План роботи
комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»
на серпень 2019 року
№
Терміни
Відповідальні
Зміст роботи
Виконавці
з/п
виконання
за підготовку
І. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
а) КУРСИ:
Серпень:
1.
Нудний В.М.
Чернецька О.Г.
Учителі початкових класів та 04.06-18.09
ІІ
дистанційна
Кирилюк
А.П.
Кондратова В.В.
вчителі,
які
викладають
сесія –
Литвиненко О.В.
інформатичну освітню галузь у 01.08-30.08
початковій
школі
(очнодистанційна форма навчання)
2.
Нудний В.М.
Учителі
(викладачі)
предметів 12.08-23.08
Жосан О.Е.
Кирилюк А.П. Коробов М.Г.
«Захист Вітчизни» та «Фізична
культура»,
керівники
гуртків
військово-патріотичного напряму.
Проблема:
«Формування
патріотичних почуттів учнів на
уроках предмета «Захист Вітчизни»
та під час гурткової роботи з
військово-патріотичного
виховання»
3.
Нудний В.М.
Учителі закладів загальної середньої 12.08-23.08
Войтко В.В.
Кирилюк А.П. Червонець І.В.
освіти, які навчають учнів з
особливими освітніми потребами,
асистенти вчителів
4.
Нудний В.М.
Вихователі гімназій і ліцеїв, закладів 12.08-23.08
Молчанова О.М.
Кирилюк А.П. Гельбак А.М.
спеціалізованої освіти, інтернатів у
складі закладів загальної середньої
освіти,
закладів
професійної
(професійно-технічної)
освіти,
гуртожитків
5.
Нудний В.М.
Керівники
гуртків
соціально- 12.08-23.08
Гельбак А.М.
Кирилюк
А.П.
реабілітаційного та гуманітарного
Пляка С.М.
напрямів (КВК, інтелектуальні ігри,
євроклуби, дитячі парламенти,
клуби громадянського спрямування,
театральні гуртки) закладів освіти.
Проблема: «Розвиток соціальної
згуртованості
та
активної
громадянської позиції в умовах
гурткової роботи»
6.
Нудний В.М.
Керівники гуртків декоративно- 12.08-23.08
Молчанова О.М.
Кирилюк А.П. Міцай Ю.В.
прикладного мистецтва закладів
освіти.
Проблема: «Формування творчої та
практичної
компетентностей
в
умовах гурткової роботи»
б) ОБЛАСНІ КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ, ТВОРЧІ ГРУПИ, ШКОЛИ ТВОРЧОГО
ВЧИТЕЛЯ, ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ, МАЙСТЕР-КЛАСИ
Очна форма проведення заходів
7.
Голодюк Л.С. Коробов М.Г.
Обласний семінар-практикум для 27.08-29.08
Нудний В.М.
Вєтров О.М.
вчителів
предмета
«Захист
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

Кирилюк А.П.
Вітчизни»
та
організаторів
патріотичної роботи на місцях.
Проблема:
«Організація
національно-патріотичного
виховання
дітей
та
молоді:
практичний аспект»
Дистанційна форма проведення заходів
Голодюк Л.С.
Обласний онлайн-семінар районних
28.08
Нудний В.М.
(міських) методичних об’єднань
Кирилюк А.П.
учителів
історії
та
суспільствознавчих дисциплін.
Проблема:
«Науково-методичне
забезпечення та освітні технології
навчання у процесі викладання
історії
та
суспільствознавчих
дисциплін»
Голодюк Л.С.
Вебінар районних координаторів
29.08
Нудний В.М.
Міжнародного
конкурсу
з
Кирилюк А.П.
інформатики
та
комп’ютерної
грамотності «Бобер».
Проблема:
«Роль Міжнародного
конкурсу
з
інформатики
та
комп’ютерної грамотності «Бобер» у
розвитку цифрової компетентності
учнів»
Голодюк Л.С.
Дистанційний курс (апробація) для 12.08-28.08
Нудний В.М.
вчителів інформатики.
Кирилюк А.П.
Проблема: «Запити та звіти в базах
даних»
Голодюк Л.С.
Дистанційний курс «Навчання на 19.08-05.09
Нудний В.М.
засадах розвитку життєвих навичок»
Кирилюк А.П.
для вчителів, які викладають основи
здоров’я
та
впроваджують
здоров’язбережні
превентивні
проекти,
педагогів-організаторів,
психологів, класних керівників,
адміністрації закладів загальної
середньої освіти.
Проблема:
«Підвищення рівня
фахової майстерності педагогічних
працівників з методики розвитку
життєвих навичок, сприятливих для
здоров’я, безпеки і гармонійного
розвитку»
Голодюк Л.С.
Дистанційний
курс
для 19.08-05.09
Нудний В.М.
педагогічних працівників закладів
Кирилюк А.П.
освіти.
Проблема: «Як встигнути все, або
тайм менеджмент для вчителів»
Науково-методичні заходи відповідно
Протягом
Голодюк Л.С.
до клопотань керівників органів
місяця
Нудний В.М.
управління
освітою
Кирилюк А.П.
райдержадміністрацій,
виконавчих

Лісота А.А.
(за згодою)

Черткова Н.С.

Чала М.С.

Шовенко О.С.

Ткаченко С.В.
Литвиненко О.В.

Скрипка Г.В.

Структурні
підрозділи
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1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

комітетів міських рад міст обласного
значення, міських, селищних, сільських
рад об’єднаних територіальних громад
та керівників навчальних закладів
області
ІІ. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА ТА ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
Забезпечення виконання наказів та Протягом
Корецька Л.В.
Педагогічні та
розпоряджень начальника управління
місяця
Нудний В.М.
науковоосвіти, науки, молоді та спорту
педагогічні
облдержадміністрації,
участь
у
працівники
спільних заходах (конференціях,
семінарах тощо)
Підготовка
проектів
наказів 01.08-30.08
Корецька Л.В.
Структурні
начальника управління освіти, науки,
Нудний В.М.
підрозділи
молоді та спорту ОДА, листів
КЗ «КОІППО
імені
Василя
Сухомлинського»
Проведення наради при директору
Протягом
Корецька Л.В.
Нудний В.М.
місяця
Участь
у
міжнародних
та Протягом
Бик А.С.
Наукововсеукраїнських педагогічних заходах
місяця
педагогічні та
педагогічні
працівники
інституту
Засідання експертно-аналітичної ради За окремим
Бик А.С.
Члени ради
графіком
Засідання методичної комісії
За окремим
Голодюк Л.С.
Члени комісії
графіком
Голодюк Л.С.
Доповнення матеріалів на блозі
До 30.08
Структурні
«Про
організацію
освітнього
підрозділи
процесу у 2019-2020 навчальному
році»
Підготовка
пропозицій
щодо Протягом
Корецька Л.В., Кирилюк А.П.,
місяця
організації КПК для керівних і
Голодюк Л.С.
керівники
педагогічних кадрів у 2020 році
Нудний В.М.
структурних
підрозділів
Підготовка та розміщення завдань 19.08–21.08
Нудний В.М.
Половенко О.В.
онлайн-опитування здобувачів освіти
Литвиненко О.В.
підвищення кваліфікації.
Відіборенко І.В.
Узагальнення результатів опитування
Ціперко Т.В.
Богданова О.П.
Гагаріна Н.П.
Червонець І.В.
Пляка С.М.
Вивчення
ліцензійних
справ, Протягом
Дорошенко О.В. Доненко А.О.
підготовка їх до розгляду обласною
місяця
комісією з ліцензування освітньої
діяльності у сфері дошкільної та
повної загальної середньої освіти
Надання консультацій з питань Протягом
Дорошенко О.В. Доненко А.О.
організації замовлення, обліку та
місяця
видачі документів про освіту
Прийом замовлень від органів Протягом
Дорошенко О.В. Доненко А.О.
управління
освітою
місяця
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.
24.

райдержадміністрацій,
виконавчих
комітетів міських рад міст обласного
значення, міських, селищних, сільських
рад об’єднаних територіальних громад
та закладів професійної (професійнотехнічної) освіти на виготовлення
дублікатів і передрук документів про
освіту
Прийом невиданих документів про
освіту від органів управління освітою
райдержадміністрацій,
виконавчих
комітетів міських рад міст обласного
значення, міських, селищних, сільських
рад об’єднаних територіальних громад
та закладів професійної (професійнотехнічної) освіти для подальшого
знищення
в
ДП «Інфоресурс»
Міністерства освіти і науки України
Подання замовлень на виготовлення
документів
про
освіту
до
ДП «Інфоресурс» Міністерства освіти
і науки України
Участь у засіданні обласної комісії з
ліцензування освітньої діяльності у
сфері дошкільної та повної загальної
середньої освіти й
підготовка
розпоряджень про видачу ліцензій на
освітню діяльність закладам освіти
області
Отримання учнівських квитків у
ПрАТ «НДІПІТ» Міністерства освіти і
науки України
Подання змін до реєстру закладів
освіти області у ДП «Інфоресурс»
Міністерства освіти і науки України
Отримання документів про освіту
державного зразка у ДП «Інфоресурс»
Міністерства освіти і науки України
Надання консультацій з питань
ліцензування та атестації професійної
(професійно-технічної) освіти
Надання консультацій з питань
ліцензування освітньої діяльності у
сфері дошкільної та повної загальної
середньої освіти
Засідання рад науково-методичних
лабораторій та засідання кафедр
Проведення
скайп-наради
для
психологів області
Проведення
скайп-наради
для
завідувачів РМК (ММЦ)
Проведення скайп-наради
для
директорів
інклюзивно-ресурсних
центрів

Протягом
місяця

Дорошенко О.В.

Доненко А.О.

Протягом
місяця

Дорошенко О.В.

Доненко А.О.

Протягом
місяця

Дорошенко О.В.

Ткаченко О.Г.

Протягом
місяця

Дорошенко О.В.

Доненко А.О.

Протягом
місяця

Дорошенко О.В.

Доненко А.О.

Протягом
місяця

Дорошенко О.В.

Доненко А.О.

Протягом
місяця

Дорошенко О.В.

Доненко А.О.

Протягом
місяця

Дорошенко О.В.

Доненко А.О.
Ткаченко О.Г.

Протягом
місяця

Керівники
структурних
підрозділів
Чебоненко В.Ф.

Структурні
підрозділи, члени
рад
Чебоненко В.Ф.

Половенко О.В.

Половенко О.В.

Червонець І.В.

Бражнікова Т.О.

За
потребою
За
потребою
За
потребою
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25.
26.
27.

Робота з платформою Moodle для
підтримки дистанційного навчання
Наповнення сайту музейної кімнати з
історії освіти Кіровоградщини
Удосконалення й оновлення сайту
інституту та його бази даних

Протягом
місяця
Протягом
місяця
Протягом
місяця

Заступник директора з науково-методичної діяльності

Литвиненко О.В.
Міцай Ю.В.
Литвиненко О.В.

підписано

Задорожко І.В.
Частаков А.В.
Гайда Л.А.
Задорожко І.В.
Частаков А.В.
Л. Голодюк

