

Бутенко Л.М. 
 

17 Координація спів-

праці з Південним 

міжрегіональним уп-

равлінням з питань 

виконання криміна-

льних покарань та 

пробації  Міністерства 

юстиції України щодо 

організації 

зовнішнього 

оцінювання осіб, які 

за рішенням судів 

перебувають в уста-

новах виконання по-

карань і слідчих ізоля-

торах Кіровоград-

ської області 

установи ви-

конання пока-

рань і слідчі 

ізолятори 

за графіком 

проведення 

додаткової 

сесії ЗНО 

Корж Л.М. 

Бутенко Л.М. 
 

18 Інформування щодо 

порядку здійснення 

громадського спосте-

реження за проведен-

ням ЗНО та реєстра-

ція громадських спо-

стерігачів 

місцеві орга-

ни управлін-

ня освітою, 

керівники за-

кладів освіти 

з 23.01 Бутенко Л.М.  
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ХІI. ІНФОРМАЦІЙНО-ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 
12.1. Робота бібліотеки 

№ 

з/п 
Зміст  роботи 

Термін   

викон. 
Відповідальні Примітки 

1.  Оформлення та презентація книжкової 

виставки до сторіччя від дня народження 

Василя Сухомлинського 

впродовж 

року 

Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 

 

 

2.  Поповнення постійно діючої виставки 

літератури «Люблю тебе всім серцем, 

рідний краю!» 

впродовж 

року 

Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 

 

 

3.  Систематичне  інформування працівників 

установи та слухачів курсів підвищення 

кваліфікації про нові надходження 

літератури до бібліотеки 

впродовж 

року 

Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 

 

 

4.  Тематична поличка присвячена жертвам 

Голодомору та пам’яті героїв Крут 

«Згадай їх усіх, замордованих, вбитих, і 

гідно живи їх життям недожитим» 

січень Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 

 

 

5.  Оформлення та поповнення  виставки 

матеріалів «Новинки методичної 

літератури для вчителів математики» 

січень Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 

 

 

6.  Підготовка  виставки  друкованих видань 

КЗ «КОІППО ім. Василя 

Сухомлинського» (для всіх категорій 

слухачів курсів підвищення кваліфікації) 

січень Олексієнко Т.В. 

Воловоденко В.П. 

 

 

7.  Літературна  виставка-роздум до Дня 

Соборності України «Захід і Схід – один 

родовід» 

січень Олексієнко Т.В. 

Воловоденко В.П. 

 

 

8.  Рекомендаційний список літератури для 

вчителів, які працюють з учнями з 

особливими освітніми потребами, 

асистентів учителів на тему: «Інклюзивна 

освіта – шлях до всебічного розвитку 

дитини з особливими потребами» 

лютий Олексієнко Т.В. 

Воловоденко В.П. 

 

 

9.  Для бібліотекарів проведення  Дня 

фахівця з проблеми: «Сучасні технології 

як засіб підвищення ефективності 

ведення бібліотечної справи у закладах 

загальної середньої освіти». В рамках 

заходу: ознайомлення з фаховими 

періодичними виданнями «Шкільний  

бібліотекар», «Бібліотечна планета», 

«ШБІЦ», та газета «Шкільна 

бібліотека+»; огляд новинок  спеціальної 

літератури, огляд часопису «Позакласний 

час» 

лютий Олексієнко Т.В. 

Воловоденко В.П. 

 

 

10.  Проведення  відкритих переглядів  

літератури до Дня рідної мови «З рідним 

словом міцніє держава» (для всіх 

категорій слухачів). 

лютий Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 

 

 

11.  До дня народження Т.Г. Шевченка 

виставка літератури: «Відомий і 

маловідомий Шевченко» 

березень Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 
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12.  Презентація  виставки  друкованих 

видань КЗ «КОІППО ім. Василя 

Сухомлинського»   для всіх категорій 

слухачів курсів підвищення кваліфікації 

березень Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 

 

 

13.  Рекомендаційний список літератури для 

вчителів, які працюють з учнями з 

особливими освітніми потребами, 

асистентів учителів на тему «Інклюзивна 

освіта – шлях до всебічного розвитку 

дитини з особливими потребами» 

березень Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 

 

14.  Презентація додатків до журналів ВГ 

«Основа» «Новинки методичної 

літератури (для вчителя-предметника») 

березень Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 

 

 

15.  Бібліографічний огляд фахових  

періодичних видань за 2017-2018 роки 

для вчителів української   мови і 

літератури, зарубіжної літератури та 

російської мови 

березень Олексієнко Т.В. 

Воловоденко В.П. 

 

 

16.  Тематичний  список літератури з 

проблеми:  «Розвиток  предметних і 

ключових компетентностей учнів 

початкових класів» (для слухачів курсів 

початкових класів) 

березень Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 

 

 

17.  Презентація щоквартального науково-

методичного журналу  «Педагогічний 

вісник» за 2017-2018 роки (для  всіх 

категорій слухачів курсів) 

березень Олексієнко Т.В. 

Воловоденко В.П. 

 

 

18.  Підготовка тематичного списку 

літератури (для слухачів курсів 

керівників навчальних закладів) 

березень Олексієнко Т.В.  

19.  Підготовка рекомендаційного списку 

літератури з проблеми «Організація  

проектної діяльності як основа 

формування активної громадянської 

позиції та патріотичних почуттів учнів» 

(для слухачів курсів початкових класів 

квітень 

 

Олексієнко Т.В. 

Воловоденко В.П. 

 

 

20.  Презентація посібника Помиткіна Е.О. 

«Психологічні засади розвитку духовної 

культури педагогічного персоналу» (для  

практичних психологів і соціальних 

педагогів) 

квітень Воловоденко В.П. 

 

 

 

21.  Підготовка рекомендаційного списку 

літератури з проблеми «Філологічно 

обдарована молодь України» (для 

слухачів курсів  української мови) 

квітень Олексієнко Т.В.  

22.  Підбір статей періодичних видань з проблеми 

«Компетентісний підхід для викладання 

предметів природничо-математичного циклу» 

(для  вчителів предметів природничо-

математичного циклу) 

квітень Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 

 

 

23.  Підготовка переліку підручників, які є в  

бібліотеці (для вчителів початкової 

школи) 

травень Воловоденко В.П 
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24.  Презентація  виставки  друкованих 

видань за 2017-2018 роки КЗ «КОІППО 

ім. Василя Сухомлинського»   для всіх 

категорій слухачів курсів підвищення 

кваліфікації 

травень Олексієнко Т.В.  

25.  Проведення відкритих переглядів 

новинок  періодичної літератури 

загально-педагогічного змісту, що 

надходить до бібліотечного фонду (для 

всіх категорій слухачів) 

травень Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 

 

 

26.  Демонстрація виставки літератури 

«Новинки методичної літератури (для 

вчителів предметів природничого циклу) 

травень Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 

 

27.  Підбір літератури на тему 

«Диференціація та індивідуалізація 

процесу навчання учнів з особливими 

освітніми потребами в умовах закладів 

загальної середньої освіти» (для вчителів 

які працюють з учнями з особливими 

освітніми потребами) 

травень Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 

 

 

28.  Виставка-обговорення на тему 

«Педагогічні інноваційні технології в 

сучасній дошкільній освіті» (для 

вихователів дошкільних навчальних 

закладів) 

червень Воловоденко В.П. 

 

 

 

 

 

 

 

29.  Підготовка рекомендаційного списку 

літератури з проблеми «Формування 

активної громадянської позиції та 

патріотичних почуттів учнів» (для 

керівників гуртків соціально-

реабілітаційного та гуманітарного 

напрямків) 

червень Олексієнко Т.В.  

30.  Тематична поличка на тему «Навчально-

методичне забезпечення та 

інформаційно-технологічний супровід 

викладання зарубіжної літератури та 

російської мови» 

червень   

31.  Презентація  навчально-методичного 

журналу  «Вихователю  ГПД. Усе для 

роботи за 2017-2018 роки 

серпень Воловоденко В.П.  

32.  Проведення  відкритих переглядів  

новинок  періодичної літератури 

загальнопедагогічного змісту,  що 

надходить до бібліотечного фонду (для 

слухачів курсів) 

серпень Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 

 

 

33.  Рекомендаційний список літератури на тему: 

«Інформаційно-технологічний супровід 

сучасного уроку трудового навчання» 

серпень Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 

 

 

34.  Презентація діючих навчальних програм 

(для всіх користувачів бібліотеки) 

серпень Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 

 

35.  Викладка матеріалів до проведення 

Першого уроку у 2018 – 2019 

навчальному році 

серпень Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 
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36.  Книжкова виставка  матеріалів до Дня  

незалежності «Я кращої в світі країни не 

знаю!» 

серпень Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 

 

 

37.  Проведення  відкритих переглядів  

новинок  періодичної  літератури 

загальнопедагогічного змісту,  що 

надходить до бібліотечного фонду (для 

всіх категорій слухачів курсів) 

вересень Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 

 

 

38.  Виставка літератури «Ідеї Василя 

Сухомлинського про психологічне 

забезпечення навчально-виховного 

процесу та сучасна освіта» до 100-річчя з 

дня народження 

вересень Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 

 

 

39.  Підготовка рекомендаційного списку 

літератури з проблеми «Шляхи 

підвищення ефективності процесу 

викладання фізико-математичних  

дисциплін» (для всіх категорій слухачів 

курсів фізико-математичного циклу) 

вересень Воловоденко В.П. 

 

 

 

 

 

40.  Поповнення виставки «Новинки 

методичної літератури для вчителя-

філолога» 

вересень Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 

 

 

41.  Тематична викладка періодичної 

літератури  (для керівників навчальних 

закладів) 

вересень Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 

 

 

42.  Проведення відкритих переглядів 

новинок  періодичної літератури 

загальнопедагогічного змісту, що 

надходить до бібліотечного фонду (для 

всіх категорій слухачів) 

жовтень Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 

 

 

43.  Бібліографічний огляд журналів 

«Іноземні мови в школах України», 

«Англійська мова та література»  та 

додатку до нього   ВГ «Основа» за  2017 - 

2018 роки (для учителів англійської 

мови) 

жовтень Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 

 

 

44.  Підготовка викладки-методички літера-

тури, для практичних психологів та 

соціальних педагогів з проблеми 

«Соціально-психологічний супровід 

освітнього процесу в контексті розбудови 

Нової української школи» 

жовтень Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 

 

 

45.  Презентація щоквартального науково-

методичного журналу  «Педагогічний 

вісник»  за  останні три роки (для  всіх 

категорій слухачів курсів підвищення 

кваліфікації) 

жовтень Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 

 

 

46.  Книжкова виставка «Новинки методичної 

літератури для вчителя початкових  

класів та вчителів, які працюють з 

учнями з особливими освітніми 

проблемами» 

жовтень Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 

 

 

47.  Підбір літератури на тему жовтень Воловоденко В.П.  
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«Диференціація та індивідуалізація 

процесу навчання учнів з особливими 

освітніми потребами в умовах закладів 

загальної середньої освіти» (для вчителів, 

які працюють з учнями з особливими 

освітніми потребами) 

Олексієнко Т.В.  

48.  Виставка-роздум «Рідна мова – наче 

пісня колискова!» 

листопад Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 

 

 

49.  Перегляд викладки-методички «Новинки 

методичної літератури (для вчителя-

предметника загальнопедагогічного 

змісту») 

листопад Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 

 

 

50.  Проведення бібліографічного огляду  

друкованих видань КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського» (для всіх 

категорій слухачів курсів підвищення 

кваліфікації) 

листопад Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 

 

 

51.  Виставка-обговорення на тему 

«Педагогічні інноваційні технології в 

сучасній дошкільній освіті» (для 

вихователів ДНЗ) 

листопад Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 

 

 

 

 

52.  Огляд статей періодичних видань  

«Дитина з особливими потребами»,  

«Особлива дитина: навчання і 

виховання» (для вчителів, які працюють з 

учнями з особливими освітніми 

потребами) 

листопад Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 

 

 

53.  Виставка  посібників  серії  «Золота 

педагогічна скарбничка» (для  всіх 

категорій слухачів курсів) 

грудень Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 

 

 

54.  Презентація щоквартального науково-

методичного журналу  «Педагогічний 

вісник»  за  останні три роки (для  всіх 

категорій слухачів) 

грудень   

55.  Поповнення книжкової  виставки 

«Новинки методичної літератури для 

вчителя - предметника» 

грудень Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 

 

 

56.  Проведення  Дня інформації з проблеми 

«Роль книги героїко-патріотичного 

спрямування у вихованні майбутнього 

громадянина-патріота України». В 

рамках заходу: ознайомлення з фаховими 

періодичними виданнями «Шкільний  

бібліотекар», «Бібліотечна планета», 

«ШБІЦ», та газета «Шкільна 

бібліотека+»; огляд новинок  спеціальної 

літератури (для бібліотекарів) 

грудень Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 

 

 

57.  Виставка-роздум до 105 річниці з дня 

смерті Лесі Українки (1871–1913), 

української поетеси 

грудень Воловоденко В.П. 

Олексієнко Т.В. 
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12.2. Видавнича діяльність  

Видавнича діяльність лабораторії інформаційно-методичного забезпечення освітнього процесу та координація роботи зі 

структурними підрозділами  

№ 

з/п 
Автор та назва видання Вид видання 

Орієнт. обсяг 

(др./к-ть стор.) 

Відповідальний за 

видання 

Термін 

виконання 

(запропо-

нований  

виконавцями) 

 

1 Желєзнова Т.П. Система охорони праці та 

безпеки життєдіяльності в закладах 

загальної середньої освіти 

Методичні 

рекомендації 

10 д.а. 

(240 с.) 

Ніколаєва О.П. 

Плахута С.М. 

Лютий  

2 Федірко Ж.В. Сучасні напрями розвитку 

інноваційної діяльності в освіті. 

Методичний 

посібник 

4 д.а. (96 с.) Муренець І.П. 

Плахута С.М. 

Березень  

3 Хлань Л.М., Гальченко Л.В. Формування 

географічної компетентності учнів під час 

вивчення теми «Транспорнт» 

Навчальний 

посібник 

2 д.а. (48 с.) Босько В.М.  

Плахута С.М. 

Березень  

4 Литвиненко О.В., Аман І.С. Інтернет-

сервіси в освітньому просторі. Випуск 3  

Методичний 

посібник 

2 д.а. (48 с.) Шабаліна Т.М. 

Плахута С.М. 

Березень  

5 Жосан О.Е., Войтко В.В., Кендюхова А.А.,   

Гельбак А.М., Молчанова О.М., Павлюх 

В.В.,  Марченко І.А.Ідеї Василя 

Сухомлинського та сучасна післядипломна 

педагогічна освіта 

Збірник 

статей 

4,5 д.а. (100 с.) Босько В.М. 

Плахута С.М. 

Квітень  

6 Аналітичні матеріали за підсумками участі 

школярів області у Всеукраїнських 

учнівських олімпіадах та турнірах із 

навчальних предметів (2017/2018 н.р.) 

Укладач – Вареха А.Г. 

Аналітично-

інформаційні 

матеріали 

4 д.а. (96 с.) Муренець І.П. 

Плахута С.М. 

Травень  

7 Тарапака Н.В. Педагогічні погляди 

В. О. Сухомлинського у дошкіллі 

Кіровоградщини 

Навчально-

методичний 

посібник 

4 д.а. (96 с.) Шабаліна Т.М. 

Плахута С.М. 

Травень  

8 Чебоненко В.Ф., Снітко І.Ю. Психологічний 

супровід дітей дошкільного віку 

Методичний 

посібник 

3 д.а. (72 с.) Ніколаєва О.П. 

Плахута С.М. 

Травень  
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9 Рекомендації для проведення Першого 

уроку в 2018/2019 н.р.  

Автори-укладачі:  

Міцай Ю.В., Пляка С.М., Гайда Л.А., 

Дяченко Н.І.,Чернецька О.Г. 

Методичні 

рекомендації 

3 д.а. 

(72 с.) 

Муренець І.П. 

Ніколаєва О.П. 

Плахута С.М. 

Червень  

10 Серпневі конференції 2018. 

Укладачі: Половенко О.В., Кірішко Л.М. 

Методичні 

рекомендації 

3 д.а. (72 с.) Муренець І.П. 

Ніколаєва О.П. 

Шабаліна Т.М.  

Плахута С.М. 

Червень  

11 Науково-методичний вісник № 54 Методичні 

рекомендації, 

аналітичні 

матеріали 

(електронний 

формат) 

12 д.а. (300 с.) Муренець І.П. 

Ніколаєва О.П. 

Шабаліна Т.М.  

Плахута С.М.  

Червень  

12 Трубіна В.Г., Ревнивцева О.В. 

Формування креативних компетентностей 

керівників закладів освіти у процесі  

підготовки та захисту випускних творчих 

робіт 

Методичний 

посібник 

4 д.а. (96 с.) Шабаліна Т.М.  

Плахута С.М. 

Червень  

13 Вікторіна О.М. Ребуси на уроках 

української мови 

Навчально-

методичний 

посібник 

4 д.а. (96 с.) Муренець І.П. 

Плахута С.М. 

Червень  

14 Жосан О.Е., Кендюхова А.А., Войтко В.В., 

Гельбак А.М., Молчанова О.М., 

Павлюх В.В., Марченко І.А. Послідовники 

В.О. Сухомлинського в сучасній освіті : 

Атлас науково-педагогічного туризму в 

Кіровоградській області. (Відповідно до 

Програми відзначення 100-річчя  від дня 

народженняВ.О. Сухомлинського) 

Атлас 9 д.а. (200 с.) Босько В.М. 

Плахута С.М. 

Червень  

15 Ткаченко Л.А., Ботузова Ю.В., Ізюмченко 

Л.В. Інтенсифікація підготовки до ЗНО з 

геометрії (стереометрія) 

Методичний 

посібник 

2 д.а. (48 с.) Шабаліна Т.М. 

Плахута С.М. 

Липень  
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16 Ліцензування освітньої діяльності закладів 

освіти та атестація професійно-технічних 

навчальних закладів області у 2017-2018 

навчальному році. Укладачі: Доненко А.О., 

Самойлов С.П., Ткаченко О.Г. за заг. ред. 

Дорошенка О.В. 

Методичний 

посібник 

1 д.а. (24 с.) Шабаліна Т.М.  

Плахута С.М. 

Серпень  

17 Методичний тревелог обласного 

педагогічного марафону «Штрихи до 

портрета Василя Сухомлинського». 

Автори-укладачі: Міцай Ю.В., Пляка С.М. 

Методичний 

тревелог 

5 д.а. 

(120 с.) 

Ніколаєва О.П.  

Плахута С.М. 

Серпень  

18 Половенко О.В. Оновлення діяльності 

методичних служб у контексті Закону 

України «Про освіту» 

Методичні 

рекомендації 

3 д.а. 

(72 с.) 

Муренець І.П. 

Плахута С.М. 

Серпень  

19 Чебоненко В.Ф., Мирська А.А. 

Психосоціальна підтримка дітей в кризових 

ситуаціях 

Методичний 

посібник 

3 д.а. (72 с.) Ніколаєва О.П.  

Плахута С.М. 

Вересень  

20 Фахові конкурси як стимул підвищення  

професійної компетентності: матеріали 

переможців та лауреатів Всеукраїнського 

конкурсу «Шкільна бібліотека –2017». 

Укладач – Н. Дяченко 

Методичний 

посібник 

3 д.а. (72 с.) Босько В.М. 

Плахута С.М. 

Вересень  

21 Зовнішнє незалежне оцінювання та 

державна підсумкова атестація у формі ЗНО 

2018 року (узагальнені результати). 

Авторський колектив: розробка аналітичних 

матеріалів – Корж Л.Ф., Бутенко Л.М., 

Шаповалова Т.А.; підготовка статистичних 

матеріалів – Бутенко Л.М., Курілін 

О.М.,Бургаз Ю.В., Ципочкін А.В.  

Навчально-

методичний 

посібник 

5 д.а. (120 с.) Ніколаєва О.П.  

Муренець І.П. 

Плахута С.М. 

Вересень  

22 Т. Желєзнова. Впровадження європейських 

стандартів превентивної освіти в 

Кіровоградській області: результативність 

роботи за 2013-2018 роки 

Методичний 

посібник 

2,5 д.а. (60 с.) Ніколаєва О.П.  

Плахута С.М. 

Жовтень  

 



150 

 

23 Формування мистецьких компетентностей 

учнів на уроках предметів художньо-

естетичного циклу. (З досвіду роботи 

Мельник Т.А., вчителя музичного мистецтва 

ЗШ І-ІІІ ступенів №5 Світловодської міської 

ради Кіровоградської області). 

Укладач – Черненко С.В. 

Методичний  

посібник  

4 д.а. (96 с.) Муренець І.П. 

Плахута С.М. 

Жовтень  

24 Н.Котляренко. Пізнай свій край (вивчення 

синтаксису з опорою на краєзнавчі 

навчальні тексти) 

Методичний 

посібник 

5 д.а. (120 с.) Муренець І.П. 

Плахута С.М. 

Жовтень  

25 Чала М.С., Шовенко О.С. Онлайнові 

інструменти реалізації STEM-STEAM-

STREAM освіти 

Каталог 

онлайнових 

ресурсів 

1,5 д.а. (36 с.) Шабаліна Т.М. 

Плахута С.М. 

Жовтень  

26 Босько В.М. Історичний календар 

Кіровоградщини на 2019 рік. Люди. Події. 

Факти 

Альманах-

довідник 

12 д.а. (290 с.) Босько В.М. Жовтень  

27 Навчальні програми з позашкільної освіти 

туристсько-краєзнавчого напряму. 

Укладач – Гайда Л.А. 

Програма 

(брошура) 

3 д.а. (72 с.) Муренець І.П. 

Плахута С.М. 

Жовтень  

28 І. Коса, В. Нейлінг. Формування навичок 

аудіювання учнів 10-11 класів 

Методичний 

посібник 

2 д.а. (48 с.) Плахута С.М. Листопад  

29 І. Коса, В. Нейлінг. Формування навичок 

аудіювання учнів 7-9 класів 

Методичний 

посібник 

2 д.а. (48 с.) Плахута С.М. Листопад  

30 Чебоненко В.Ф. Анотований каталог 

педагогічного досвіду працівників 

психологічної служби системи освіти 

Кіровоградської області 

Методичний 

посібник 

2 д.а. (48 с.) Шабаліна Т.М.  

Плахута С.М. 

Листопад  

31 Вікторіна О.М. Проблеми унормування 

сучасної української літературної мови 

Навчально-

методичний 

посібник 

4 д.а. (96 с.) Муренець І.П. 

Плахута С.М. 

Листопад  

32 Виховна система закладу освіти: ціннісний 

вимір.Автори-укладачі: Міцай Ю.В., 

Пляка С.М., Гайда Л.А. 

Навчально-

методичний 

посібник 

6 д.а. (144 с.) Босько В.М. 

Плахута С.М. 

Листопад  
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33 Кондратова В.В., Тіхонова Н.Г. Реалізація 

нового змісту початкової загальної освіти: 

науково-методичні засади 

Методичний 

посібник 

4 д.а. (96 с.) Шабаліна Т.М. 

Плахута С.М. 

Листопад  

34 Хлань Л.М., Дробін А.А., Ціперко Т.В., 

Ткаченко Л.А., Богданова О.П. 

Конструювання сучасного уроку 

природничо-математичних дисциплін 

Методичний 

посібник 

4 д.а. (96 с.) Муренець І.П. 

Плахута С.М. 

Листопад  

35 Гагаріна Н.П., Скуренко С.Л. Інтелектуальні 

карти та корекційні таблиці як засіб 

інтеграції змісту дошкільної освіти 

Навчально-

методичний 

посібник  

3 д.а. (72 с.) Шабаліна Т.М. 

Плахута С.М. 

Листопад  

36 Гельбак А.М. Музика в житті дитини – від 

зачаття до юності: психокультурний аспект 

Навчально-

методичний 

посібник 

3 д.а. (72 с.) Муренець І.П. 

Плахута С.М. 

Грудень  

37 Креативна педагогіка та урок літератури (з 

досвіду роботи творчої групи вчителів 

української та зарубіжної літератури). 

Укладач – Ревнивцева О.В. 

Методичний 

посібник 

4 д.а. (96 с.) Босько В.М. 

Плахута С.М. 

Грудень  

38 Чернецька О.Г.  Компетентнісний підхід у 

навчанні математики 

Методичний 

посібник 

2 д.а. (48 с.) Шабаліна Т.М. 

Плахута С.М. 

Грудень  

39 БогдановаО., ІлюшенкоО.. Застосування 

інтерактивних методів навчання на уроках 

економіки 

Методичний 

посібник 

3 д.а. (72 с.) Шабаліна Т.М. 

Плахута С.М. 

Грудень  

40 Молчанова О.М. Організація  ігрової 

діяльності для розвитку особистості учнів 

Навчально-

методичний 

посібник 

3 д.а. (72 с.) Ніколаєва О.П. 

Плахута С.М. 

Грудень  

41 Науково-методичний щоквартальний 

журнал «Педагогічний вісник» 

Журнальні 

науково-

методичні 

статті 

 Працівники  

КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлин-

ського» , Босько 

В.М. 

Щоквартально  

42 Корецька Л., Постельняк А. 

З В.О. Сухомлинським назавжди 

Науково-

популярне 

видання 

4 д.а. (88 с.) Ніколаєва О.П. 

Плахута С.М. 

Липень, 

серпень 
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Висвітлення в засобах масової інформації досягнень педагогічної науки та 

педагогічного досвіду регіону 

№ 

з/п 

Проблема 

(тема) заходу 

Відпові-

дальні 

Форма 

заходу 

Дата 

проведення 

Очікуваний продукт 
та соціально-

економічний ефект 

Відміт-

ка про 

викон. 

1 Сучасний 

учитель 

Голодюк 

Л.С. 

Виступ на 

радіо  

Лютий Радіопередача про 
переможців обласного 
туру Всеукраїнського 
конкурсу «Учитель 
року - 2018» 

 

 

Визначні та пам’ятні дати року 
№ 
з/п 

Подія Дата Форма відзначення 
Відмітка про 

виконання 

1 80 років з дня народження Василя  

Стуса 

6 січня Створення виставки 

матеріалів; розробка 

презентацій, органі-

зація літературних 

читань, виступів та 

обговорень; організа-

ція перегляду відео-

матеріалів; висвіт-

лення на сайтах струк-

турних підрозділів та 

установи 

 

2 74-та річниця визволення 

Кіровограда від німецьких 

окупантів 

8 січня  

3 100 років з дня народження Яра  

Славутича 

11 січня  

4 День Соборності України 22 січня  

5 Міжнародний день пам'яті жертв 

Голокосту 

27 січня  

6 115 років з дня народження  

Ю.С. Мейтуса 

28 січня  

7 День пам’яті героїв Крут 29 січня  

8 День Героїв Небесної Сотні 20 лютого  

9 Міжнародний день рідної мови 21 лютого  

10 Перший офіційний Державний 

герб України 

25 лютого   

11 130 років з дня народження  

Л.Є. Чикаленка 

2 березня  

12 День народження Т.Г.Шевченка 9 березня  

13 Всесвітній день поезії 21 березня  

14 Міжнародний день театру 27 березня  

15 Міжнародний день дитячої книги 2 квітня  

16 Перша конституція 5 квітня   

17 Світле Христове Воскресіння  8 квітня  

18 85 років з дня народження Віктора  

Близнеця 

11 квітня  

19 130 років з дня народження 

Генріха  Нейгауза  

12 квітня  

20 Всесвітній день книги і 

авторського права 

23 квітня  

21 Міжнародний день пам’яті 

Чорнобиля, Міжнародний день 

пам’яті жертв радіаційних аварій і 

катастроф (Міжнародний день 

пам’яті про чорнобильську 

катастрофу) 
 

26 квітня  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=726&year=2018
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=726&year=2018
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=02&day=25&year=2018
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=394&year=2018
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=04&day=05&year=2018
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=86&year=2018
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=86&year=2018
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=751&year=2018
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=751&year=2018
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=751&year=2018
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=751&year=2018
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=751&year=2018
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=04&day=26&year=2018
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22 Всесвітній день свободи преси 3 травень   

23 День пам’яті та примирення  8 травня  

24 День перемоги 9 травня  

25 Міжнародний день музеїв 12 травня  

26 День матері 14 травня  

27 День української вишиванки 17 травня  

28 День Європи 20 травня   

29 Кіровоградське обласне свято 

поезії 

22 травня  

30 День захисту дітей 9 червня  

31 День скорботи і вшанування жертв 

війни в Україні 

22 червня  

32 День Конституції  України 28 червня  

33 День хрещення Київської Русі – 

України 

28 липня   

34 День Державного Прапора 

України 

23 серпня   

35 День Незалежності України 24 серпня   

36 День знань 1 вересня   

37 День закінчення Другої світової 

війни 

2 вересня   

38 Над будинком Верховної Ради 

України у 1991 було піднято 

жовто-блакитний прапор 

4 вересня   

39 Міжнародний день писемності 8 вересня   

40 100 років від дня народження 

Василя. Сухомлинського  

28 вересня   

41 Всесвітній день бібліотек 30 вересня   

42 Міжнародний місячник  шкільних 

бібліотек 

1 жовтня   

43 Всесвітній день учителя 5 жовтня   

44 День захисника України 14 жовтня   

45 Україна увійшла до Ради Європи 18 жовтня   

46 Міжнародний день шкільних 

бібліотек 

21 жовтня   

47 Всесвітній день розвитку 

інформації 

24 жовтня   

48 День визволення України від 

фашистських загарбників 

28 жовтня   

49 День української писемності та 

мови 

9 листопада    

50 День Преподобного Нестора 

Літописця 

9 листопада    

51 День пам’яті жертв голодоморів 24 листопада   

52 120 років від дня народження 

Олександра  Осьмьоркіна 

26 листопада   

53 День збройних сил України 6 грудня   

54 Міжнародний день пам’яті жертв 

злочинів геноциду, вшанування 

їхньої людської гідності і 

попередження цих злочинів 

 

9 грудня   

https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=389&year=2018
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=389&year=2018
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=07&day=28&year=2018
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=490&year=2018
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=490&year=2018
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=09&day=02&year=2018
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=859&year=2018
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=859&year=2018
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=859&year=2018
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=09&day=04&year=2018
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=653&year=2018
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=10&day=18&year=2018
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=481&year=2018
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=481&year=2018
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=10&day=28&year=2018
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=683&year=2018
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=683&year=2018
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=683&year=2018
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=683&year=2018
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=12&day=09&year=2018
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55 День вшанування учасників 

ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС 

14 грудня   

 
ХПI. ОХОРОНА ПРАЦІ  

№ 

з\п 
Зміст роботи Терміни Виконавець 

Примітка про 

виконання 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ 

1 Поновити (забезпечити) заклад 

законодавчими актами, норма-

тивно-правовою, технічною до-

кументацією з охорони праці 

Постійно Нудний В.М. 

Желєзнова Т.П. 

 

2 Доопрацювати систему управ-

ління охороною праці та 

безпекою життєдіяльності 

До 01.02 Желєзнова Т.П.  

3 Підготувати розділ (модуль) 

«Охорона праці»  до плану 

роботи навчального закладу 

До 15.12 Нудний В.М. 

Желєзнова Т.П. 

 

4 Розробити заходи до розділу 

«Охорона праці» колективного 

договору (угоди) 

До 01.01 Желєзнова Т.П. 

Коробов М.Г. 

 

5 Скласти і затвердити перелік 

професій та посад працівників, 

на які повинні бути розроблені 

інструкції з охорони праці 

До 15.02 Желєзнова Т.П. 

 

 

6 Переглянути, ввести в дію 

інструкції посадові, з охорони 

праці,  безпеки життєдіяльності, 

робочі інструкції для працівників 

інституту 

До 15.02 Желєзнова Т.П. 

 

 

7 Видати та довести до відома всіх 

працівників наказ «Про 

організацію роботи з охорони 

праці» з визначенням відпо-

відальних осіб за пожежну, 

електробезпеку, безпечну екс-

плуатацію електромеханічного 

обладнання, будівель і споруд, 

автотранспорту тощо 

До 10.01 Корецька Л.В. 

Нудний В.М. 

Желєзнова Т.П. 

 

8 Створити куточок (кабінет) 

охорони праці, безпеки 

життєдіяльності, де сконцен-

трувати всю законодавчу, 

нормативно-правову, технічну 

документацію з охорони праці 

(безпеки життєдіяльності, 

пожежної, техногенної, дій у 

надзвичайних ситуаціях  та 

електробезпеки тощо), а також 

науково-методичні матеріали 

До 01.09 Нудний В.М. 

Желєзнова Т.П. 

Михальський М.А. 

 

9 Підготувати заклад до 

опалювального сезону  

1-а декада 

жовтня 

Михальський М.А.  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=337&year=2018
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=337&year=2018
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=337&year=2018
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=12&day=14&year=2018
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10 Розробити заходи щодо 

підготовки закладу  до роботи в 

осінньо-зимовий період 

До 15.10 Желєзнова Т.П. 

Михальський М.А. 

 

11 Своєчасно проводити розслі-

дування кожного нещасного 

випадку (в побуті та під час 

освітнього процесу) з праців-

никами закладу  відповідно до 

чинних Положень про 

розслідуваня 

Після кожного 

випадку 

Нудний В.М. 

Желєзнова Т.П. 

 

 

12 Здійснювати аналіз стану вироб-

ничого та побутового травма-

тизму працівників закладу 

Щоквартально Желєзнова Т.П. 

Коробов М.Г. 

 

 

13 Готувати звіти про стан 

травматизму 

Щоквартально Желєзнова Т.П. 

Коробов М.Г. 

 

НАВЧАННЯ 

1 Проводити вступний інструктаж 

з охорони праці з ново-

призначеними працівниками (за 

розробленою та затвердженою в 

установленому порядку програ-

мою, інструкцією вступного 

інструктажу) 

В перший день 

роботи, перед 

початком 

роботи 

Желєзнова Т.П. 

 

 

2 Проводити первинний інструк-

таж на робочому місці з 

новопризначеними працівниками 

за інструкціями: 

- з охорони праці за 

посадою; 

- з цивільного захисту, 

техногенної, пожежної безпеки 

та дій у надзвичайних ситуаціях; 

- з надання першої 

домедичної допомоги; 

- з електробезпеки на І 

кваліфікаційну групу 

В перший день 

роботи, перед 

початком 

роботи 

Керівники 

структурних 

підрозділів 

 

3 Організувати та провести 

навчання з питань охорони праці, 

безпеки життєдіяльності з 

новопризначеними працівниками 

Перша декада 

жовтня 

Нудний В.М. 

Желєзнова Т.П. 

 

4 Проводити повторні  інструктажі 

з охорони праці на робочому 

місці з: 

- педагогічними працівниками; 

- технічним персоналом 

2 рази на рік 

(не пізніше 

одного разу на 

6 місяців) 

Керівники 

структурних 

підрозділів 

 

- працівниками, які зайняті 

роботою з підвищеною 

небезпекою  (працівники 

харчоблоку; пральні, котельні 

тощо) 

1 раз на 

квартал (не 

пізніше одного  

разу  на  

3місяці) 

 

5 Проводити цільові  та 

позапланові інструктажі з 

охорони праці, безпеки 

Протягом року Керівники 

структурних 

підрозділів 
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життєдіяльності, правил безпеки 

з працівниками 

6 Надавати консультативну допо-

могу працівникам навчального 

закладу з питань охорони праці 

Постійно Желєзнова Т.П.  

7 Організувати та провести планове 

навчання з питань охорони праці, 

безпеки життєдіяльності з праців-

никами закладу 

Листопад Корецька Л.В. 

Нудний В.М. 

Желєзнова Т.П. 

Михальський М.А. 

Ткаченко С.В. 

 

ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ. 

 ПОЖЕЖНА ТА ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА. ДІЇ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 

1. Призначити відповідального за 

цивільний захист, пожежну та 

техногенну безпеку в   закладі, 

ознайомити з обов’язками, 

організувати проходження ними 

навчання 

До 10.01 Корецька Л.В.  

2 Поновити плани евакуації пра-

цівників,  на випадок пожежі та 

графічну схему евакуації, 

розробити план дій у разі 

виникнення надзвичайних ситу-

ацій 

До 10.01 Михальський М.А. 

Ткаченко С.В. 

 

3 Розробити інструкції з циві-

льного захисту, пожежної та 

техногенної безпеки, дій у 

надзвичайних ситуаціях 

До 10.01 Михальський М.А. 

Ткаченко С.В. 

Желєзнова Т.П. 

 

4 Проводити навчання з цивільно-

го захисту, пожежної та техно-

генної безпеки, дій у надзвичай-

них ситуаціях у вигляді інструк-

тажів: 

- вступного (з новопризначе-

ними) 

- первинного  

- повторного 

- цільового, позапланового 

 

Перед 

початком 

роботи 

1 раз на 6 

місяців 

 

 

 

Михальський М.А. 

 

 

5 Проводити практичні заняття з 

питань цивільного захисту, 

пожежної та техногенної 

безпеки, дій у надзвичайних 

ситуаціях, з  відпрацюванням 

плану евакуації 

Листопад, 

квітень 

Михальський М.А. 

Ткаченко С.В. 

Желєзнова Т.П. 

 

6 Організувати та провести заняття 

з користування первинними 

засобами пожежогасіння 

Листопад Михальський М.А. 

Ткаченко С.В. 

Желєзнова Т.П. 

 

7 Провести ревізію укомплек-

тування пожежного щита 

ІІІ квартал Михальський М.А. 

 

 

8 Ознайомити працівників з 

порядком оповіщення про 

пожежу 

До 10.01 Михальський М.А. 

 

 



157 

 

9 Забезпечити сторожа (вахтера) 

списком посадових осіб із 

зазначенням їхніх  номерів 

домашніх телефонів, адрес 

До 10.01 Михальський М.А. 

 

 

10 Розробити заходи щодо усунення 

недоліків, зазначених у приписах 

служби охорони праці та 

інспекторів держнагляду 

В міру  не- 

обхідності 

Михальський М.А. 

Желєзнова Т.П. 

 

11 Видати накази про заборону 

паління в закладі, про зберігання 

легкозаймистих речовин, 

горючих речовин 

До 10.01 Корецька Л.В.  

12 Забезпечити утримання шляхів 

евакуації у відповідності з 

Правилами пожежної безпеки 

Постійно Михальський М.А. 

 

 

ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА 

1 Призначити відповідального за 

електрогосподарство, ознайомити 

з обов’язками, організувати його 

навчання 

До 10.01 Корецька Л.В.  

2 Організувати проведення електро-

технічних вимірів опору 

заземлюючого пристрою, опору 

ізоляції електропроводів 

Вересень   Корецька Л.В. 

Михальський М.А. 

 

 

3 Забезпечити утримання електро-

мереж, електроарматури, освітлю-

вальних електрощитів відповідно 

до вимог ПТЕ, ПТБ 

Постійно Михальський М.А. 

 

 

4 Забезпечити наявність схеми 

електропостачання, паспорта 

заземлюючого пристрою та 

робочої схеми занулення 

електрообладнання 

Постійно Михальський М.А. 

 

 

5   Провести ремонт світильників, 

замінити лампи, що перегоріли, 

або ті, що не відповідають 

вимогам 

Постійно Михальський М.А. 

 

 

6 Організувати проведення 

випробування засобів захисту від 

ураження електрострумом 

Постійно Михальський М.А. 

 

 

7 Відремонтувати несправні 

електророзетки, електровимика-

чі. Закрити кришками електро-

коробки 

Постійно Михальський М.А. 

 

 

8 Перевірити стан усіх електроро-

зеток. Зробити біля кожної 

написи «220В» 

До 10.01 Михальський М.А. 

Ткаченко С.В. 

 

9   Провести опосвідчення технічно-

го стану електроустановок спожи-

вачів, скласти відповідний акт 

Один раз на 

три роки 

Корецька Л.В. 

Нудний В.М. 

Желєзнова Т.П. 

Михальський М.А. 

Ткаченко С.В. 
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10 Провести інструктаж з охорони 

праці для працівників, які 

використовують у трудовому 

процесі механізми, машини, 

обладнання тощо, та 

зареєструвати у журналі 

встановленої форми 

До 10.01 Михальський М.А. 

 

 

11 Щорічно проводити спеціальне  

навчання  з питань ОП 

(присвоєння, підтвердження ІІ 

або ІІІ групи допуску) 

До 25.08 Михальський М.А. 

 

 

12 Проводити інструктаж з 

електробезпеки на І групу 

допуску з працівниками  

1 раз на рік Керівники 

структурних 

підрозділів 

 

13 Перевірити стан електромеханіч-

ного обладнання та його 

відповідність вимогам охорони 

праці, безпеки життєдіяльності 

До 25.08 Михальський М.А. 

 

 

14 Скласти графік проведення 

планово-запобіжних робіт (ПЗР) 

щодо ремонту обладнання 

До 25.08 Михальський М.А. 

 

 

ГІГІЄНА ПРАЦІ. ПРОФІЛАКТИКА ОТРУЄНЬ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ 

1 Забезпечити працівників знешко-

джувальними миючими засоба-

ми, спецодягом 

Постійно  Корецька Л.В. 

Коробов М.Г.  

 

2 Усі структурні підрозділи з під-

вищеною небезпекою забезпечи-

ти укомплектованими медични-

ми аптечками 

До 10.01 Корецька Л.В. 

Михальський М.А. 

 

3 Забезпечити роботу всіх 

санітарно-побутових приміщень 

Постійно Михальський М.А.  

4 Забезпечити дезинфекцію, 

дератизацію приміщень 

До 25.08 Михальський М.А.  

5 Вирішити питання вивезення 

сміття з території закладу, 

установи 

Постійно Михальський М.А.  

6 Організувати в закладі безпечний 

питний, повітряний, темпера-

турний, світловий режими 

Постійно Корецька Л.В. 

Коробов М.Г. 

Михальський М.А. 

 

БЕЗПЕЧНА ТА НАДІЙНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД 

1 Призначити відповідального за 

безпечний стан будівель і споруд, 

ознайомити з обов’язками, 

організувати його навчання 

До 10.01 Корецька Л.В. 

 

 

2 Перевірити та впорядкувати 

територію закладу й усунути всі 

травмонебезпечні місця (ями, 

вибоїни) 

До 10.01 

До 01.07 

Михальський М.А.  

3 Проводити систематичні спосте-

реження за станом виробничих 

будівель і споруд відповідно до 

Положення 

Постійно Желєзнова Т.П. 

Коробов М.Г. 

Михальський М.А. 
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4 Організувати проведення загаль-

ного огляду будівель і споруд 

Восени, взимку Корецька Л.В. 

Нудний В.М. 

Желєзнова Т.П. 

Михальський М.А. 

Ткаченко С.В. 

 

5 Скласти річний графік прове-

дення планово-запобіжних ремон-

тів 

До 01.12 Корецька Л.В. 

Желєзнова Т.П. 

Михальський М.А. 

 

6 Проводити ремонт виробничих 

будівель і споруд з метою 

підтримання чи відновлення 

початкових експлуатаційних 

якостей (будівлі в цілому, 

окремих конструкцій) 

Відповідно до 

затвердженого 

графіка 

Михальський М.А.  

7 Провести утеплення приміщень 

закладу (засклити вікна, 

відремонтувати двері, заклеїти 

щілини вікон) 

До 15.10 Михальський М.А.  

МАСОВІ ЗАХОДИ 

1 Розглядати питання з охорони 

праці, безпеки життєдіяльності 

 

 

 

 

 

Квітень 

 

 

Грудень 

 

 

 

 

Січень 

 

Грудень 

 

 

 

 

Січень  

 

Червень  

 

 

 

 

 

Желєзнова Т.П. 

 

 

Желєзнова Т.П. 

 

 

 

 

Желєзнова Т.П. 

 

Желєзнова Т.П. 

Коробов М.Г. 

 

 

 

Желєзнова Т.П. 

 

Желєзнова Т.П. 

Коробов М.Г. 

 

  на науково-методичній раді:  

-  «Результативність впрова-

дження системи управління  

охороною праці та безпекою 

життєдіяльності в закладах 

дошкільної, загальної середньої 

освіти області»; 

- «Про визначення основних 

напрямів діяльності інституту з 

питань охорони праці, безпеки 

життєдіяльності з урахуванням 

тенденцій покращення стану 

безпеки, гігієни праці та 

освітнього середовища»; 

 на нараді при директорові: 
– «Стан виконання наказу «Про 

організацію роботи з охорони 

праці»;  

- «Про результати участі 

інституту в обласному етапі 

огляду-конкурсу стану умов і 

охорони праці в закладі»; 

 на зборах трудового 

колективу: 

- «Про підготовку закладу до 

роботи з охорони праці  в 2018 

році та осінньо-зимовий період»; 

- «Про виконання заходів, 

зазначених у розділі «Охорона 

праці» колдоговору» 

2 Готувати матеріали до участі у 

обласному етапі Всеукраїнського  

До 15.01 Желєзнова Т.П. 

Коробов М.Г. 
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огляду-конкурсу стану умов і 

охорони праці в закладі 

3 Проводити Тижні охорони праці 

відповідно до діючого 

Положення  

Щоквартально Нудний В.М. 

Желєзнова Т.П. 

Михальський М.А. 

Ткаченко С.В. 

Коробов М.Г. 

 

4 Розробити та провести заходи до 

Всесвітнього дня охорони праці 

під час тематичного (інформа-

ційно-методичного) Тижня 

охорони праці  

До 28 квітня Желєзнова Т.П. 

 

 

КОНТРОЛЬ  ЗА СТАНОМ ОХОРОНИ ПРАЦІ 

1 Здійснювати: 

- оперативний; 

-  адміністративний; 

-  громадський контроль за 

станом охорони праці 

 

Систематично 

1 раз на місяць 

1 раз на 3 

місяці 

Керівники 

структурних 

підрозділів,  

Нудний В.М. 

Желєзнова Т.П. 

Михальський М.А. 

Ткаченко С.В. 

Коробов М.Г. 

 

2 Проводити внутрішній аудит 

охорони праці в рамках Тижня 

охорони праці 

Щоквартально Нудний В.М. 

Желєзнова Т.П. 

Михальський М.А. 

Ткаченко С.В. 

Коробов М.Г. 

 

3 Контролювати виконання нака-

зів, планів роботи, комплексних 

заходів 

Систематично  Нудний В.М. 

Желєзнова Т.П. 

 

 
XIV. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ, ЗМІЦНЕННЯ 
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ  
№ 

з/п 
Види діяльності Термін Відповідальний 

1 Опрацювання доведених лімітів на 

2018 рік 

 Короп Л.М 

2 Підготовка документів до управління 

освіти, науки, молоді та спорту 

Кіровоградської облдержадміністрації: 

 - звіту про стан заборгованості з 

енергоносіїв;  

 - звіту про дебіторську і кредиторську 

заборгованість; 

 - квартального звіту про фінансово-

господарську діяльність; 

 - річного звіту про фінансово-

господарську діяльність;  

- звіту про проведення торгів 

(тендерів) на закупівлю товарів, робіт, 

послуг  

 

 

 

До 5 числа щомісячно;  

 

До 10 числа щомісячно 

 

У визначений термін  

 

У визначений термін  

 

До 25 числа 

щоквартально 

Короп Л.М. 

3 Розробка проекту бюджету, штатного 

розпису на 2019 рік 

Вересень  Короп Л.М. 
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4 Підготовка звітів до Державної 

податкової інспекції  

щомісячно Короп Л.М. 

5 Підготовка звіту  до Пенсійного фонду 

України: 

 звіту про суми нарахованої заробітної 

плати застрахованих осіб і сум 

нарахованого єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування до органів 

Пенсійного фонду України 

щомісячно Короп Л.М. 

6 Підготовка до Державного комітету 

статистики України: 

- звіту з праці;  

 - звіту про використання робочого 

часу  

Квартально до 7 числа 

після звітного періоду 

Короп Л.М. 

7 Підготовка звітів до фонду соціаль-

ного страхування заяви-розрахунку на 

здійснення фінансування для надання 

матеріального забезпечення  

Квартально Короп Л.М. 

8 Підготовка звітів до фонду загально-

обов'язкового державного соціального 

страхування України 

Квартально Короп Л.М. 

9 Подання заявок і проведення тендер-

них процедур щодо закупівлі товарів, 

робіт і послуг  

У визначені строки Михальський М.А. 

10 Розробка заходів з підготовки закладу 

до осінньо-зимового періоду  

Травень  Михальський М.А. 

11 Проведення річної інвентаризації листопад Короп Л.М 

12 Звіт про прийнятих працівників до 

Центру зайнятості 

Не пізніше 10 

календарних днів з дня 

прийому працівника  

Корольова С.А. 

13 Ремонт туалетів. Липень-серпень Михальський М.А. 

14 Поточний ремонт кімнат гуртожитку Липень-серпень Михальський М.А. 

15 Установка пожежної сигналізації у 

гуртожитку 

Протягом року Михальський М.А. 

16 Ремонт покрівлі гаража Березень- квітень Михальський М.А. 

17 Ремонт ливневки даху Травень-червень Михальський М.А. 

 
XV. ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ  

Стратегія проектування інноваційного розвитку освіти на засадах компетентнісно 

орієнтованого підходу з розширення функціонування інформаційно-освітнього простору 

регіону з чітко визначеними компонентами – середовищами. 

Забезпечення постійного науково-методичного супроводу та прогнозування 

неперервного професійного розвитку педагогічних, управлінських, методичних кадрів області 

в курсовий та міжатестаційний період. 

Забезпечення науково-методичного і організаційного супроводу дистанційного 

навчання педагогічних, управлінських, методичних кадрів області та дистанційного супроводу 

у міжкурсовий період. 

Координація діяльності районних (міських) науково-методичних кабінетів (центрів). 

Проектування соціально-економічного розвитку області засобами освіти, зокрема: 

 створення єдиного інформаційного освітнього простору, 
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 розвиток інформаційних ресурсів інституту, 

 підготовка педагогічних кадрів до роботи за новим змістом і програмами щодо 

реалізації нової редакції Державних стандартів, 

 науково-методичний супровід та навчально-методичне забезпечення професійної 

діяльності педагогів, які працюють з обдарованими учнями та дітьми з особливими освітніми 

потребами, 

 експертно-аналітична діяльність, 

 моніторинг якості освіти, 

 зовнішнє незалежне оцінювання. 

Науково-методичне забезпечення реалізації всеукраїнських та регіональних програм. 

Науково-методичне забезпечення упровадження інклюзивної освіти. 

Методичний супровід організаційно-правових аспектів діяльності психологічної 

служби системи освіти. 

Поширення сучасних форм науково-методичної роботи з педагогічними 

кадрами:школи фахової майстерності, школи молодого педагога, обласні школи методиста, 

методичні коучинги,  школи методистів-кореспондентів, школи молодого керівника, творчі 

майстерні, лабораторії  тощо  

Матеріально-технічне забезпечення діяльності інституту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


