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ВСТУП
Реформування системи освіти в Україні призвело до суттєвих змін в її структурі,
змісті, організації, формах і методах навчання, що викликало актуальність оновлення
системи післядипломної освіти як складової, яка створює сприятливі умови для
професійного розвитку освітян.
У 2018 році діяльність комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» було спрямовано на:
- виконання Законів України «Про освіту» (2017), «Про загальну середню освіту»
(1999) та ін.
- реалізацію завдань Національної стратегії розвитку освіти на період до 2021 року
(розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 року №686-р «Про
затвердження плану заходів з реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на
період до 2021 року»), галузевої Концепції розвитку неперервної педагогічної освіти (наказ
Міністерства освіти і науки України від 14.08.2013 року №1176 «Про затвердження
галузевої Концепції розвитку неперервної педагогічної освіти»), Концепції «Нова
українська школа» та ряду державних цільових і регіональних освітніх програм;
- упровадження технологій організації освітнього процесу з підвищення кваліфікації
керівних, педагогічних, методичних кадрів та реалізацію моделей неперервної освіти (на
основі очної, заочної та дистанційної 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
педагогічного досвіду;
- науково-методичний супровід розвитку дошкільної, загальної середньої,
позашкільної освіти та професійної (професійно-технічної) і вищої освіти (у напрямі
викладання навчальних предметів загальноосвітньої підготовки здобувачів освіти);
- науково-методичний та психолого-педагогічний супровід педагогічних
експериментів всеукраїнського та обласного рівнів щодо запровадження інновацій в
освітній процес, робота над проблемними питаннями освітнього процесу в опорних школах
області, науково-методичне забезпечення діяльності навчальних закладів області;
- організацію та проведення всеукраїнських, обласних, регіональних, міжвузівських
науково-методичних та науково-практичних конференцій, семінарів і нарад з актуальних
питань освіти;
- надання освітніх послуг, консультацій за замовленням навчальних закладів;
- налагодження і здійснення співробітництва з іншими вищими навчальними
закладами, науковими установами, зарубіжними партнерами.
Основний напрям діяльності інституту – випереджувальний науково-методичний
супровід підвищення кваліфікації методичних, керівних та педагогічних кадрів регіону.
Такий супровід здійснюється шляхом оперативного внесення змін до змісту курсів
підвищення кваліфікації. У 2018 році проведено 104 тематичні курси підвищення
кваліфікації (далі – КПК) для методичних, керівних та педагогічних кадрів області та 238
всеукраїнських та обласних науково-методичних заходів.
Базовими напрямами, які реалізувалися на курсах підвищення кваліфікації
педагогічних працівників області у 2018 році, були визначені наступні: забезпечення
системного підвищення якості освіти на інноваційній основі; підвищення рівня професійної
компетентності керівних та педагогічних кадрів; оновлення змісту освіти на основі
компетентнісного підходу; ознайомлення освітянського загалу з новітніми досягненнями
методики навчання та виховання; формування ціннісних орієнтацій в освітньому
середовищі; формування і розвиток ключових компетентностей учнів з особливими
освітніми потребами; зростання професійної компетентності педагога в умовах
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децентралізації; організація навчально-пізнавальної діяльності учнів у контексті реалізації
Концепції «Нова українська школа»; впровадження превентивних здоров’язбережувальних
проектів; поглиблення й розширення соціально-педагогічних, економічних і політичних
знань вчителів; організація розробки стандартів освіти, підручників, методичних
посібників, програм і допоміжних дисциплін; організація та проведення науковопрактичних конференцій і семінарів з проблем освітнього процесу та ін.
Проведенню курсів підвищення кваліфікації передувало онлайн-опитування
здобувачів освіти за два тижні до початку курсів. Такі заходи дозволили оптимізувати
підготовку до КПК, а саме: розробити навчально-тематичні плани відповідно до їх запитів,
запланувати індивідуальні та групові консультаційні заняття, визначитися із базовим
закладом щодо проведення педагогічної практики тощо.
Упродовж 2018 року на базі інституту були організовані та здійснювалися заходи
щодо дистанційної форми підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів області.
Зокрема проведено:
– онлайн-опитування здобувачів освіти курсів підвищення кваліфікації відповідно
графіка;
– очно-дистанційні курси (9) підвищення кваліфікації методичних, керівних та
педагогічних кадрів;
– обласні науково-методичні заходи: обласні інтернет-конференції (3); творчі групи
(6); інтернет-семінари (8); вебінари (3); віртуальні майстер-класи (3); віртуальний
педагогічний інтернет-клуб (1); віртуальна педагогічна виставка (1); онлайн-наради (скайпнаради) (10); лабораторія перспективного педагогічного досвіду (1).
– дистанційні курси (72) та дистанційні тренінги (12).
На дистанційній платформі комунального закладу «Кіровоградський обласний
інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»
(http://dk.koippo.kr.ua (V 3.0)). розміщено 100 дистанційних курсів та дистанційних
тренінгів.
Успішною та результативною була робота щодо реалізації завдань Концепції «Нова
українська школа». Діяльність науково-педагогічних працівників кафедри дошкільної та
початкової освіти була спрямована на науково-методичне забезпечення підготовки вчителів
початкових класів, які у 2018/2019 н.р. викладатимуть у 1 класі відповідно до нового
Державного стандарту початкової освіти та типових освітніх програм для закладів загальної
середньої освіти: 1-2 класи.
За Типовою освітньою програмою організації і проведення підвищення кваліфікації
педагогічних працівників закладами післядипломної педагогічної освіти здійснено
підготовку учителів початкових класів. А саме, проведено:
- веб-конференцію для наставників та учителів експериментальних загальноосвітніх
навчальних закладів з проблеми: «Нові підходи до навчання та викладання в Новій
українській школі» (Тарапака Н.В., завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти,
кандидат педагогічних наук, доцент; Кондратова В.В., доцент кафедри дошкільної та
початкової освіти, кандидат педагогічних наук, Тіхонова Н.Г., старший викладач кафедри
дошкільної та початкової освіти, кандидат педагогічних наук) (лютий 2018 року);
- 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 з проблеми «Підвищення ефективності освітнього процесу в початковій
школі на засадах компетентнісного та діяльнісного підходів у Новій українській школі»
(10.05.2018 р., Кондратова В. В., Тіхонова Н. Г.).
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- дидактико-методична сесія «Освітній простір сучасного вчителя початкової школи:
1 клас» для вчителів перших класів Кіровоградської області, які працюють за освітнім
проектом «На крилах успіху» (18-20.06.2018 р.).
1) 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. Проблема: «Особливості реалізації
концептуальних засад Нової української школи» (21.02- 23.02 (І очна сесія), 05.0306.03.2018 р. (ІІ очна сесія), Кондратова В.В., Тіхонова Н.Г.);
2) 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. Проблема:
«Особливості реалізації концептуальних засад Нової української школи» (21.02- 23.02 (І
очна сесія) 12.03- 13.03.2018 р. (ІІ очна сесія), Кондратова В.В., Тіхонова Н.Г.);
3) 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. Проблема: «Особливості реалізації концептуальних
засад Нової української школи» (26.02- 02.03.2018 р. (І-ІІ очні сесії), Кондратова В.В.,
Тіхонова Н.Г.);
4) 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,
Новомиргородського,
Добровеличківського,
Новоархангельського, Новоукраїнського районів, м. Малої Виски, м. Новоукраїнки,
м. Кропивницького. Проблема: «Особливості реалізації концептуальних засад Нової
української школи» (02.04- 04.04 (І очна сесія) 05.04- 06.04.2018 р. (ІІ очна сесія),
Кондратова В.В., Тіхонова Н.Г.);
5) тренінг (ІІІ підсумкова очна сесія) 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 Кіровоградської області з проблеми
«Особливості реалізації концептуальних засад Нової української школи» (5 днів: 2 дні
заняття проводили місцеві тренери на базі закладів загальної середньої освіти органів
управління освітою райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад, міст
обласного значення, міських, селищних, сільських рад об'єднаних територіальних громад;
3 дні – проводили тренери КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» та тренери,
підготовлені громадською організацією «Освіторія» на базі закладів загальної середньої
освіти м. Кропивницького за визначеним графіком.
Усього підготовлено у першому півріччі до викладання у Новій українській школі
696 вчителів початкової школи.
З вересня 2018 року було проведено 2-й етап підвищення кваліфікації учителів
початкових класів. Так, з 11 вересня по 23 листопада 2018 року було проведено три очні
сесії з проблеми «Особливості реалізації концептуальних засад Нової української школи».
Навчання проходило відповідно до територіально визначених локацій.
Очні сесії відбувалися у два етапи згідно із затвердженим графіком:
1) перша сесія (12 годин) та друга сесія (18 годин) – з 12 вересня по 20 жовтня 2018
року;
2) третя сесія (30 годин) – з 2 жовтня по 23 листопада 2018 року.
У другому півріччі підготовлено до викладання у Новій українській школі
1275 учителів початкової школи. А загалом по області підготовлено 1971 особа.
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Чотири навчальних заклади області беруть участь у всеукраїнському експерименті
«Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в
умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти» на
базі загальноосвітніх навчальних закладів на 2017 – 2022 роки). Наукові керівники:
Завалевський Ю.І., заступник директора ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», доктор
педагогічних наук, професор; Хобзей П.К., заступник Міністра освіти і науки України,
кандидат фізико-математичних наук; координатор проекту в області – Кондратова В.В.,
доцент кафедри дошкільної та початкової освіти, кандидат педагогічних наук; тренери –
Кондратова В.В., Тіхонова Н.Г., старший викладач кафедри дошкільної та початкової
освіти, кандидат педагогічних наук.
На виконання наказів управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської
обласної державної адміністрації від 28.02.2018 року №136-од та МОН України від
05.02.2018р. №97 розроблено й затверджено регіональну програму підготовки тренерів для
навчання педагогічних працівників, які викладатимуть навчальні предмети у перших класах
у 2018/2019 і 2019/2020 навчальних роках та здійснено підготовку тренерів для
підвищення кваліфікації педагогічних працівників відповідно до Концепції «Нова
українська школа» (з 30.01 по 01.02.2018 р. (І сесія) – на базі КЗ «КОІППО імені Василя
Сухомлинського», 14-15.02.2018 р. (ІІ сесія) – на базі пілотного закладу освіти №25
м. Кропивницький). Усього підготовлено 75 осіб в області.
У рамках підготовки тренерів Нової української школи були проведені навчальні
тренінги «Lego – гра по новому, навчання по-іншому в освітньому просторі Нової
української школи» для педагогічних працівників пілотних закладів загальної середньої
освіти Кіровоградської області освітнього проекту «Нова українська школа» (31 січня
2018 року).
Іншим, значущим напрямом роботи інституту, було відзначення 100-річчя від дня
народження В. О. Сухомлинського. У рамках виконання обласної Програми
структурними підрозділами інституту були організовані та проведені ряд заходів. Зокрема,
здійснена підготовка та взято участь у роботі творчих локацій обласного педагогічного
Марафону «Штрихи до портрета Василя Сухомлинського»:
 педагогічний дивертисмент «В центрі уваги – дитина» з проблеми «Ідеї розвитку
особистості в педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського та в умовах нової української
школи» педагогів Бобринецького, Компаніївського, Устинівського районів та м. Бобринця
(27.03.2018 р., м. Бобринець, Міцай Ю.В., Гайда Л.А., Пляка С.М.);
 фестиваль педагогічних ідей та знахідок «Педагог як співавтор освітнього та
духовного
простору
дитини»
педагогів
Знам’янського,
Кіровоградського,
Олександрівського районів та м. Знам’янки (25.04.2018 р., м. Знам’янка, Міцай Ю.В., Гайда
Л.А., Пляка С.М.);
 вернісаж педагогічних ідей та знахідок «Використання ідей Василя
Сухомлинського у процесі формування екологічної культури та здорового способу життя в
сучасних умовах» педагогів Долинського, Новгородківського, Петрівського районів
(16.05.2018 р., с. Веселі Боковеньки Долинського району, Міцай Ю.В., Гайда Л.А.,
Пляка С.М.);
 освітній простір сухомлиністики «Діалог, що продовжується: популяризація та
поширення ідей Василя Сухомлинського» (28.09.2018 р., с. Павлиш Онуфріївського
району, Міцай Ю.В., Гайда Л.А., Пляка С.М.);
- реалізовано спецкурс в рамках КПК заступників директорів закладів загальної
середньої освіти з виховної роботи з проблеми «В.О. Сухомлинський і сучасність:
формування цінностей особистості в умовах освітніх реформ» (березень 2018 р., Міцай
Ю.В.);
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- участь у роботі творчої групи з оновлення експозиції педагогічно-меморіального
музею Василя Сухомлинського у Павлиші (2018 р. – 12 засідань);
- створено електронний каталог з презентаційними матеріалами упровадження ідей
Василя Сухомлинського у закладах освіти Кіровоградської області;
- проведено для здобувачів освіти КПК педагогів-організаторів тренінг з
національно-патріотичного виховання «Щоб у серці жила Батьківщина» (на основі
педагогічної та творчої спадщини В. Сухомлинського) (Міцай Ю.В., Пляка С.М.);
– творча лабораторія керівників закладів загальної середньої освіти (директори,
заступники з навчально-виховної роботи) з досвідом роботи до 5 років та учасників
віртуального педагогічного клубу з проблеми «Проблеми саморозвитку та самореалізації
особистості на засадах педагогічної спадщини В.Сухомлинського» (Трубіна В.Г.).
Організовані та проведені круглі столи з проблем: «Сучасні підходи до
популяризації життя і діяльності В.О. Сухомлинського» (Гайда Л.А., Пляка С.М.);
«Ціннісно орієнтована виховна система В. Сухомлинського та сучасні освітні акценти» (до
100-річчя з дня народження В. Сухомлинського) (Міцай Ю.В., Пляка С.М.); «Сучасні
підходи до популяризації життя і діяльності В.О. Сухомлинського» (Міцай Ю.В., Пляка
С.М.); «В.О. Сухомлинський і сучасність: формування цінностей особистості в умовах
освітніх реформ» (Міцай Ю.В.).
На сайті обласного навчально-методичного центру освітнього менеджменту та
координації діяльності методичних служб створена сторінка «Назустріч 100-річчю від дня
народження Василя Сухомлинського», на якій представлені презентаційні матеріали
упровадження ідей Василя Сухомлинського в освітньому середовищі Кіровоградської
області (Кірішко Л.М.).
Функціонує віртуальний Інтернет-клуб «Серце, віддане дітям» для творчого пошуку
керівників закладів освіти та обміну досвідом через висвітлення адміністративної
діяльності на основі педагогічної спадщини В. Сухомлинського і актуальних питань
сучасного менеджменту.
Підготовлені публікації до ювілейної дати:
 Корецька Л.В., Постельняк А.І. Із Сухомлинським – назавжди. Система роботи
колективу комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» / Л.В. Корецька, А.І. Постельняк. –
Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»: ФОП «Г.Д. Недолужко»,
2018. – 232 с.
 Ідеї Василя Сухомлинського та сучасна післядипломна педагогічна освіта:
збірник статей / О.Е. Жосан, В.В. Войтко, В.В. Павлюх та ін. ; за заг. ред. О.Е. Жосана. –
Кропивницький: Ексклюзив-Систем, 2018. – 100 с.
 Упровадження ідей В. Сухомлинського в практиці сучасного закладу дошкільної
освіти : матеріали перспективного педагогічного досвіду Кваші Т.І. / укладач В. Войтко. –
Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2018. – 64 с.
 Тарапака Н.В., Мартін А.М. Педагогічні ідеї В.О. Сухомлинського в практику
роботи закладу дошкільної освіти: навчально-методичний посібник / Н.В. Тарапака,
А.М. Мартін. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2018. –
100 с.
 Міцай Ю.В., Гайда Л.А. Педагогічний марафон «Штрихи до портрета Василя
Сухомлинського» – можливості професійної комунікації та особистісного розвитку (до 100річчя від дня народження В.О. Сухомлинського) / Ю.В. Міцай, Л.А. Гайда // Науковометодичний супровід функціонування інформаційно-освітнього простору регіону:
Науково-методичний вісник № 54. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя
Сухомлинського», 2018. – С 6-59.
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 Пляка С.М. Віртуальний флешмоб як форма популяризації педагогічної
спадщини В.О. Сухомлинського / С.М. Пляка // Науково-методичний супровід
функціонування інформаційно-освітнього простору регіону: Науково-методичний вісник
№ 54. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2018. – С.60-66.
 Дяченко Н.І. Бібліотека закладу загальної середньої освіти в контексті
педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського та Нової української школи / Н.І. Дяченко //
Науково-методичний супровід функціонування інформаційно-освітнього простору регіону:
Науково-методичний вісник № 54. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя
Сухомлинського», 2018. – С.73-86.
 Триває робота щодо видання методичного тревелога обласного педагогічного
марафону «Штрихи до портрета Василя Сухомлинського» (автори-укладачі: Міцай Ю.В.,
Пляка С.М.).
На виконання заходів обласної Програми були проведені: педагогічна олімпіади –
обласний конкурс педагогічної майстерності вихователів закладів освіти «Творче
використання ідей Василя Сухомлинського в діяльності вихователя» (24-26.04.2018 року);
зустрічі молодих учителів «Формування індивідуальної траєкторії професійного
розвитку молодого педагога» у рамках 47-го Обласного зльоту молодих вчителів
Кіровоградщини, присвяченого 100-річчю від дня народження В.О. Сухомлинського на базі
комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної
освіти» (Половенко О.В., Кірішко Л.М., 28.03.2018 р.).
Популяризація напрямів роботи інституту здійснювалася науково-педагогічними та
педагогічними працівниками шляхом: участі у міжнародних/ всеукраїнських/ обласних
наукових, науково-методичних та науково-практичних заходах; підготовки й
опублікування наукових, науково-методичних, навчальних матеріалів для методичних,
керівних, педагогічних кадрів, бібліотекарів; реалізації міжнародних, всеукраїнських та
регіональних проектів і програм; організації та координування дослідно-експериментальної
роботи та інше.
За результатами наукової, науково-методичної та дослідно-експериментальної
роботи науково-педагогічними та педагогічними працівниками інституту в 2018 році було
організовано і проведено педагогічні заходи міжнародного і всеукраїнського рівнів на базі
КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»:
Всеукраїнський науково-практичний інтернет-семінар «Арт-терапія в освітньому
процесі: інноваційні підходи» (12-16.03.2018). Матеріали семінару розміщенні за адресою:
http://ppko-koippo.edukit.kr.ua/konferencii_konkursi/naukovo-praktichnij_seminar/ (кафедра
педагогіки, психології і корекційної освіти);
Всеукраїнський круглий стіл «Дидактико-методичне і навчальне забезпечення
реалізації концептуальних засад реформування початкової загальної освіти» (15.05.2018)
(кафедра дошкільної та початкової освіти).
Також заклад виступив як співорганізатор та учасник масових наукових заходів
міжнародного і всеукраїнського рівнів зокрема:
Х Міжнародна науково-практична конференція та XХV Всеукраїнські педагогічні
читання «Творча спадщина Василя Сухомлинського у вітчизняному та міжнародному
вимірах» (спільно з НАПН України, Центральноукраїнським державним педагогічним
університетом імені Володимира Винниченка та іншими установами);
Всеукраїнська науково-практична конференція «Неперервна освіта в модусах
минулого, теперішнього, майбутнього» (24-26.05.2018) (спільно з Волинським інститутом
післядипломної педагогічної освіти та іншими установами);
Всеукраїнська акція «Молодь Кіровоградщини готова долати надзвичайні ситуації»
(лютий-квітень, 2018) у рамках співпраці з Управлінням Державної служби надзвичайних
ситуацій України в Кіровоградській області.
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У березні інститут взяв участь у Дев’ятій міжнародній виставці «Сучасні заклади
освіти» та Сьомій міжнародній виставці освіти за кордоном «World Edu», отримавши срібну
медаль за представлення досвіду у номінації «Науково-методичне забезпечення підготовки
педагогічних працівників до впровадження інклюзивного навчання».
Упродовж року науково-педагогічні та педагогічні працівники:
взяли участь у роботі конференцій, семінарів, нарад тощо. Зокрема, на 22 заходах
міжнародного і 92 всеукраїнського рівнів;
підготували та опублікували:
2 монографії (у співавторстві) [Current Status and Prospects of Mathematical Education
: [monograph] . – Budapest : SCASPEE, 2018, внесено до каталогу The Library of Congress
(USA)]; 1 дисертація та 1 автореферат на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних
наук за спеціальністю – теорія і методика навчання (математика); 4 збірника, 21 посібник
та аналітичні матеріали; 7 методичних матеріалів та рекомендацій; 3 публікації у фахових
виданнях; 2 публікації у виданнях, що входять до провідних науковометричних баз даних
(Copernicus і Google Scholar); 4 публікації в іноземних наукових виданнях; 71 публікація в
інших науково-методичних та педагогічних виданнях; 30 публікацій у збірниках
конференцій, семінарів; 8 публікацій у електронних виданнях; 3 науково-популярні
видання; 5 буклетів. Також авторські здобутки знайшли своє відображення на сторінках
друкованих видань інституту («Науково-методичний вісник» і «Педагогічний вісник»);
висвітили в засобах масової інформації досягнення педагогічної науки та
педагогічного досвіду регіону, зокрема: Кіровоградська філія ПАТ «НСТУ», Канал
«Кіровоград»; телепередача «Радіомайдан» на тему «Ідеї В. Сухомлинського в Новій
українській школі» (27.09.2018 р., Міцай Ю.В., Пляка С.М.); Телерадіокоманія TTV,
телепередача «Акценти дня», інформація про проведений майстер-клас та інтелектуальний
турнір зі «Що? Де? Коли?», присвячений пам’яті Тараса Шевченка (14.03.2018 р.,
Пляка С.М.); Обласне радіо; «Українське радіо «Радіо Скіфія-Центр»: «Обласний
педагогічний марафон «Штрихи до портрета Василя Сухомлинського» (Міцай Ю.В.,
Гайда Л.А., Пляка С.М.); Обласне радіо; «Українське радіо «Радіо Скіфія-Центр»,
«Презентація культурологічного проекту «Наша землячка Наталія Яковенко»
(30.10.2018 р., Гайда Л.А.); Обласне радіо; «Українське радіо «Радіо Скіфія-Центр»,
Інформація про проведення обласної науково-практичної конференція з проблеми
«Ціннісна спрямованість виховного середовища закладу освіти в умовах сучасних освітніх
змін» (09.11.2018 р., Міцай Ю.В., Гайда Л.А.); Філія ПАТ НСТУ «Кіровоградська обласна
дирекція», сюжет «У Кропивницькому пройшли змагання з усного математичного
рахунку» в програмі «День за Днем» (28.01.2018р., Чала М.С.); Філія ПАТ НСТУ
«Кіровоградська обласна дирекція» сюжет «Напиши статтю у Вікіпедію. Кропивницький
долучився до Всеукраїнського Вікімарафону» в програмі «День за Днем» (13.02.2018
р.,Чала М.С.); з метою інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань проведення ЗНО –
2018, здійснено виступи на обласному телебаченні: 09.01 – радіо «Скіфія-центр»,
«Реєстрація на пробне ЗНО – 2018» (Бутенко Л.М.); 11.01 – інтерв’ю до випуску «Новини»
про кількість зареєстрованих на пробне ЗНО – 2018 (Бутенко Л.М.); 16.01 – філія ПАТ
«НСТУ Кіровоградська регіональна дирекція», Телевізійна програма «РАДІОМАЙДАН»,
«Все про ЗНО» (Анісімов А.Ю., Бутенко Л.М.); 31.01 – філія ПАТ «НСТУ Кіровоградська
регіональна дирекція», Телевізійна програма «День за днем», інтерв’ю «Про реєстрацію на
ЗНО» (Корж Л.Ф.); 19.03 – філія ПАТ «НСТУ Кіровоградська регіональна дирекція»,
Телевізійна програма «РАДІОМАЙДАН», «Про проведення пробного ЗНО».
Провівши аналіз роботи інституту за 2018 рік, враховуючи зміни в освіті та запити
освітян регіону, визначено, що основною метою діяльності інституту в 2019 році є
вдосконалення моделі інформаційно-освітнього простору шляхом підвищення кваліфікації
на основі оновлених методологічних орієнтирів, упровадження компетентнісно
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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 2019 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.
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.
6. Постійне оновлення інформаційно-ресурсних банків зовнішньої та внутрішньої
інформації щодо діяльності методичних кабінетів (центрів) органів управління освітою
райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення, міських,
селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад, керівників закладів загальної
середньої освіти.
7. Вивчення та узагальнення досвіду функціонування методичних кабінетів (центрів)
органів управління освітою райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст
обласного значення, міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад
як науково-методичних установ в умовах реформування та шляхи взаємодії з
новоствореними управлінськими та методичними структурами в ОТГ.
8. Вивчення й адаптація педагогічного досвіду з питань функціонування та розвитку
інноваційних моделей закладів загальної середньої освіти, застосування засад сучасного
педагогічного менеджменту в умовах інтеграції до міжнародного освітнього простору.
9. Широке впровадження мережевої співпраці: онлайн-наради, Інтернет-конференції,
віртуальні засідання методичних форм роботи.
10. Здійснення маркетингу освітніх послуг.
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І. Організаційно-керівна діяльність
1.1. Структура закладу
Структура комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»:
Кафедри (3): дошкільна та початкова освіта; теорія і методика середньої освіти;
педагогіка, психологія і корекційна освіта.
Центри (7): навчально-організаційний центр освітньої діяльності; навчальнометодичний центр оцінювання якості освіти; обласний навчально-методичний центр
освітнього менеджменту та координації діяльності методичних служб; обласний
навчально-методичний центр психологічної служби системи освіти; навчально-методичний
центр дистанційного навчання; центр ліцензування освітньої діяльності та видачі
документів про освіту; ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти.
Науково-методичні лабораторії (8): виховної роботи і формування культури
здоров’я; гуманітарно-естетичних дисциплін; іноземних мов та міжнародних освітніх
обмінів; інформаційно-технологічної освіти; основ здоров’я, безпеки життєдіяльності та
охорони праці; природничо-математичних дисциплін; суспільствознавчих дисциплін;
фізичної культури, спорту і захисту Вітчизни.
Лабораторія (1): інформаційно-методичного забезпечення освітнього процесу.
Бібліотека. Бухгалтерія. Відділ кадрів. Канцелярія. Гуртожиток.

1.2. Засідання вченої ради
№
з/п
1
2
3

1

2
3

1

2

Термін
виконання

Зміст роботи

І засідання
Про діяльність інституту у 2018 році та Січень
завдання на 2019 рік
Про ухвалення фінансового плану на 2019
рік і річного фінансового звіту за 2018 рік
Обговорення матеріалів педагогічного
досвіду, затвердження до друку навчальної
літератури
ІІ засідання
Організаційне
та
науково-методичне Березень
забезпечення реалізації Концепції «Нова
українська школа» в регіоні
Про стан та перспективи розвитку
психологічної служби в регіоні
Обговорення матеріалів педагогічного
досвіду, затвердження до друку навчальної
літератури
ІІІ засідання
Про координацію роботи методичних Червень
служб щодо організації самоосвітньої
діяльності педагогічних працівників у
міжатестаційний період
Організаційно-методичні засади діяльності
ресурсного центру підтримки інклюзивної
освіти
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Відповідальні
Корецька Л.В.
Короп Л.М.
Бик А.С.

Тарапака Н.В.
Чебоненко В.Ф.
Бик А.С.

Половенко О.В.

Червонець І.В.

Відмітка
про
виконання

3

1

2

3

4

Обговорення матеріалів педагогічного
досвіду, затвердження до друку навчальної
літератури
ІV засідання
Про організацію та результативність Грудень
роботи кафедр щодо очно-дистанційного
підвищення кваліфікації педагогічних
працівників
Про
результати
дослідноекспериментальної роботи регіонального
рівня
з
комплексної
проблеми
«Становлення і розвиток мережі опорних
шкіл в умовах децентралізації та
формування освітніх округів в області»
(2017 – 2019 рр.).
Обговорення матеріалів педагогічного
досвіду, затвердження до друку навчальної
літератури
Про виконання рішень вченої ради у 2019
році

Бик А.С.

Жосан О.Е.,
Буртовий С.В.,
Тарапака Н.В.
Міцай Ю.В.

Бик А.С.
Небеленчук І.О.

1.3. Засідання науково-методичної ради
Зміст роботи

Термін
виконання

Доповідають

Інформують

І засідання
1. Про підсумки роботи та 12.02
виконання
рішень
науково-методичної ради
у 2018 році
2. Про
визначення
основних
напрямів
науково-методичної
діяльності інституту у
площині
розкриття
комплексної
науководослідної теми «Розвиток
професійної
компетентності
педагогічних працівників
у системі післядипломної
освіти»
3. Про запровадження
G Suite для організації
маркетингової діяльності
ОІППО та методичних
служб регіону
4. Про
затвердження
витягів
з
протоколів
засідань кафедр та рад
науково-методичних
лабораторій
щодо
схвалення
методичних
розробок
педагогічних

Міцай Ю.В.

Голодюк Л.С.

Половенко О.В.
Корж Л.Ф.

Литвиненко О.В.

Кирилюк А.П.

Голодюк Л.С.

Керівники
структурних
підрозділів
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Відмітка
про
виконання

працівників області, які
атестуються
на
присвоєння педагогічного
звання
«викладачметодист»,
«учительметодист», «виховательметодист», «практичний
психолог-методист»,
«педагог-організаторметодист»,
«керівник
гуртка-методист»
5. Різне
1. Про
науково- 09.04
методичний супровід і
підсумки
проведення
першого та другого турів
всеукраїнського конкурсу
«Учитель року - 2019»
2. Про
підсумки
ІІІ (обласного)
етапу
Всеукраїнських
учнівських олімпіад з
навчальних предметів у
2019 році та турнірів у
2018 році
3. Різне
1. Про науковометодичний супровід
викладання навчальних
предметів у 2019-2020
навчальному році

11.06

2.
Про
результати
узагальнення
досвіду
роботи
«Педагогічна
палітра
викладача»
(Молчанова
О.М. з
проблеми «Використання
засобів
арт-терапії
в
процесі підвищення рівня
професійної
компетентності науковопедагогічних
та
педагогічних
працівників»)
3. Різне
1. Про
результати 08.10
зовнішнього незалежного
оцінювання навчальних
досягнень
учнів

ІІ засідання
Голодюк Л.С.

Нудний В.М.

ІІІ засідання
Половенко О.В.

Жосан О.Е.

IV засідання
Бутенко Л.М.
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Хлань Л.М.,
Коса І.Т.,
Коробов М.Г.,
Червонець І.В.,
Желєзнова Т.П.
Керівники
структурних
підрозділів

Структурні
підрозділи

Кіровоградської області у
2019 році
2. Про
науковометодичний
супровід
інклюзивного навчання у
закладах
освіти
Кіровоградської області
3. Про
результати
узагальнення
досвіду
роботи
«Педагогічна
палітра
педагога»:
- Варламова
С.Т.
з
проблеми
«Практичне
впровадження
інклюзивної
форми
навчання
в
освітній
простір
дошкільного
навчального закладу»;
- Гнатенко
С.П.
з
проблеми «ІКТ супровід
на уроках історії»
4. Різне
1. Про
результати 10.12
запровадження
інноваційних
форм
здійснення
науковометодичного супроводу
2. Про
результати
узагальнення
досвіду
роботи
«Педагогічна
палітра
педагога»:
- Антонова
Н.О.
з
проблеми
«Аналітична
діяльність
на
уроці
літератури: проблеми та
перспективи»;
- Кваша Т.І. з проблеми
«Розвиток
емоційної
сфери та комунікативних
навичок за допомогою
арт-терапевтичних
технік»
3. Різне

Червонець І.В.

Шаповалова Т.А.,
Бражнікова Т.О.

Бражнікова Т.О.

Черткова Н.С.

V засідання
Половенко О.В.

Ревнивцева О.В.

Чебоненко В.Ф.
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Керівники
структурних
підрозділів, які
брали участь у
заході

1.4. Засідання експертно-аналітичної ради

ІV засідання

ІІІ засідання

ІІ засідання

І засідання

№
з/п

Перелік питань, які виносяться на
засідання
Розгляд експертних висновків на види
навчальної літератури для системи
післядипломної педагогічної освіти, які
потребують розгляду вченою радою
комунального
закладу
«Кіровоградський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
імені Василя Сухомлинського» з метою
їхньої рекомендації для надання грифу
Міністерства освіти і науки України
Розгляд експертних висновків на види
навчальної літератури для дошкільної,
загальної середньої та позашкільної
освіти, які потребують розгляду вченою
радою
комунального
закладу
«Кіровоградський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
імені Василя Сухомлинського» з метою
їхньої рекомендації для надання грифу
Міністерства освіти і науки України
Розгляд експертних висновків на
наукову
та
науково-методичну
літературу, яка потребує розгляду
вченою радою комунального закладу
«Кіровоградський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
імені Василя Сухомлинського» з метою
їхньої рекомендації до друку
Розгляд експертних висновків на види
навчальної літератури, які потребують
розгляду вченою радою комунального
закладу «Кіровоградський обласний
інститут післядипломної педагогічної
освіти імені Василя Сухомлинського»

Дата
проведення

Відповідальні

Щоквартально

Бик А.С.

Щоквартально

Бик А.С.

Щоквартально

Бик А.С.

Щоквартально

Бик А.С.

Відмітка
про
виконання

1.5. Засідання методичної комісії
№
з/п

Перелік питань, які виносяться на
засідання

Дата
проведення

1

Розгляд висновків на дистанційні курси
для
системи
післядипломної
педагогічної освіти, які потребують
розгляду вченою радою комунального
закладу «Кіровоградський обласний
інститут післядипломної педагогічної
освіти імені Василя Сухомлинського» з
метою
їхньої
рекомендації
для
впровадження дистанційних курсів
навчання у курсовий та міжкур-совий
періоди

Січень

2

3

Травень

Жовтень
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Відповідальні
Голодюк Л.С.

Відмітка
про
виконання

1.6. План підвищення рівня професійної кваліфікації науковопедагогічних та педагогічних працівників інституту в 2019 році
(відповідно до перспективного плану)
№
з/п
1
2

3

4
5

6

7

8
9

10

11
12
13

Прізвище, ім’я, по батькові, посада
Нудний Василь Михайлович, заступник директора з
навчально-організаційної діяльності
Хлань Людмила Миколаївна, завідувач науковометодичної лабораторії природничо-математичних
дисциплін
Ревнивцева Олена Володимирівна, завідувач
науково-методичної
лабораторії
гуманітарноестетичних дисциплін
Сібіберт Ольга Євгеніївна, методист кафедри
дошкільної та початкової освіти
Снітко Інна Юріївна, методист обласного
навчально-методичного
центру
психологічної
служби системи освіти
Ліснічук Ксенія Миколаївна, методист лабораторії
зовнішнього незалежного оцінювання навчальнометодичного центру оцінювання якості освіти
Вареха Аліна Григорівна, методист лабораторії
зовнішнього незалежного оцінювання навчальнометодичного центру оцінювання якості освіти
Бабіна Оксана Олександрівна, методист навчальноорганізаційного центру освітньої діяльності
Ніколаєва Олена Петрівна, методист лабораторії
інформаційно-методичного забезпечення освітнього
процесу
Ткаченко Сергій Валерійович, методист науковометодичної лабораторії основ здоров’я, безпеки
життєдіяльності та охорони праці
Яковова Ганна Ярославівна, методист кафедри теорії
і методики середньої освіти
Чуй Наталія Вікторівна, методист навчальноорганізаційного центру освітньої діяльності
Богданова Оксана Петрівна, методист науковометодичної лабораторії природничо-математичних
дисциплін

Форма
підвищення
кваліфікації
Стажування

Відмітка про
виконання

Стажування
Стажування
Стажування
Курси
Курси
Курси
Курси
Курси
Курси
Курси
Курси
Курси

1.7. Співпраця з вищими навчальними закладами, освітніми установами та
громадськими організаціями в межах України
Заклад
Інститут педагогіки НАПН України

Форма
Спільні
науковометодичні заходи
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Спільні
науковоНаціональної академії педагогічних наук методичні заходи
України
Центральний
інститут
післядипломної Спільні
науковопедагогічної освіти Університету менеджменту методичні заходи
освіти НАПН України
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»
Спільні
науково-
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Підстава
За окремими наказами
та листами
За окремими наказами
та листами
За окремими наказами
та листами
За окремими наказами

методичні заходи
та листами
Центральноукраїнський
державний Спільні
науково- Угода про співпрацю
педагогічний університет імені Володимира методичні заходи
від 23 березня 2010
Винниченка
року
Комунальний навчальний заклад «Черкаський Спільні
науково- За угодою сторін
обласний інститут післядипломної освіти методичні заходи
педагогічних працівників Черкаської обласної
ради»
Кіровоградська льотна академія Національного Спільні
науково- За окремими наказами
авіаційного університету
методичні заходи
та листами
Центральноукраїнський національний технічний НавчальноЗа окремими наказами
університет
методичні наради, та листами
Центральноукраїнський інститут Приватного інструктивноЗа окремими наказами
акціонерного товариства «Вищий навчальний методичні семінари, та листами
та
заклад» «Міжрегіональна Академія управління навчання
інструктажі
персоналом»;
залученого
персоналу
ЗНО,
ЄВІ,
ЄФВВ
(спільно
з
ОРЦОЯО)
Українська
асоціація
імені
Василя Дослідження
й Угода про співпрацю з
Сухомлинського
впровадження
асоціацією
творчої спадщини
Василя
Сухомлинського
Ліга українських меценатів, творче об’єднання Спільні
масові За окремими наказами
«Соняшник»
заходи
та листами
Київський національний університет імені Міжнародний
Угода про співпрацю
Тараса Шевченка
проект-конкурс
від 10 жовтня 2016
«Тарас Шевченко року
єднає народи»
Прикарпатський національний університет імені Всеукраїнський
За угодою сторін
Василя Стефаника
семінар-фестиваль
«Філологічна юнь2019»
Обласна універсальна наукова бібліотека імені Літературні заходи, За угодою сторін
Д.І.Чижевського.
присвячені ювілеям
поетів
і
письменників
Громадська організація воїнів ветеранів і воїнів ЛітературноЗа угодою сторін
АТО
мистецькі заходи
Інститут вивчення Голокосту «Ткума»
Семінари, конкурси За угодою сторін
творчих робіт
Дніпровський Національний університет імені Наукові, науково- За угодою сторін
Олеся Гончара
методичні заходи
Реєстрація
За угодою сторін
Державна організація «Українське агентство з
авторських
та
авторських та суміжних прав»
суміжних прав
Лабораторія інтенсивної педагогічної корекції, Спільні
науково- За окремими наказами
олігофренопедагогіки, проблем інклюзивної методичні заходи
та листами
освіти Інституту спеціальної педагогіки НАПН
України
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Навчально-методичний
центр
професійно- Спільні
науково- За окремими наказами
технічної освіти у Кіровоградській області
та листами
методичні заходи
Кіровоградський інститутом ПВНЗ «Університет Спільні
науково- За окремими наказами
сучасних знань»
та листами
методичні заходи
Комунальний
заклад
«Центр
соціальної
реабілітації (денного догляду) дітей з
інвалідністю»
Комунальний вищий навчальний заклад
Київської обласної ради «Академія неперервної
освіти»
Обласна громадська організація «Флора»

Спільні
науково- За окремими наказами
та листами
методичні заходи

ІТ-простір KOWO

Спільні заходи

Спільні
науково- За окремими наказами
та листами
методичні заходи
Спільні заходи

За окремими наказами
та листами
За окремими наказами
та листами

ІІ. Науково-методичне забезпечення реалізації державних та
регіональних програм
2.1. Державні програми
Назва програми
Національна
стратегія
розвитку освіти в Україні на
період до 2021 року

Концепція
розвитку
педагогічної освіти

Галузева
Концепція
розвитку
неперервної
педагогічної освіти

Концепція «Нова українська
школа»

Коли і яким документом
затверджена
Розпорядження Кабінету
Міністрів України від
04.09.2013 року
№ 686
«Про затвердження плану
заходів
з
реалізації
Національної
стратегії
розвитку освіти в Україні
на період до 2021 року»
Наказ МОН України від
16.07.2018 р. № 776 «Про
затвердження Концепції
розвитку
педагогічної
освіти»
Наказ
Міністерства
освіти і науки України від
14.08.2013 року № 1176
«Про
затвердження
галузевої
Концепції
розвитку
неперервної
педагогічної освіти»
Розпорядження Кабінету
Міністрів України від
13.12.2017 року №903-р
«Про затвердження плану
заходів на 2017-2029 роки
із
запровадження
концепції
реалізації
державної політики у
сфері
реформування
загальної середньої освіти
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Термін виконання

Відповідальні за
виконання
Протягом року (за Корецька Л.В.
окремим планом)
Бик А.С.
Керівники
структурних
підрозділів

Протягом року (за Бик А.С.
окремим планом)
Керівники
структурних
підрозділів
Протягом року (за Корецька Л.В.
окремим планом)
Бик А.С.
Керівники
структурних
підрозділів
Протягом року (за Корецька Л.В.
окремим планом)
Бик А.С.
Керівники
структурних
підрозділів

«Нова українська школа»
Концепція
національно- Наказ
Міністерства Протягом року (за
патріотичного
виховання освіти і науки України від окремим планом)
дітей і молоді
16.06.2015 року № 641
Загальнодержавна програма Закон України від
Протягом року (за
забезпечення профілактики
окремим планом)
ВІЛ-інфекції,
лікування,
догляду та підтримки ВІЛінфікованих і хворих на
СНІД на 2019-2023 роки
Всеукраїнська Програма «7 За співпраці Міністерства Протягом року (за
кроків назустріч: дружні освіти і науки України та окремим планом)
фонду
зустрічі з батьками з питань Благодійного
«Здоров’я
жінки
і
збереження здоров’я та
планування
сім’ї»
в
статевого виховання дітей та
підлітків»,
за
співпраці рамках проекту USAID
Міністерства освіти і науки «Репродуктивне здоров’я
України та Благодійного в Україні 2015-2020 роки»
фонду «Здоров’я жінки і
планування сім’ї» в рамках
проекту
USAID
«Репродуктивне здоров’я в
Україні 2015-2020 роки»
Загальнодержавна соціальна Закон України від
Протягом року (за
програма поліпшення стану
окремим планом)
безпеки, гігієни праці та
виробничого
середовища
на 2019-2023 роки
Про
затвердження Постанова
Кабінету Протягом року (за
Положення
про
єдину Міністрів України від окремим планом)
систему цивільного захисту
09.01.2014 року №11
Державні програми, що Наказ
Міністерства Протягом року (за
здійснюються за підтримки освіти і науки України від окремим планом)
Глобального фонду для 21.11.2012 року № 1114
боротьби
зі
СНІДом, «Про затвердження плану
туберкульозом і малярією та заходів
з
реалізації
Європейського Союзу
проектних заходів щодо
виконання
загальнодержавної
програми забезпечення
профілактики
ВІЛінфекції,
лікування,
догляду та підтримки
ВІЛ-інфікованих і хворих
на СНІД»»
Національна стратегія у Указ Президента України Протягом року (за
25.09.2015- року окремим планом)
сфері прав людини на період від
№501/2015;
до 2020 року
Про затвердження плану
дій
з
реалізації
Національної стратегії у
сфері прав людини на
період до 2020 року
(розпорядження Кабінету
Міністрів України від 23
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Міцай Ю.В.
Желєзнова Т.П.

Желєзнова Т.П.

Желєзнова Т.П.

Желєзнова Т.П.
Желєзнова Т.П.

Червонець І.В.,
Желєзнова Т.П.,
Жосан О.Е.

листопада 2015 року
№1393-р)
Про схвалення Стратегії Розпорядження Кабінету Протягом року (за
підвищення рівня безпеки Міністрів України від окремим планом)
дорожнього руху в Україні 14.06.2017 року №481-р
на період до 2020 року
Реалізація Договору про Договір від 27.12.2016 За планом
взаємодію
Міністерства року
обласної федерації
освіти і науки, молоді та
футболу
спорту України та Федерації
футболу України в розвитку
шкільного
футболу
в
закладах загальної середньої
освіти України в 2017-2020
роках
Програма
розвитку Наказ МОН України від Протягом року (за
психологічної
служби 08.08.2017 № 1127 «Про окремим планом)
системи освіти на період до затвердження
Плану
2020 року
заходів
Міністерства
освіти і науки України
щодо
розвитку
психологічної
служби
системи освіти України
на період до 2020 року»
План заходів, спрямованих Розпорядження Кабінету Протягом року (за
на активізацію вивчення Міністрів України від 10 окремим планом)
громадянами
англійської березня 2016 року № 199мови, на період до 2020 року р

Желєзнова Т.П.,
Ткаченко С.В.
Коробов М.Г.

Чебоненко В.Ф.

Коса І.Т.

2.2. Регіональні програми
Назва програми

Коли і яким
Термін виконання
Відповідальні за
документом
виконання
затверджена
Обласна
програма Рішення Кіровоградської Протягом року (за Голодюк Л.С.
«Вчитель» на 2014-2020 обласної
ради
від окремим планом) Нудний В.М.
роки
20.09.2013 року № 506
керівники
структурних
підрозділів
Обласна
програма Рішення Кіровоградської Протягом року (за Міцай Ю.В.
національно-патріотичного обласної ради від
окремим планом)
виховання
дітей та молоді на 2018-2021
роки
Обласна
програма Рішення Кіровоградської Протягом року (за Литвиненко О.В.
інформатизації
обласної
ради
від окремим планом) Буртовий С.В.
Кіровоградської
області 27.09.2017 року № 484-р
«Електронна
Кіровоградщина» на 20172019 роки
Обласна програма правової Розпорядження голови Протягом року (за Черткова Н.С.
освіти населення на 2016- Кіровоградської обласної окремим планом) Відіборенко І.В.
2020 роки
державної адміністрації
від 11.01. 2016 року
Комплексні
заходи Протокольне
рішення Протягом року (за Желєзнова Т.П.
управління освіти, науки, Державної
комісії
з окремим планом)
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молоді
та
спорту
облдержадміністрації,
управління
державної
служби
надзвичайних
ситуацій,
Головного
управління
Держсанепідслужби,
управління ДАІ УМВС з
безпеки життєдіяльності в
Кіровоградській області
Комплексна
програма
профілактики злочинності в
Кіровоградській області на
2016-2020 роки

Обласна програма розвитку
дошкільної,
загальної
середньої,
позашкільної
освіти на 2017-2021 роки

Концепція
державної
системи
професійної
орієнтації населення

питань
техногенноекологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій
техногенного
та
природного характеру від
11.09.2014 року

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
злочинності
в
Кіровоградській області
на 2016-2020 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»
План
заходів
(п.7)
відповідно
до
розпорядження голови
Кіровоградської обласної
державної адміністрації
від
22.12.2018
року
№ 1055-р

Протягом року (за Чебоненко В.Ф.
окремим планом)

Протягом року (за Бик А.С.
окремим планом)

Протягом року

Нудний В.М.
Жосан О.Е.

ІІІ. Масові педагогічні заходи міжнародного і всеукраїнського рівня
3.1. Масові педагогічні заходи міжнародного і всеукраїнського рівня,
організовані закладом
№
з/п

1

Проблема (тема)
заходу

Форма
заходу

Відповідальні

Всеукраїнська
Нудний В.М.
Олімпіада
учнівська олімпіада з Ревнивцева О.В.
української мови та
літератури
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Катего
Дата
рія
проведення
Учні 8- Березень
11 класів

Відмітка
про
виконання

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 2019 році
здійснюватиме наукові, науково-методичні та організаційні заходи щодо дослідження
комплексної науково-дослідної теми «Розвиток професійної компетентності
педагогічних працівників у системі післядипломної освіти» (2019-2023 р).

4.2. Науково-дослідні теми кафедр та інших наукових підрозділів закладу
№
з/п

1

2

3

4

5

6

7

8

Проблема (тема) науково-дослідної
роботи

Назва структурного
підрозділу закладу

Науково-методичне
забезпечення
удосконалення
професійної
компетентності
педагогічних
працівників
у
інформаційноосвітньому просторі регіону
Формування готовності педагогічних
працівників
до
професійного
самовдосконалення
у
системі
післядипломної освіти
Андрагогічні
засади
навчання
педагогічних працівників у системі
післядипломної освіти в умовах
функціонування
багатоваріантного
інформаційно-освітнього простору
Впровадження сучасних технологій
оцінювання якості освіти в систему
науково-методичної
роботи
з
педагогічними працівниками
Оновлення змісту і форм підвищення
кваліфікації педагогічних працівників
в
умовах
функціонування
інформаційно-освітнього
простору
регіону

Кафедра дошкільної та
початкової освіти

Компетентнісно-ціннісний вимір у
системі
підвищення
кваліфікації
педагогічних
та
бібліотечних
працівників
Розвиток професійної компетентності
вчителів
предметів
гуманітарноестетичного
циклу
у
системі
післядипломної освіти

Науково-методична
лабораторія виховної
роботи і формування
культури здоров’я
Науково-методична
лабораторія
гуманітарно-естетичних
дисциплін

Кафедра теорії і
методики середньої
освіти

Прізвище,
ініціали
Відмітка
керівника
про викоструктурного
нання
підрозділу
закладу
Тарапака Н.В.,
кандидат
педагогічних наук,
доцент
Буртовий С.В.,
кандидат
педагогічних наук

Кафедра
педагогіки, Жосан О.Е.,
психології і корекційної кандидат
освіти
педагогічних наук
Навчально-методичний Корж Л.Ф.
центр оцінювання якості
освіти

Обласний
навчально- Половенко О.В.
методичний
центр
освітнього менеджменту
та
координації
діяльності методичних
служб
Методичний супровід організаційно- Обласний
навчально- Чебоненко В.Ф.
правових
аспектів
діяльності методичний
центр
психологічної служби системи освіти психологічної служби
системи освіти
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Міцай Ю.В.,
кандидат
педагогічних наук
Ревнивцева О.В.

9

Удосконалення
професійної
компетентності вчителів природничоматематичного циклу області в умовах
післядипломної освіти

10

Побудова оптимального освітнього
середовища для розвитку професійної
компетентності педагогів області, які
викладають предмети освітньої галузі
«Технології»
Формування індивідуальної траєкторії
підвищення рівня компетентності
учасників освітнього процесу в умовах
розвитку
безпечного,
здоров’язбережного
освітнього
простору
Розвиток професійної компетентності
вчителів іноземних мов у системі
післядипломної освіти

11

12

13

14

15

16

Шляхи
підвищення
професійної
компетентності учителів історії та
суспільствознавчих
дисциплін
у
системі післядипломної освіти
Розвиток професійної компетентності
вчителів
предметів
«Фізична
культура» та «Захист Вітчизни» у
системі післядипломної освіти
Організація
та
функціонування
ресурсного центру дистанційного
навчання регіону, навчального закладу

Науково-методична
лабораторія
природничоматематичних
дисциплін
Науково-методична
лабораторія
інформаційнотехнологічної освіти

Хлань Л.М.

Чала М.С.

Науково-методична
Желєзнова Т.П.
лабораторія
основ
здоров’я,
безпеки
життєдіяльності
та
охорони праці
Науково-методична
лабораторія іноземних
мов та міжнародних
освітніх обмінів
Науково-методична
лабораторія
суспільствознавчих
дисциплін
Науково-методична
лабораторія
фізичної
культури,
спорту
і
захисту Вітчизни
Навчально-методичний
центр
дистанційного
навчання

Коса І.Т.

Черткова Н.С.

Коробов М.Г.

Литвиненко О.В.

Науково-методичне
забезпечення Ресурсний
центр Червонець І.В.
розвитку і соціалізації особистості підтримки інклюзивної
дитини з особливими освітніми освіти
потребами в умовах інформаційноосвітнього
простору
системи
неперервної освіти
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4.3. Напрямки наукових досліджень викладачів, аспірантів, здобувачів, методистів
Прізвище,
ініціали,
наукова ступінь,
№
Проблема (тема) науково-дослідної
Завдання дослідження на рік
звання
з/п
роботи
викладача,
аспіранта,
здобувача
12 Впровадження інноваційних проектних Створення бази даних впровадження
Гагаріна Н.П.,
технологій з урахуванням сучасних інноваційних технологій
кандидат
пріоритетів дошкільної освіти
педагогічних наук
2 Інтелектуально мовленнєвий розвиток Розробити методичні рекомендації
Скуренко С.Л.
дітей
дошкільного
віку
засобами
коректурних таблиць
3 Реалізація
принципу
наступності Аналіз та теоретичне обгрунтування Тарапака Н.В.,
дошкільної та початкової освіти в умовах зазначеної проблеми
кандидат
Нової української школи
педагогічних
наук, доцент
4 Шляхи всебічного гармонійного розвитку 1. Встановити сутність всебічного Кондратова В.В.,
особистості в умовах компетентнісного та гармонійного розвитку дитини
кандидат
діяльнісного підходів до навчання в 2. Розкрити особливості формування
педагогічних
початковій школі та викладання предметів та розвитку ключових та предметних
наук, доцент
художньо-естетичного циклу у закладах компетентностей учнів на уроках в
загальної середньої освіти
початковій школі, в тому числі на
уроках образотворчого мистецтва.
5 Взаємозв'язок
школи,
сім’ї
та Розкрити особливості взаємозв'язку Тіхонова Н.Г.,
громадськості в освітньому процесі школи, сім'ї та громадськості в
кандидат
початкової школи
освітньому процесі початкової школи
педагогічних
наук
6 Компетентнісний підхід до викладання Розкриття теоретичної та практичної Чернецька О.Г.
математичної освітньої галузі в початковій складової зазначеної проблеми
школі
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Термін
виконання

Оформлення
результатів
дослідження

Протягом
року

Стаття (0,5 д.а.)

Протягом
року

Стаття (0,5 д.а.)

Протягом
року

Навчальнометодичний
посібник (2 д.а.)

Протягом
року

Стаття (0,5 д.а.)

Протягом
року

Стаття (0,5 д.а.)

Протягом
року

Стаття (0,5 д.а.)

Відмітка про
виконання

7
8

9

10

11

12

Застосування інтерактивних технологій на
уроку в початковій школі
Полідіяльнісний
базис
організації
навчально-пізнавальної діяльності учнів

Розкриття теоретичної та практичної
Сібіберт О.Є.
Протягом
складової зазначеної проблеми
року
Виоремлення теоретико-методичних
Голодюк Л.С., Протягом
основ та практичних завдань щодо
доктор
року
впорядкування
полідіяльнісного педагогічних наук,
базису
організації
навчальнодоцент
пізнавальної діяльності суб’єктів
освітнього процесу
Реалізація ціннісного підходу до освітньої Обгрунтування методологічних засад
Бик А.С.,
Листопад
діяльності
ціннісного підходу до освітньої
кандидат
діяльності
педагогічних
наук, доцент
Сучасні можливості розробки й побудови Упорядкування
теоретико- Буртовий С.В., Протягом
дистанційних курсів та тренінгів.
практичних
рекомендації
з
кандидат
року
встановлення
налаштування
та
педагогічних
оптимізації роботи освітніх платформ
наук
для
організації
дистанційного
навчання
Використання сучасних методів навчання Проаналізувати
й
упорядкувати Вікторіна О.М., Протягом
під час підготовки школярів до ЗНО
теоретичні матеріали з цієї теми.
кандидат
року
Зібрати
практичні
матеріали.
філологічних
Провести анкетування учителів з
наук
метою виявлення проблемних питань.
Матеріали висвітлити у посібнику,
статті. Сприяти впровадженню цих
матеріалів у навчально-виховний
процес.
Роки
боротьби
на
Єлисаветчині. Підготувати матеріали до книги
МитрофаненкоЮ.С., Протягом
Український погляд. Кн. 2. 1919.
кандидат
року
історичних наук
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Стаття (0,5 д.а.)
Навчальний
посібник (5 д.а.)

Стаття (1 д.а.)

Стаття (1 д.а.)
Тези (0,1 д.а.)

Посібник (7 д.а.)
Стаття (0,5 д.а)

Посібник (10 д.а.)

13

14

15

16

17

18

19

Сучасна українська література:
(дослідницький контент)

поезія Проаналізувати
поетичні
твори Небеленчук І.О.,
сучасних
авторів,
показати
кандидат
особливості
сучасної
поезії,
педагогічних
представити
поетичні
надбання
наук
поетів. Упроваджувати матеріали в
освітній процес.
Створення та просування персонального Розробити
рекомендації
щодо
Скрипка Г.В.,
бренду вчителя в умовах впровадження створення
та
просування
кандидат
концепції НУШ
персонального бренду педагога
педагогічних
наук
Культура академічної доброчесності
Провести анкетування учителів з
Федірко Ж.В.,
метою виявлення проблемних питань.
кандидат
педагогічних
наук

Квітень

Посібник (6 д.а.)

Січеньлютий

Посібник (2 д.а.)

Протягом
року

Науковометодична
(0,5 д.а.)

Біоадекватна технологія та інші ефективні
методики
покращення
результатів
навчання
Науково-методичне забезпечення розвитку
професійної компетентності вчителів галузі
«Суспільствознавство»
(протокол
засідання кафедри педагогіки, психології і
корекційної освіти від 29.12.2017 № 10)
Проблематика дослідження структури
особистості
підлітка
в
умовах
трансформаційного періоду (протокол
засідання кафедри педагогіки, психології і
корекційної освіти від 05.12.2016 № 7)
Підготовка педагога до використання
сучасних технологій оцінювання у
практичній діяльності (протокол засідання
кафедри
педагогіки,
психології
і
корекційної освіти від 03.12.2014 № 12)

Яковова Г.Я.

Жовтеньлистопад

Тези (0.1 д.а.)
Стаття (0.3 д.а.)

Обґрунтувати актуальність, визначити Жосан О.Е.,
основні поняття, уточнити поняття
кандидат
«професійна
компетентність», педагогічних
«післядипломна освіта»,
наук

Протягом
року

Науковометодична
(0,5 д.а.)

Проаналізувати
й
упорядкувати
інформацію досліджуваної проблеми.

стаття

стаття

Визначити основні складові понять
Гельбак А.М., Протягом
«трансформаційний
період»,
кандидат
року
«розвиток особистості».
психологічних нак

Наукова стаття (0,5
д.а.)

Дослідження цілісного розуміння Кендюхова А.А., Протягом
процесу готовності педагога до
кандидат
року
оцінювання професійної діяльності
педагогічних наук,
доцент

Наукова стаття
(0,5 д.а.)
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Корекція розвитку дітей групи ризику Підбір та апробація методів корекції
затримки психічного розвитку (протокол емоційно-пізнавальної сфери дітей із
засідання кафедри від 19.06.2015 р. № 6)
затримкою психічного розвитку

Протягом
року

Стаття (0,5 д.а.)

21

Арт-терапія
у
системі
підвищення
кваліфікації педагога (протокол засідання
кафедри від 28.10.2018 року № 8)
Особистісні детермінанти становлення
професійної ідентичності практичного
психолога (протокол засідання кафедри
педагогіки, психології і корекційної освіти
від 03.12.2014 № 12).
Розвиток
ключових
компетентностей
вчителів початкових класів (протокол
засідання кафедри педагогіки і психології
від 20.09.2010№ 8)

Войтко В.В.,
кандидат
педагогічних
наук
Дослідження змісту і структури Молчанова О.М.,
понять:
«арт-терапія»,
«система
кандидат
підвищення кваліфікації педагога».
психологічних нак
Робота над авторефератом.
Павлюх В.В.
Коригування списку джерел.
Розробка тренінгу для практичних
психологів.

Протягом
року

Стаття у фаховому
виданні (0,5 д.а.)

Протягом
року

Наукові
статті,
програма тренінгу
для
практичних
психологів.

Продовження
роботи
над
дисертацією. Підготувати висновки
до ІІІ розділу, узагальнити матеріали
дослідно-експериментальної роботи,
оформити
літературу
до
встановлених вимог.

Листопад

Стаття у фаховому
виданні, спецкурс
для
вчителів
початкових класів.

22

23

29

Марченко І.А.

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 28.11.2018 року № 807-од «Про проведення
всеукраїнських та обласних науково-методичних заходів у 2019 році»
№
Організаційна форма заходу, категорія педпрацівників та проблема
з/п
1 Семінар учителів біології.
Проблема: «Актуальні аспекти підвищення рівня педагогічної майстерності
вчителя у підготовці учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з
біології»
2 Семінар учителів математики.
Проблема: «Актуальні аспекти підвищення рівня педагогічної майстерності
вчителя у підготовці учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з
математики»
3 Семінар учителів історії.
Проблема: «Актуальні аспекти підвищення рівня педагогічної
майстерності вчителя у підготовці учнів до зовнішнього незалежного
оцінювання з історії України»
4 Семінар учителів хімії.
Проблема: «Актуальні аспекти підвищення рівня педагогічної майстерності
вчителя у підготовці учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з хімії»
5 Семінар учителів фізики.
Проблема: «Актуальні аспекти підвищення рівня педагогічної майстерності
вчителя у підготовці учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з фізики»
6 Постійно діючий семінар-практикум учителів фізики.
Проблема: «Олімпіадні задачі з фізики як засіб ефективної роботи з
обдарованими дітьми»
7 Семінар учителів англійської мови.
Проблема: «Актуальні аспекти підвищення рівня педагогічної
майстерності вчителя у підготовці учнів до зовнішнього незалежного
оцінювання з англійської мови»
8 Онлайн-семінар учителів початкових класів пілотних шкіл.
Проблема: «Особливості викладання у 2 класі відповідно до
концептуальних засад Нової української школи»
9 Відкрита обласна інтернет-конференція педагогічних працівників закладів
освіти.
Проблема: «Безпека дітей в Інтернеті: попередження, освіта, взаємодія»
10 Семінар учителів математики.
Проблема: «Актуальні аспекти підвищення рівня педагогічної майстерності
вчителя у підготовці учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з
математики»
11 Семінар учителів фізики.
Проблема: «Актуальні аспекти підвищення рівня педагогічної майстерності
вчителя у підготовці учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з фізики»
12 Семінар переможців другого туру всеукраїнського конкурсу
«Учитель року – 2019».
Проблема: «Інноваційні технології у діяльності педагога»
13 Семінар (дистанційна форма) педагогічних працівників закладів
дошкільної освіти.
Проблема: «Stream-освіта як напрям інтегрованого навчання та виховання
дітей дошкільного віку»
14 Семінар-практикум практичних психологів закладів освіти.
Проблема: «Технології, правила, процедури і прийоми роботи для
зупинення булінгу та насилля в закладах освіти»
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Керівник,
науковий
керівник
03.01-04.01 Богданова О.П.
Дата

03.01-04.01 Ткаченко Л.А.

09.01-10.01

Черткова Н.С.

09.01-10.01

Ціперко Т.В.

09.01-10.01

Дробін А.А.

15.01-17.01

Дробін А.А.

23.01-24.01

Коса І.Т.
Задубняк Ю.А.

29.01

Кондратова В.В.
Тіхонова Н.Г.

05.02

Чала М.С.
Скрипка Г.В.

05.02-06.02 Ткаченко Л.А.

06.02-07.02

Дробін А.А.

11.02-15.02

Голодюк Л.С.

21.02

Гагаріна Н.П.
Тарапака Н.В.

21.02

Чебоненко В.Ф.
Молчанова О.М.

15 Семінар учителів української мови і літератури.
25.02-28.02
Мінич Г.В.
Проблема:
«Актуальні аспекти підвищення рівня педагогічної
Котляренко Н.М.
майстерності вчителя у підготовці учнів до зовнішнього незалежного
оцінювання з української мови і літератури»
16 Семінар учителів англійської мови.
27.02-28.02
Коса І.Т.
Проблема: «Актуальні аспекти підвищення рівня педагогічної
Задубняк Ю.А.
майстерності вчителя у підготовці учнів до зовнішнього незалежного
оцінювання з англійської мови»
17 Семінар учителів хімії.
05.03-06.03
Ціперко Т.В.
Проблема: «Актуальні аспекти підвищення рівня педагогічної
майстерності вчителя у підготовці учнів до ЗНО з хімії»
18 Семінар-практикум педагогічних працівників, які впроваджують STEM12.03
Марченко І.А.
освіту.
Проблема: «STEM-освіта як напрям інноваційного розвитку сучасної
освіти»
19 Науково-методичний семінар завідувачів (директорів), методистів 18.03-19.03 Половенко О.В.
методичних кабінетів (центрів) органів управління освітою
Голодюк Л.С.
райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного
значення, міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних
громад.
Проблема: «Педагогічні ідеї В.О.Сухомлинського в творчій лабораторії
методиста»
20 Обласний
науково-практичний
семінар
(дистанційна
форма)
19.03
Ціперко Т.В.
координаторів конкурсу «ГЕЛІАНТУС».
Проблема: «Інтелектуальна гра «Геліантус» як засіб підвищення знань
учнів шляхом організації позакласної роботи з природничих дисциплін»
21 Науково-практичний семінар методистів закладів позашкільної освіти.
19.03
Міцай Ю.В.
Проблема: «Професійний розвиток педагогів позашкільної освіти як
Пляка С.М.
важлива умова формування особистості дитини»
22 Семінар учителів біології.
21.03-22.03 Богданова О.П.
Проблема: «Актуальні аспекти підвищення рівня педагогічної
майстерності вчителя у підготовці учнів до ЗНО з біології»
23 Науково-практичний семінар практичних психологів і соціальних педагогів
Буде
Чебоненко В.Ф.
закладів освіти.
повідомлено Молчанова О.М.
Проблема: «Теоретико-прикладні аспекти сучасної психологічної служби в
додатково
Гейко Є.В.
Україні»
(за згодою)
24 Науково-практичний семінар методистів математики, фізики.
02.04-04.04
Дробін А.А.
Проблема: «Методичний супровід удосконалення професійної
Ткаченко Л.А.
компетентності вчителів фізики та математики в умовах Нової
української школи»
25 Обласний
науково-практичний
семінар
учителів
історії
та
03.04
Черткова Н.С.
суспільствознавчих дисциплін.
Відіборенко І.В.
Проблема: «Особливості викладання актуальних проблем історії ХХ
століття в закладах загальної середньої освіти»
26 Семінар-практикум методистів методичних кабінетів (центрів) органів
17.04
Дяченко Н.І.
управління освітою райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських
рад міст обласного значення, міських,
селищних, сільських рад
об’єднаних територіальних громад з бібліотечних фондів.
Проблема: «Використання Інтернет-ресурсів у підвищенні професійної
компетентності бібліотекарів»
27 Регіональний науково-практичний семінар учителів предметів освітньої
17.04
Чала М.С.
галузі «Технології» Долинського, Новгородківського, Петрівського,
Шовенко О.С.
Устинівського районів.
Татаренко О.В.
Проблема: «Особливості викладання предметів освітньої галузі «Технології»
в контексті оновлених програм та реалізації Концепції «Нова українська
школа»

31

28 Обласна науково-практична конференція (дистанційна форма) учителів
23.04
трудового навчання та технологій.
Проблема: «Теоретико-практична спадщина Івана Гуровича Ткаченка (до
100-річчя від дня народження)»
29 Обласний семінар-практикум з національно-патріотичного виховання для 23.04-24.04
відповідальних за проведення районних (міських) етапів Всеукраїнської
дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» (Джура).
Проблема: «Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра
«Сокіл» (Джура): особливості підготовки та основні аспекти її
проведення»
30 Науково-методичний семінар методистів методичних кабінетів (центрів)
24.04
органів управління освітою райдержадміністрацій, виконавчих комітетів
міських рад міст обласного значення, міських, селищних, сільських рад
об’єднаних територіальних громад.
Проблема: «Моніторинг якості освіти в умовах модернізації освітнього
простору»
31 Семінар-практикум учителів-дефектологів (тифлопедагогів).
25.04
Проблема: «Корекційно-розвиткова робота з дітьми з порушеннями зору:
сучасні підходи»
32 Науково-методичний семінар методистів методичних кабінетів (центрів)
06.05
органів управління освітою райдержадміністрацій, виконавчих комітетів
міських рад міст обласного значення, міських, селищних, сільських рад
об’єднаних територіальних громад з дошкільної освіти.
Проблема: «Реалізація принципу наступності дошкільної та початкової
освіти в умовах Нової української школи»
33 Обласний семінар-нарада директорів міжшкільних навчально-виробничих
06.05
комбінатів.
Проблема: «Розвиток ключових компетентностей школярів у процесі
профільного навчання в умовах міжшкільного навчально-виробничого
комбінату та загальноосвітнього закладу освіти»
34 Міжвузівська науково-практична конференція голів районних (міських) 14.05-16.05
методичних об’єднань учителів географії.
Проблема: «Формування географічних компетенцій учнів в умовах
упровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої
освіти»
35 Міжвузівська науково-практична конференція голів районних (міських) 14.05-16.05
методичних об’єднань учителів хімії та біології.
Проблема: «Компетентнісно зорієнтоване навчання – стратегічний
напрям реформування освіти»
36 Обласний онлайн-семінар методистів методичних кабінетів (центрів)
22.05
органів управління освітою райдержадміністрацій, виконавчих комітетів
міських рад міст обласного значення, міських, селищних, сільських рад
об’єднаних територіальних громад з початкової освіти.
Проблема: «Шляхи реалізації нових підходів до навчання в Новій
українській школі»
37 Семінар директорів інклюзивно-ресурсних центрів.
23.05
Проблема: «Організаційний аспект діяльності інклюзивно-ресурсного
центру»
38 Семінар керівників методичних об’єднань учителів інформатики.
05.06
Проблема: «Роль і місце методичних формувань у розвитку професійної
компетентності вчителя інформатики»
39 Презентація педагогічного досвіду (дистанційна форма) для учителів 10.06-20.06
початкових класів.
Проблема: «Інноваційне науково-методичне середовище регіону –
запорука успішного впровадження інновацій»
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Татаренко О.В.
Буртовий С.В.
Міцай Ю.В.
Митрофаненко
Ю.С.
Лісота А.А.
(за згодою)
Корж Л.Ф.
Шаповалова Т.А.
Голодюк Л.С.

Войтко В.В.
Жосан О.Е.
Тарапака Н.В.
Гагаріна Н.П.

Татаренко О.В.
Буртовий С.В.

Хлань Л.М.
МирзаСіденко В.М.
(за згодою)
Федірко Ж.В.
Ціперко Т.В.
Богданова О.П.
Кондратова В.В.
Чернецька О.Г.

Червонець І.В.
Половенко О.В.
Бражнікова Т.О.
Чала М.С.
Скрипка Г.В.
Чернецька О.Г.

40 Обласний семінар-практикум для вчителів предмета «Захист Вітчизни» та
організаторів патріотичної роботи на місцях.
Проблема: «Організація національно-патріотичного виховання дітей та
молоді: практичний аспект»
41 Обласний онлайн-семінар районних (міських) методичних об’єднань
учителів історії та суспільствознавчих дисциплін.
Проблема: «Науково-методичне забезпечення та освітні технології
навчання у процесі викладання історії та суспільствознавчих дисциплін»
42 Науково-методичний семінар керівників методичних об’єднань учителів
іноземних мов.
Проблема: «Навчально-методичне та нормативне забезпечення предмета
«Іноземні мови» у закладах освіти»
43 Постійно діючий семінар-практикум учителів фізики.
Проблема: «Методика розв’язування олімпіадних задач з фізики»
44 Обласний онлайн-семінар районних, міських координаторів міжнародного
конкурсу «Колосок».
Проблема: «Особливості проведення та аналіз результатів участі учнів
закладів освіти області у Міжнародному природничому інтерактивному
конкурсі “Колосок”»
45 Регіональний семінар учителів предметів природничо-математичного циклу
Гайворонського, Благовіщенського, Голованівського, Вільшанського,
Новоархангельського районів.
Проблема: «Методичний супровід викладання предметів природничоматематичного циклу в умовах Нової української школи»
46 Науково-практичний семінар керівників краєзнавчих гуртків, музеїв при
закладах освіти.
Проблема:
«Інформаційно-технологічні ресурси Державного архіву
Кіровоградської області у процесі реалізації спільних краєзнавчих
проектів закладів освіти і місцевих громад»
47 Постійно діючий семінар методистів методичних кабінетів (центрів)
органів управління освітою райдержадміністрацій, виконавчих комітетів
міських рад міст обласного значення, міських, селищних, сільських 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»
48 Обласний постійно діючий семінар учителів історії, які мають стаж роботи
за фахом до 7 років.
Проблема: «Сучасний урок історії: компетентнісний аспект»
49 Постійно діючий семінар-практикум (дистанційна форма) учителів
фізики.
Проблема: «Методика розв’язування олімпіадних задач з фізики»
50 Семінар учителів біології.
Проблема: «Актуальні аспекти підвищення рівня педагогічної
майстерності вчителя у підготовці учнів до зовнішнього незалежного
оцінювання з біології»
51 Семінар учителів фізики.
Проблема: «Актуальні аспекти підвищення рівня педагогічної
майстерності вчителя у підготовці учнів до зовнішнього незалежного
оцінювання з фізики»
52 Семінар учителів хімії.
Проблема: «Актуальні аспекти підвищення рівня педагогічної
майстерності вчителя у підготовці учнів до зовнішнього незалежного
оцінювання з хімії»
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27.08-29.08

28.08

Коробов М.Г.
Вєтров О.М.
Лісота А.А.
(за згодою)
Черткова Н.С.

10.09

Коса І.Т.
Кендюхова А.А.

11.09

Дробін А.А.

17.09

Тіхонова Н.Г.

18.09

Дробін А.А.
Хлань Л.М.
Ціперко Т.В.
Ткаченко Л.А.
Богданова О.П.
Гайда Л.А.

18.09

19.09-20.09 Желєзнова Т.П.
Ткаченко С.В.
Гельбак А.М.

03.10

Черткова Н.С.
Митрофаненко
Ю.С.
Дробін А.А.

07.10-08.10

Богданова О.П.

08.10-09.10

Дробін А.А.

09.10-10.10

Ціперко Т.В.

25.09

53 Науково-практичний семінар директорів закладів позашкільної освіти.
Проблема: «Нова модель закладу позашкільної освіти – нові можливості
для розвитку територіальної громади»
54 Постійно діючий семінар-практикум (дистанційна форма) учителів фізики.
Проблема: «Методика розв’язування олімпіадних задач з фізики»
55 Відкрита інтернет-конференція педагогічних працівників закладів освіти.
Проблема: «Технологія фахової майстерності: інновації у навчанні (ХV
Хмурівські методичні читання)»
56 Обласний семінар учителів історії.
Проблема: «Актуальні аспекти підвищення рівня педагогічної
майстерності вчителя у підготовці учнів до зовнішнього незалежного
оцінювання з історії України»
57 Науково-методичний семінар завідувачів (директорів), методистів
методичних кабінетів
(центрів)
органів
управління
освітою
райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного
значення, міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних
громад.
Проблема: «Розвиток сервісної діяльності методичної служби засобами
мережевих технологій»
58 Семінар учителів англійської мови.
Проблема: «Актуальні аспекти підвищення рівня педагогічної
майстерності вчителя у підготовці учнів до зовнішнього незалежного
оцінювання з англійської мови»
59 Обласна практико орієнтована конференція (дистанційна форма)
педагогічних працівників закладів освіти.
Проблема: «Цифрове освітнє середовище»
60 Постійно діючий семінар-практикум (дистанційна форма) учителів
фізики.
Проблема: «Методика розв’язування олімпіадних задач з фізики»
61 Семінар учителів математики.
Проблема: «Актуальні аспекти підвищення рівня педагогічної
майстерності вчителя у підготовці учнів до зовнішнього незалежного
оцінювання з математики»
62 Науково-практичний семінар учителів-тренерів закладів освіти з
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»
63 Обласний семінар (дистанційна форма) районних (міських) координаторів
Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру» та Всеукраїнського
фізичного конкурсу «Левеня».
Проблема: «Організація проведення Всеукраїнських предметних
конкурсів «Левеня» та «Кенгуру» у Кіровоградській області»
64 Інтернет-семінар бібліотекарів закладів освіти.
Проблема: «Розширення читацької аудиторії засобами веб-ресурсів в
умовах нового змісту освіти»
65 Науково-методичний семінар методистів методичних кабінетів (центрів)
органів управління освітою райдержадміністрацій, виконавчих комітетів
міських рад міст обласного значення, міських, селищних, сільських рад
об’єднаних територіальних громад.
Проблема: «Інноваційна освітня діяльність: організаційно-методичний
аспект»
66 Постійно діючий семінар-практикум (дистанційна форма) учителів фізики.
Проблема: «Методика розв’язування олімпіадних задач із фізики»
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16.10-17.10

Міцай Ю.В.
Пляка С.М.

18.10

Дробін А.А.

21.10-24.10

Яковова Г.Я.
Буртовий С.В.

22.10-23.10 Черткова Н.С.

23.10-24.10 Половенко О.В.
Голодюк Л.С.

29.10-30.10

Коса І.Т.
Задубняк Ю.А.

29.10-01.11 Литвиненко О.В.

30.10

Дробін А.А.

31.10-01.11

Ткаченко Л.А.

31.10-01.11 Желєзнова Т.П.
Ткаченко С.В.
Гельбак А.М.

01.11

Ткаченко Л.А.
Дробін А.А.

04.11-08.11

Дяченко Н.І.

12.11

Марченко І.А.
Побережець О.С.
Кендюхова А.А.

15.11

Дробін А.А.

67 Постійно діючий семінар-практикум учителів математики.
Проблема: «Методичні особливості роботи вчителя математики з
обдарованими та здібними учнями»
68 Постійно діючий семінар-практикум учителів фізики.
Проблема: «Олімпіадні задачі з фізики як ефективний засіб роботи з
обдарованими дітьми»
69 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»
70 Обласний науково-практичний інтернет-семінар, присвячений 120-річчю
від дня народження Г. Костюка практичних психологів, соціальних
педагогів, учителів.
Проблема: «Наукова спадщина Григорія Костюка як основа розвитку
вітчизняної психолого-педагогічної науки»
71 Семінар учителів англійської мови.
Проблема: «Актуальні аспекти підвищення рівня педагогічної
майстерності вчителя у підготовці учнів до зовнішнього незалежного
оцінювання з англійської мови»
72 Обласний семінар учителів історії.
Проблема: «Актуальні аспекти підвищення рівня педагогічної
майстерності вчителя у підготовці учнів до зовнішнього незалежного
оцінювання з історії України»
73 Семінар учителів математики.
Проблема: «Актуальні аспекти підвищення рівня педагогічної
майстерності вчителя у підготовці учнів до зовнішнього незалежного
оцінювання з математики»
74 Обласний семінар учителів біології.
Проблема: «Актуальні аспекти підвищення рівня педагогічної
майстерності вчителя у підготовці учнів до зовнішнього незалежного
оцінювання з біології»
75 Обласний семінар учителів хімії.
Проблема: «Актуальні аспекти підвищення рівня педагогічної
майстерності вчителя у підготовці учнів до зовнішнього незалежного
оцінювання з хімії»

27.11-28.11 Ткаченко Л.А.

27.11-29.11

Дробін А.А.

02.12-05.12 Котляренко Н.М.
Мінич Г.В.
02.12-06.12 Гельбак А.М.
Войтко В.В.

09.12-10.12

Коса І.Т.
Задубняк Ю.А.

09.12-10.12 Черткова Н.С.

11.12-12.12

Ткаченко Л.А.

11.12-12.12

Богданова О.П.

16.12-17.12

Ціперко Т.В.

4.5. Експертно-аналітична діяльність:
а) апробація підручників та навчальних посібників, авторських програм,
електронних та технічних засобів навчання тощо
№
з/п
1

2

Термін
виконання

Зміст роботи

Відповідальні

Експертиза
методичних
розробок
педагогічних працівників області, які
атестуються на присвоєння педагогічних
звань: «викладач-методист», «учительметодист»,
«вихователь-методист»,
«практичний
психолог-методист»,
«педагог-організатор-методист»,
«керівник гуртка-методист»
Експертиза та рецензування науковометодичної продукції вчителів регіону

Голодюк Л.С.,
керівники
структурних
підрозділів

Січень,
лютий

Члени експертноаналітичної ради,
структурні
підрозділи

Протягом
року
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Відмітка про
виконання

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Експертиза
дистанційних
курсів,
дистанційних
тренінгів
науковопедагогічних та педагогічних працівників
інституту
Апробація тренінгів «Основи соціальної та
здоров'язбережної компетентності» у
здійсненні
підвищення
кваліфікації
вчителів, які викладають основи здоров’я,
безпеку життєдіяльності та впроваджують
здоров’ябережні превентивні проекти
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
Проведення
спеціального
онлайндослідження щодо знань, ставлень і
поведінкових навичок дітей та підлітків
Проведення
спеціального
онлайндослідження щодо знань, ставлень і
поведінкових навичок дітей та підлітків
Апробація
Рамки
безперервного
професійного розвитку вчителів іноземних
мов, розробленої МОН спільно з
Британською Радою в Україні
Узагальнення результатів апробації Рамки
безперервного професійного розвитку
вчителів іноземних мов
Експертно-аналітична оцінка підручників
з англійської та німецької мов, які
проходять апробацію (за потребою)
Апробація
програми
«Рамки
компетентностей для культури демократії»

Члени методичної
комісії

Протягом
року

Желєзнова Т.П.

Під час курсів
підвищення
кваліфікації

Желєзнова Т.П.
Ткаченко С.В.

Під час курсів
підвищення
кваліфікації,
науковометодичних
заходів

Желєзнова Т.П.

Квітень,
листопад,
грудень
Квітень,
листопад,
грудень
Протягом року,
на курсах
підвищення
кваліфікації
За планом
МОН

Апробація програми корекції розвитку
дітей категорії групи ризику затримки
психічного розвитку

Войтко В.В.

Желєзнова Т.П.
Коса І.Т.
Задубняк Ю.А.
Коса І.Т.
Задубняк Ю.А.
Коса І.Т.
Задубняк Ю.А.
Гринюкова Р.А.
Гельбак А.М.

Січень-лютий
Протягом
року, на
курсах ПК
Протягом
року, на
курсах ПК

б) рецензування програм освітньої діяльності курсів підвищення
кваліфікації, збірників, відгуки на автореферати тощо
№
з/п
1

2

Зміст роботи

Відповідальні

Рецензування авторських навчальних
програм, факультативів, спецкурсів, курсів
за вибором відповідно до порядку
створення та їх затвердження

Завідувачі
кафедр,
науково-методичних
лабораторій,
обласних навчальнометодичних центрів,
відділів
Підготовка відгуків на автореферати Завідувачі кафедр
дисертаційних досліджень відповідно до
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Термін
виконання
Протягом року
(за потребою)

Протягом року
(за потребою)

Відмітка про
виконання

3

вимог
оформлення
дисертацій
та
авторефератів
Висвітлення на сайті закладу інформації Центр дистанційного
про рецензування програм освітньої навчання
діяльності курсів підвищення кваліфікації,
збірників та ін.

Протягом року

4.6. Розробка програм, посібників, рекомендацій, інструктивно-методичних
листів, концепцій, положень тощо
№
з/п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Зміст роботи

Відповідальні

Термін
виконання

Створення програм курсів та тренінгів для
курсів
підвищення
кваліфікації
за
дистанційною формою навчання
Розробка
інструктивно-методичного
забезпечення щодо викладання предметів
гуманітарно-естетичного циклу за програмою
11 класу
Розробка
календарного
планування
з
української та російської мови, української та
зарубіжної літератури, з музичного мистецтва
за програмою 11 класу.
Розробка методичних рекомендацій для
проведення Першого уроку та Дня знань у
2019/2020 навчальному році
Розробка методичних рекомендацій щодо
організації освітнього процесу у 2019/2020
навчальному році
Розробка
методичних
рекомендацій,
інструктивно-методичних листів, пам’яток за
результатами тематичних та комплексних
вивчень
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
Надання рекомендацій щодо організації роботи
з
впровадження
здоров’язбережних
превентивних проектів у освітній процес
опорних закладів
Розробка інструктивно-методичних листів
щодо організації роботи з питань охорони
праці, безпеки життєдіяльності в закладах
дошкільної, загальної середньої освіти області
Розробка,
схвалення
та
затвердження
навчальних програм з позашкільної освіти
туристсько-краєзнавчого напряму
Розробка культурологічних програм для
цільових категорій педагогів

Структурні
підрозділи

Протягом
року

Ревнивцева О.В.

Травень

Ревнивцева О.В.

Вересень

Міцай Ю.В.,
Тарапака Н.В.

Травеньчервень

Керівники
структурних
підрозділів
Желєзнова Т.П.,
Ткаченко С.В.

Травеньчервень
Протягом
року

Желєзнова Т.П.,
Ткаченко С.В.

Травеньчервень

Желєзнова Т.П.,
Ткаченко С.В.

Травеньчервень

Желєзнова Т.П.,
Ткаченко С.В.

Протягом
року

Гайда Л.А.

ІІ квартал

Гайда Л.А.

Протягом
року
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Відмітка про
виконання

12

13

14
15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Розробка програми корекції розвитку дітей
Войтко В.В.
категорії групи ризику затримки психічного
розвитку
Методичні рекомендації «Нова інструкція з Половенко О.В.
ведення ділової документації: основні акценти
Трубіна В.Г.
впровадження»
Умови проведення обласного конкурсу
Трубіна В.Г.
управлінської
майстерності
заступників
директорів із навчальної, навчально-виховної
роботи закладів загальної середньої освіти
Умови проведення Школи менторингу
Побережець О.С.
Підготувати інструктивно-методичний лист Чебоненко В.Ф.
щодо
взаємодії
між
працівниками
Мирська А.А.
психологічної служби системи освіти та
Снітко І.Ю.
працівниками інших органів і служб у справах
дітей
Підготовка інструктивно-методичного листа Чебоненко В.Ф.
про збереження посад практичних психологів і
Мирська А.А.
соціальних педагогів у навчальних закладах
Снітко І.Ю.
усіх типів, форм власності та рівнів
підпорядкування
Підготовка інструктивно-методичного листа Чебоненко В.Ф.
щодо взаємодії фахівців психологічної служби
Мирська А.А.
з інклюзивно-ресурсними центрами в системі
Снітко І.Ю.
психолого-педагогічного супроводу дітей з
особливими освітніми потребами дошкільного
та шкільного віку в умовах інклюзивного
навчання
Підготувати інструктивно-методичний лист Чебоненко В.Ф.
щодо профілактики правопорушень серед
Мирська А.А.
неповнолітніх
Снітко І.Ю.
Чебоненко В.Ф.
Підготовка інструктивно-методичного листа
Мирська А.А.
щодо запобігання булінгу в закладах освіти
Снітко І.Ю.
Підготовка інструктивно-методичного листа Чебоненко В.Ф.
щодо організації роботи психологічної служби
Мирська А.А.
з внутрішньо переміщеними учнями та членами
Снітко І.Ю.
їх сімей
Розробка та підготовка до друку збірника Чебоненко В.Ф.
профілактичних програм (з досвіду роботи
Мирська А.А.
працівників
психологічної
служби
Снітко І.Ю.
Кіровоградської області
Підготовка інструктивно-методичного листа Чебоненко В.Ф.,
щодо технології психолого-педагогічного
Мирська А.A.,
супроводу обдарованих та здібних дітей
Снітко І.Ю.
Інформаційні листи відповідно до наказів МОН
Структурні
України, листів ДНУ «ІМЗО». управління
підрозділи
освіти,
науки,
молоді
та
спорту
облдержадміністрації та інших установ
Інформаційно-інструктивні листи на органи
Структурні
управління освітою райдержадміністрацій,
підрозділи
виконавчих комітетів міських рад міст
обласного значення, міських, селищних,
сільських рад об’єднаних територіальних
громад
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Вересень
Травень
Травень

Січень
Березень

Червень

Липень

Серпень
Вересень
Вересень

Жовтень

Листопад

Протягом
року
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
№
Організаційна форма заходу, категорія педпрацівників та проблема
з/п
1 Обласна творча група (перше засідання) учителів предметів «Фізична
культура» та «Захист Вітчизни».
Проблема: «Шляхи вдосконалення фахової компетентності вчителів
фізичної культури та захисту Вітчизни»
2 Творча група (перше засідання) учителів математики та інформатики.
Проблема: «Методичні аспекти застосування прийомів усного рахунку на
уроках математики та інформатики з використанням онлайнової
платформи Прангліміне»
3 Мейкатон «Інсайти сучасного вчителя, який продукує інноваційні ідеї
навчання» для педагогічних працівників, які впроваджують
здоров’язбережні технології навчання.
Проблема: «Підвищення рівня фахової майстерності педагогічних
працівників у форматі здоров’я «плюс»: креативність, комунікація,
колаборація, компетентність»
4 Динамічна творча група (перше засідання) (дистанційна форма) учителів
інформатики.
Проблема: «Методичні принципи підготовки школярів до олімпіад з
інформатики та інформаційних технологій»
5 Методичний коучинг (перше засідання) педагогічних працівників закладів
освіти.
Проблема: «Підвищення ефективності уроку в умовах модернізації
освітнього процесу»
6 Школа педагогічної майстерності (перше заняття) практичних
психологів закладів освіти.
Проблема: «Методи психологічно орієнтованої психотерапії в діяльності
практичного психолога»
7 Творча лабораторія «Креативний словесник» (перше заняття) учителів
української та зарубіжної літератури.
Проблема: «Технології комфортного навчання»
8 Творча група (перше засідання) учителів образотворчого, музичного
мистецтва та художньої культури.
Проблема: «Шляхи реалізації змісту мистецької освіти в умовах
функціонування Нової української школи»
9 Творча майстерня (перше засідання) (дистанційна форма) учителів
української мови й літератури.
Проблема: «Інформаційні технології в роботі вчителя української мови й
літератури»
10 Творча група (перше засідання) вчителів історії та суспільствознавчих
дисциплін.
Проблема: «Формування та удосконалення компетентностей (ключових,
предметних) відповідно до концептуальних засад Нової української школи»
11 Творча група (перше засідання) заступників директорів закладів освіти з
виховної роботи, педагогів-організаторів, класних керівників,
працівників закладів позашкільної освіти.
Проблема: «Інтелектуально-пізнавальні ігри як засіб формування
ціннісних орієнтацій учнів»
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Дата
09.01

Керівник,
науковий
керівник
Коробов М.Г.

10.01

Чала М.С.
Ткаченко Л.А.
Скрипка Г.В.

14.01-18.01

Желєзнова Т.П.
Ткаченко С.В.
Гельбак А.М.

16.01

Чала М.С.
Шовенко О.С.
Скрипка Г.В.

22.01

Литвиненко О.В.
Скрипка Г.В.

24.01

Чебоненко В.Ф.
Гельбак А.М.

30.01

Ревнивцева О.В.
Котляренко Н.М.
Мінич Г.В.
Кондратова В.В.
Черненко С.В.

31.01

05.02

Котляренко Н.М.

07.02

Черткова Н.С.
Митрофаненко Ю.С.
Буртовий С.В.

19.02

Міцай Ю.В.
Пляка С.М.

12 Школа менторінгу (очно-дистанційна форма) методистів методичних 19.02-15.03 Побережець О.С.
кабінетів (центрів) органів управління освітою райдержадміністрацій, І етап (очний) – Голодюк Л.С.
19.02
виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення, міських,
селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад, заступників ІІ етап (дистанційний) –
директорів закладів освіти.
20.02-15.03
Проблема: «Освітні проекти як інструмент змін у Новій українській
школі»
13 Творча група (перше засідання) учителів, які навчають учнів у класах з
20.02
Червонець І.В.
інклюзивним навчанням, спеціальних класах; асистентів вчителів.
Литвиненко О.В.
Проблема: «Підвищення ефективності освітнього процесу в класах з
Скрипка Г.В.
інклюзивним навчанням на основі впровадження інформаційнокомунікаційних технологій»
14 Творча група (перше засідання) учителів української мови і літератури.
20.02
Вікторіна О.М.
Проблема: «Проблеми унормування сучасної української мови. Лексика»
15 Творча група вчителів хімії.
27.02
Ціперко Т.В.
Проблема: «ІКТ-супровід підготовки учнів до зовнішнього незалежного
Федірко Ж.В.
оцінювання»
16 Оперативне навчання переможців другого туру всеукраїнського конкурсу
2 дні на
Голодюк Л.С.
«Учитель року – 2019».
кожного
Коробов М.Г.
Проблема: «Методична майстерня вчителя»
переможця
Коса І.Т.
Хлань Л.М.
Червонець І.В.
Желєзнова Т.П.
17 Творча група вчителів початкових класів.
04.03
Тіхонова Н.Г.
Проблема: «Формування предметних компетентностей учнів у процесі
реалізації вимог Державного стандарту початкової загальної освіти»
18 Літературно-методичний клуб (перше засідання) учителів зарубіжної
14.03
Ревнивцева О.В.
літератури.
Проблема: «Як навчати ефективно і радісно?»
19 Педагогічна альтанка вчителів предметів духовно-морального
14.03
Жосан О.Е.
спрямування.
Войтко В.В.
Проблема: «Моральне виховання учнів на основі християнських
цінностей: сучасні підходи»
20 Творча група (перше засідання) учителів трудового навчання та
19.03
Татаренко О.В.
технологій.
Буртовий С.В.
Проблема: «Творчо-пошукова діяльність учителів трудового навчання»
21 Творча група (перше засідання) учителів правознавства та громадянської
20.03
Відіборенко І.В.
освіти.
Митрофаненко Ю.С.
Проблема: «Формування громадянської компетентності та правових
Скрипка Г.В.
орієнтирів учнів під час навчання предметів освітньої галузі
«Суспільствознавство»
22 Творча група (перше засідання) учителів початкових класів.
20.03
Чернецька О.Г.
Проблема: «Компетентнісний підхід до викладання освітньої галузі
«Математика» у початковій школі»
23 Оперативне навчання переможців другого туру всеукраїнського
2 дні на
Голодюк Л.С.
конкурсу
кожного
Коробов М.Г.
«Учитель року – 2019».
переможця
Коса І.Т.
Проблема: «Методична майстерня учителя»
Хлань Л.М.
Червонець І.В.
Желєзнова Т.П.
24 Тренінг учителів та асистентів учителів закладів загальної середньої
03.04
Червонець І.В.
освіти.
Проблема: «Педагогічні технології інклюзивного навчання – практичний
інструментарій для вчителів, які працюють з дітьми з особливими освітніми
потребами»
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25 Творча група (перше засідання) вихователів шкіл-інтернатів та груп
подовженого дня.
Проблема: «Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у
роботі вихователя»
26 Відеофест «Педагогічний креатив» педагогічних працівників закладів
освіти.
Проблема: «Відеофестиваль педагогічних ідей»
27 Авторська творча майстерня вчителя 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 вчителів зарубіжної літератури та
російської мови.
Проблема: «Моделювання електронного освітнього середовища на уроках
зарубіжної літератури»
28 Творча група (перше засідання) учителів зарубіжної та української
літератури.
Проблема: «Аналітико-інтерпретаційна діяльність суб’єктів навчання у
процесі роботи над художнім твором»
29 Науково-дослідницьке об’єднання учителів (перше засідання) початкових
класів, наставників закладів загальної середньої освіти, які пілотують
новий державний стандарт початкової освіти, тренерів Кіровоградської
області для підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які
навчатимуть учнів відповідно до Концепції «Нова українська школа».
Проблема: «Дидактичні особливості освітнього процесу в умовах
реалізації концептуальних засад Нової української школи»
30 Тренінг педагогічних працівників закладів дошкільної освіти.
Проблема: «Інформаційно-розвивальний простір закладів дошкільної
освіти»
31 Обласна творча група (перше засідання) учителів англійської мови.
Проблема: «Шляхи оптимізації навчання аудіювання в допрофільній
школі»
32 Майстер-клас директорів опорних закладів освіти, які працюють над
створенням сучасної моделі закладу освіти – Школи сприяння здоров’ю.
Проблема: «Заклад освіти як простір для партнерства у процесі
формування здоров’язбережувальної компетентності учнів»
33 Творча майстерня (друге засідання) учителів української мови й
літератури.
Проблема: «Інформаційні технології в роботі вчителя української мови і
літератури»
34 Творча група (перше засідання) учителів української мови й літератури.
Проблема: «Шляхи аналізу літературного твору у шкільній практиці.
Сучасні технології роботи з текстом художнього твору»
35 Майстер-клас для вчителів, які викладають основи здоров’я та
впроваджують здоров’язбережні превентивні проекти.
Проблема: «Удосконалення професійної майстерності педагогічних
кадрів, підвищення результативності і якості освітнього процесу шляхом
упровадження навчання на засадах розвитку життєвих навичок»
36 Творча група заступників директорів закладів освіти, які відповідають за
організацію освітнього процесу в початковій школі.
Проблема: «Педагогічний квест «Якою має бути Нова українська школа?»
37 Школа педагогічної майстерності (друге заняття) практичних
психологів закладів освіти.
Проблема: «Методи психологічно орієнтованої психотерапії в діяльності
практичного психолога»
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04.04

Павлюх В.В.
Жосан О.Е.

08.04-12.04

Буртовий С.В.
Яковова Г.Я.

09.04

Ревнивцева О.В.

09.04

Небеленчук І.О.

10.04

Кондратова В.В.
Чернецька О.Г.

16.04

Гагаріна Н.П.
Скуренко С.Л.

17.04

Коса І.Т.
Задубняк Ю.А.

18.04

Міцай Ю.В.
Пляка С.М.

18.04-19.04

Котляренко Н.М.

18.04-19.04

Мінич Г.В.

18.0419.04

Желєзнова Т.П.
Ткаченко С.В.
Гельбак А.М.

23.04

Половенко О.В.
Кірішко Л.М.
Тарапака Н.В.
Чебоненко В.Ф.
Гельбак А.М.

24.04

38 Творча група (перше засідання) учителів географії.
Проблема:
«Використання
географічного
потенціалу
удосконалення фахової компетентності вчителя»

24.04-25.04
щодо

Хлань Л.М.
Федірко Ж.В.

39 Тренінг фахівців інклюзивно-ресурсних центрів, практичних психологів
07.05
Чебоненко В.Ф.
закладів освіти.
Червонець І.В.
Проблема: «Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми
Молчанова О.М.
потребами»
40 Авторська творча майстерня Молчанової О.М. (перше засідання) для
16.05
Молчанова О.М.
педагогічних працівників закладів освіти.
Проблема: «Арт-педагогіка в освітньому процесі»
41 Творча майстерня (перше засідання) учителів, які викладають основи 16.05-17.05 Желєзнова Т.П.
здоров’я та впроваджують здоров’язбережні превентивні проекти.
Ткаченко С.В.
Проблема: «Реалізація завдань з питань адвокації, планування,
Гельбак А.М.
моніторингу та оцінки заходів упровадження здоров’язбережних
превентивних проектів: від теорії до практики»
42 Творча група (друге засідання) (дистанційна форма) учителів історії та
22.05
Черткова Н.С.
суспільствознавчих дисциплін.
Митрофаненко Ю.С.
Проблема: «Формування та удосконалення компетентностей (ключових,
Буртовий С.В.
предметних) відповідно до концептуальних засад Нової української школи»
43 Школа педагогічної майстерності (третє заняття) практичних психологів
22.05
Чебоненко В.Ф.
закладів освіти.
Гельбак А.М.
Проблема: «Методи психологічно орієнтованої психотерапії в діяльності
практичного психолога»
44 Творча лабораторія «Креативний словесник» (друге заняття) учителів
Буде
Ревнивцева О.В.
української та зарубіжної літератури.
повідомлено Котляренко Н.М.
Проблема: «Технології комфортного навчання»
додатково
Мінич Г.В.
45 Авторська творча майстерня вчителя зарубіжної літератури та
Буде
Ревнивцева О.В.
російської мови КЗ «НВК «Спеціалізований загальноосвітній навчальний повідомлено
заклад І-ІІІ ступенів №26 – дошкільний навчальний заклад – дитячий додатково
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»
46 Творча група (друге засідання) (дистанційна форма) учителів
03.06
Відіборенко І.В.
правознавства, громадянської освіти.
Митрофаненко Ю.С.
Проблема: «Формування громадянської компетентності та правових
Скрипка Г.В.
орієнтирів учнів під час навчання предметів освітньої галузі
«Суспільствознавство»
47 Презентація педагогічного досвіду (дистанційна форма) для учителів 10.06-20.06 Чернецька О.Г.
початкових класів.
Проблема: «Інноваційне науково-методичне середовище регіону –
запорука успішного впровадження інновацій»
48 Літературно-методичний клуб (друге засідання) учителів зарубіжної
12.06
Ревнивцева О.В.
літератури.
Проблема: «Як навчати ефективно і радісно?»
49 Тренінг учителів початкових класів, учасників всеукраїнського науково- 18.06-20.06 Половенко О.В.
педагогічного проекту «Інтелект України» (1 клас).
Проблема: «Методичний супровід організації освітнього процесу в 1-му
(проектному) класі початкової школи»
50 Тренінг учителів початкових класів, учасників всеукраїнського науково- 20.06-21.06 Половенко О.В.
педагогічного проекту «Інтелект України» (2-3 класи).
Проблема: «Методичний супровід організації освітнього процесу в 2-му
та 3-му (проектних) класах початкової школи»
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51 Педагогічний арт-пікнік педагогічних працівників закладів соціальнопсихологічної реабілітації дітей з інвалідністю.
Проблема: «Світ без обмежень»
52 Школа педагогічної майстерності (третє заняття) практичних
психологів закладів освіти.
Проблема: «Методи психологічно орієнтованої психотерапії в діяльності
практичного психолога»
53 Літня школа керівників, методистів методичних кабінетів (центрів)
органів управління освітою райдержадміністрацій, виконавчих комітетів
міських рад міст обласного значення, міських, селищних, сільських рад
об’єднаних територіальних громад, директорів закладів загальної
середньої освіти.
Проблема: «Розвиток професійної мобільності педагогів у вимірах нового
освітнього простору»
54 Творча група (третє засідання) учителів української мови і літератури.
Проблема: «Інформаційні технології в роботі вчителя української мови і
літератури»
55 Творча група (друге засідання) учителів української мови і літератури.
Проблема: «Шляхи аналізу літературного твору у шкільній практиці.
Сучасні технології роботи з текстом художнього твору»
56 Творча група (друге засідання) учителів української мови і літератури.
Проблема: «Проблеми унормування сучасної української мови. Лексика»
57 Методичний брифінг методистів, які відповідають за психологічну службу.
Проблема: «Роль, місце та основні завдання психологічної служби в Новій
українській школі»
58 Творча група вчителів німецької мови.
Проблема: «Упровадження елементів змішаного навчання на уроках
німецької мови»
59 Науково-дослідницьке об’єднання вчителів початкових класів,
наставників закладів загальної середньої освіти, які пілотують новий
державний стандарт початкової освіти, тренерів Кіровоградської області
для підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які навчатимуть
учнів відповідно до Концепції «Нова українська школа».
Проблема: «Дидактичні особливості освітнього процесу в умовах
реалізації концептуальних засад Нової української школи»
60 Трендова студія вчителів-дефектологів (логопедів, тифлопедагогів,
сурдопедагогів, олігофренопедагогів), керівників спеціальних шкіл та
спеціальних шкіл-інтернатів.
Проблема: «Корекційна освіта: стан і перспективи»
61 Динамічна творча група вчителів, які викладають предмети освітньої
галузі «Технології» (інформатика, трудове навчання тощо), керівників
гуртків науково-технічної творчості.
Проблема: «Освітня робототехніка як засіб розвитку здібностей до
наукової і творчої діяльності»
62 Творча лабораторія методистів методичних кабінетів (центрів) органів
управління освітою райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських
рад міст обласного значення, міських, селищних, сільських рад
об’єднаних територіальних громад, які відповідають за виховну роботу і
позашкільну освіту та заступників директорів з виховної роботи.
Проблема: «Педагог як співавтор освітнього та духовного простору
дитини»
63 Обласна творча група (друге засідання) учителів англійської мови.
Проблема: «Шляхи оптимізації навчання аудіювання в допрофільній
школі»
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21.06

Гельбак А.М.
Молчанова О.М.

25.06

Чебоненко В.Ф.
Гельбак А.М.

01.07-05.07

Половенко О.В.
Трубіна В.Г.
Кірішко Л.М.
Побережець О.С.
Голодюк Л.С.

12.09

Котляренко Н.М.

12.09

Мінич Г.В.

17.09

Вікторіна О.М.

24.09

Чебоненко В.Ф.
Гельбак А.М.

26.09

Гринюкова Р.А.
Кендюхова А.А.

01.10

Кондратова В.В.
Чернецька О.Г.

02.10

Войтко В.В.
Павлюх В.В.
Жосан О.Е.

03.10-04.10

Чала М.С.
ШовенкоО.С.
Татаренко О.В.
Пляка С.М.
Скрипка Г.В.
Міцай Ю.В.
Пляка С.М.

09.10

09.10

Коса І.Т.
Задубняк Ю.А.

64 Творча лабораторія «Креативний словесник» (третє заняття) учителів
української та зарубіжної літератури.
Проблема: «Технології комфортного навчання»
65 Регіональна школа новаторства завідувачів (директорів), методистів
методичних кабінетів (центрів) органів управління освітою
райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного
значення, міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних
громад.
Проблема: «Розвиток інноваційного потенціалу педагогічних працівників
та його реалізація в проектній діяльності»
66 Творча майстерня (друге засідання) учителів, які викладають основи
здоров’я та впроваджують здоров’язбережні превентивні проекти.
Проблема:
«Реалізація завдань з питань адвокації, планування,
моніторингу та оцінки заходів упровадження здоров’язбережних
превентивних проектів: від теорії до практики»
67 Методичний коучинг (друге засідання) педагогічних працівників закладів
освіти.
Проблема: «Підвищення ефективності уроку в умовах модернізації
освітнього процесу»
68 Конкурс управлінської майстерності завідувачів філій, заступників
директорів з навчальної, навчально-виховної роботи закладів загальної
середньої освіти
69 Творча група учителів біології.
Проблема: «Реалізація компетентнісного підходу у викладанні біології»
70 Творча група (друге засідання) (дистанційна форма)
учителів
математики та інформатики.
Проблема: «Методичні аспекти застосування прийомів усного рахунку на
уроках математики та інформатики з використанням онлайнової
платформи Прангліміне»
71 Майстер-клас практичних психологів та соціальних педагогів закладів
професійної (професійно-технічної) освіти.
Проблема: «Створення і збереження безпечного і психологічно
комфортного середовища в закладі освіти»
72 Обласний конкурс «Інновації в освітньому просторі: тренди 2019»
(дистанційна форма)
73 Школа молодого керівника завідувачів філій, директорів, заступників
директорів з навчальної, навчально-виховної, роботи закладів загальної
середньої освіти.
Проблема: «Розвиток закладу загальної середньої освіти в сучасних
умовах»
74 Творча група (друге засідання) учителів початкових класів.
Проблема: «Компетентнісний підхід до викладання освітньої галузі
«Математика» у початковій школі»
75 Тренінг із національно-патріотичного виховання класних керівників,
заступників директорів шкіл з виховної роботи, педагогів-організаторів.
Проблема: «З Україною в серці»
76 Творча лабораторія вчителів початкових класів.
Проблема: «Компетентнісна спрямованість розвивального навчання в
початковій школі в умовах сучасних освітніх тенденцій»
77 Обласна творча група (друге засідання) (дистанційна форма) учителів
предметів «Фізична культура» та «Захист Вітчизни».
Проблема: «Шляхи вдосконалення фахової компетентності вчителів
фізичної культури та Захисту Вітчизни»
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10.10

10.10-11.10

Ревнивцева О.В.
Котляренко Н.М.
Мінич Г.В.
Кірішко Л.М.
Жосан О.Е.

10.10-11.10

Желєзнова Т.П.
Ткаченко С.В.
Гельбак А.М.

16.10

Скрипка Г.В.
Литвиненко О.В.

17.10-18.10

Корецька Л.В.
Половенко О.В.
Трубіна В.Г.
Богданова О.П.

23.10
23.10

Чала М.С.
Ткаченко Л.А.
Скрипка Г.В.

31.10

Чебоненко В.Ф.
Дубілевська Н.С.
(за згодою)
Молчанова О.М.
Литвиненко О.В.
Буртовий С.В.
Скрипка Г.В.
Трубіна В.Г.
Корецька Л.В.

05.11-15.11

06.11

06.11

Чернецька О.Г.

06.11

Міцай Ю.В.
Пляка С.М.

07.11

Тіхонова Н.Г.

07.11

Коробов М.Г.

78 Творча група (друге засідання) заступників директорів закладів освіти з
12.11
Міцай Ю.В.
виховної роботи, педагогів-організаторів, класних керівників, працівники
Пляка С.М.
закладів позашкільної освіти.
Проблема: «Інтелектуально-пізнавальні ігри як засіб формування ціннісних
орієнтацій учнів»
79 Творча група (друге засідання) учителів географії.
14.11
Хлань Л.М.
Проблема: «Використання географічного потенціалу щодо вдосконалення
Федірко Ж.В.
фахової компетентності вчителя»
80 Школа менторінгу (очно-дистанційна форма) методистів методичних 18.11-06.12 Побережець О.С.
кабінетів (центрів) органів управління освітою райдержадміністрацій, І етап (очний) Голодюк Л.С.
– 18.11
виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення, міських,
селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад, заступників ІІ етап (дистанційний) –
директорів закладів освіти.
19.11- 06.12
Проблема: «Освітні проекти як інструмент змін у Новій українській школі»
81 Творча група (друге засідання) учителів зарубіжної та української літератури.
19.11
Небеленчук І.О.
Проблема: «Аналітико-інтерпретаційна діяльність суб’єктів навчання у
процесі роботи над художнім твором»
82 Творча група (друге засідання) учителів трудового навчання та технологій.
20.11
Татаренко О.В.
Проблема: «Творчо-пошукова діяльність учителів трудового навчання»
Буртовий С.В.
83 Творча група (друге засідання) (дистанційна форма) вихователів шкіл21.11
Павлюх В.В.
інтернатів та груп подовженого дня.
Жосан О.Е.
Проблема: «Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у
роботі вихователя»
84 Творча група (друге засідання) учителів, які навчають учнів у класах з
26.11
Червонець І.В.
інклюзивним навчанням, спеціальних класах; асистентів вчителів.
Литвиненко О.В
Проблема: «Підвищення ефективності освітнього процесу в класах з
Скрипка Г.В.
інклюзивним навчанням на основі впровадження інформаційнокомунікаційних технологій»
85 Творча група (друге засідання) учителів образотворчого, музичного
26.11
Кондратова В.В.
мистецтва та художньої культури.
Черненко С.В.
Проблема: «Шляхи реалізації змісту мистецької освіти в умовах
функціонування Нової української школи»
86 Школа педагогічної майстерності (четверте заняття) практичних
29.11
Чебоненко В.Ф.
психологів закладів освіти.
Гельбак А.М.
Проблема: «Методи психологічно орієнтованої психотерапії в діяльності
практичного психолога»
87 Динамічна творча група (друге засідання) учителів інформатики.
Буде
Чала М.С.
Проблема: «Методичні принципи підготовки школярів до олімпіад з повідомлено Шовенко О.С.
інформатики та інформаційних технологій»
додатково
Скрипка Г.В.
88 Тренінг практичних психологів та соціальних педагогів закладів освіти.
03.12
Чебоненко В.Ф.
Проблема: «Базові навички медіатора шкільної служби порозуміння»
Молчанова О.М.
89 Авторська творча майстерня Молчанової О.М. (друге засідання)
17.12
Молчанова О.М.
(дистанційна форма) для педагогічних працівників закладів освіти.
Проблема: «Арт-педагогіка в освітньому процесі»

5.2. Керування роботою методистів-кореспондентів
Методичне питання та прізвище, ім’я, по Прізвище та ініціали
батькові методиста-кореспондента, назва
методичного
закладу
керівника
Вплив краєзнавчого матеріалу на формування Вікторіна О.М.
національної свідомості школярів (Бугайова
Наталя Анатоліївна, вчитель української
мови і літератури)
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Термін
виконання
Січеньчервень

Примітка

5.3. Науково-методичний супровід роботи з керівними кадрами
№
Організаційна форма заходу, категорія педпрацівників та проблема
з/п
1 Скайп-нарада директорів інклюзивно-ресурсних центрів.
Проблема: «Організаційно-методичні засади діяльності інклюзивноресурсних центрів
2 Творча група (перше засідання) заступників директорів закладів освіти з
виховної роботи, педагогів-організаторів, класних керівників,
працівників закладів позашкільної освіти.
Проблема: «Інтелектуально-пізнавальні ігри як засіб формування
ціннісних орієнтацій учнів»
3 Майстер-клас директорів опорних закладів освіти, які працюють над
створенням сучасної моделі закладу освіти – Школи сприяння здоров’ю.
Проблема: «Заклад освіти як простір для партнерства у процесі
формування здоров’язбережувальної компетентності учнів»
4 Творча група заступників директорів закладів освіти, які відповідають за
організацію освітнього процесу в початковій школі.
Проблема: «Педагогічний квест «Якою має бути Нова українська школа?»
5 Скайп-нарада директорів інклюзивно-ресурсних центрів.
Проблема: «Організаційно-методичні засади діяльності інклюзивноресурсних центрів
6 Обласний семінар-нарада директорів міжшкільних навчально-виробничих
комбінатів.
Проблема: «Розвиток ключових компетентностей школярів у процесі
профільного навчання в умовах міжшкільного навчально-виробничого
комбінату та загальноосвітнього закладу освіти»
7 Семінар директорів інклюзивно-ресурсних центрів.
Проблема: «Організаційний аспект діяльності інклюзивно-ресурсного
центру»
8 Літня школа керівників, методистів методичних кабінетів (центрів)
органів управління освітою райдержадміністрацій, виконавчих комітетів
міських рад міст обласного значення, міських, селищних, сільських рад
об’єднаних територіальних громад, директорів закладів загальної
середньої освіти.
Проблема: «Розвиток професійної мобільності педагогів у вимірах нового
освітнього простору»
9 Скайп-нарада
ї
директорів інклюзивно-ресурсних центрів.
Проблема: «Організаційно-методичні засади діяльності інклюзивноресурсних центрів»
10 Науково-практичний семінар директорів закладів позашкільної освіти.
Проблема: «Нова модель закладу позашкільної освіти – нові можливості
для розвитку територіальної громади»
11 Конкурс управлінської майстерності завідувачів філій, заступників
директорів з навчальної, навчально-виховної роботи закладів загальної
середньої освіти
12 Науково-методичний семінар завідувачів (директорів), методистів
методичних кабінетів
(центрів)
органів
управління
освітою
райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного
значення, міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних
громад.
Проблема: «Розвиток сервісної діяльності методичної служби засобами
мережевих технологій»
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Дата
31.01

Керівник,
науковий
керівник
Червонець І.В.
Бражнікова Т.О.

19.02

Міцай Ю.В.
Пляка С.М.

18.04

Міцай Ю.В.
Пляка С.М.

23.04

Половенко О.В.
Кірішко Л.М.
Тарапака Н.В.
Червонець І.В.
Бражнікова Т.О.

25.04

06.05

Татаренко О.В.
Буртовий С.В.

Червонець І.В.
Половенко О.В.
Бражнікова Т.О.
01.07-05.07 Половенко О.В.
Трубіна В.Г.
Кірішко Л.М.
Побережець О.С.
Голодюк Л.С.
23.05

26.09

Червонець І.В.
Бражнікова Т.О.

16.10-17.10

Міцай Ю.В.
Пляка С.М.

Корецька Л.В.
Половенко О.В.
Трубіна В.Г.
23.10-24.10 Половенко О.В.
Голодюк Л.С.
17.10-18.10

13 Підсумкова
ї
нарада спеціалістів органів управління освітою, методистів
Буде
Корж Л.Ф.
методичних кабінетів (центрів) органів управління освітою повідом-лено Бутенко Л.М.
райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного
до-датково
значення, міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних
громад, які відповідають за проведення зовнішнього незалежного
оцінювання.
Проблема: «Зовнішнє незалежне оцінювання: підсумки, проблеми,
перспективи»
14 Школа молодого керівника завідувачів філій, директорів, заступників
06.11
Трубіна В.Г.
директорів з навчальної, навчально-виховної, роботи закладів загальної
Корецька Л.В.
середньої освіти.
Проблема: «Розвиток закладу загальної середньої освіти в сучасних
умовах»
15 Творча група (друге засідання) заступників директорів закладів освіти з
12.11
Міцай Ю.В.
виховної роботи, педагогів-організаторів, класних керівників, працівники
Пляка С.М.
закладів позашкільної освіти.
Проблема: «Інтелектуально-пізнавальні ігри як засіб формування ціннісних
орієнтацій учнів»
16 Скайп-нарада директорів інклюзивно-ресурсних центрів.
28.11
Червонець І.В.
Проблема: «Організаційно-методичні засади діяльності інклюзивноБражнікова Т.О.
ресурсних центрів
17 Дистанційний тренінг для директорів закладів середньої освіти.
14.01-22.01 Трубіна В.Г.
Проблема: «Фандрейзинг в управлінні»
18 Дистанційний курс (апробація) для директорів, завідувачів філій, 08.04-24.04 Червонець І.В.
заступників директорів із навчальної, навчально-виховної роботи
Бражнікова Т.О.
закладів загальної середньої освіти, в яких функціонують інклюзивні
класи.
Проблема: «Організаційно-методичне забезпечення інклюзивного
навчання в закладах загальної середньої освіти та особливості створення
освітнього середовища для дітей з особливими освітніми потребами»
19 Дистанційний курс (апробація) для заступників директорів закладів 15.04-30.04 Марченко І.А.
загальної середньої освіти.
Проблема:
«Організаційно-методичний
аспект
дослідноекспериментальної діяльності в закладі освіти»
20 Дистанційний курс (апробація) для керівників закладів освіти, 15.10-31.10 Кендюхова А.А.
методистів, учителів.
Проблема: «Методи формувального оцінювання навчальних досягнень
здобувачів освіти»
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5.4. Науково-методичний супровід проведення конкурсів фахової майстерності педагогічних працівників
№
з/п

Зміст роботи

1

Фінальний
етап
другого
(обласного)
туру
всеукраїнського
конкурсу
«Учитель року – 2018»

2

3.

4

5

6

Семінар «Підготовка до участі в
заключному
турі
всеукраїнського
конкурсу
«Учитель року – 2019»
Оперативне
навчання
переможців
другого
туру
всеукраїнського
конкурсу
«Учитель року – 2019».
Проблема:
«Методична
майстерня вчителя»
Підготовка
інформаційноаналітичних матеріалів щодо
організації,
проведення
та
підсумків
всеукраїнського
конкурсу «Учитель року – 2019»,
висвітлення
матеріалів
на
офіційному сайті інституту
Консультації з питань участі
педагогічних працівників у
конкурі «Учитель року – 2019»

Онлайн-семінар «Умови та порядок
проведення
обласного
туру

Термін
Категорія
Місце проведення
виконання
учасників
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС «УЧИТЕЛЬ РОКУ – 2019»
29.01-30.01
КЗ «КОІППО імені Переможці відбіркового
Василя
етапу обласного туру
Сухомлинського», ЗЗСО всеукраїнського
м. Кропивницького
конкурсу
Організаційно-методичні заходи
11.02-15.02. КЗ «КОІППО імені Переможці обласного
Василя
туру всеукраїнського
Сухомлинського»
конкурсу «Учитель року
– 2019»
Березень,
Навчальний заклад, у Переможці обласного
квітень
якому
працює туру всеукраїнського
переможець другого конкурсу «Учитель року
туру всеукраїнського – 2019»
конкурсу
«Учитель
року – 2019»
Інформаційно-методичні заходи
Квітень
Науково-методичний
Методисти, учителі
вісник

Січень –
квітень

КЗ «КОІППО
Методисти, учителі
імені
Василя
Сухомлинського»

Відповідальні
Корецька Л.В.
Голодюк Л.С.
Нудний В.М.
Голодюк Л.С.

Голодюк Л.С.
Коробов М.Г.
Коса І.Т.
Хлань Л.М.
Червонець І.В.
Желєзнова Т.П.
Голодюк Л.С.
Коробов М.Г.
Коса І.Т.
Хлань Л.М.
Червонець І.В.
Желєзнова Т.П.
Голодюк Л.С.
Коробов М.Г.,
Коса І.Т.
Хлань Л.М.
Червонець І.В.
Желєзнова Т.П.

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС «УЧИТЕЛЬ РОКУ - 2020»
Організаційно-методичні заходи
Вересень
КЗ «КОІППО імені Методисти методичних Голодюк Л.С.
Василя
служб,учасники
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Відмітка про
виконання

7

8

9

Всеукраїнського
конкурсу
«Учитель року –2020»»
Серія онлайн-семінарів щодо
конкурсних випробувань

Інформаційно-методичний
супровід
підготовки
і
проведення
першого
туру
всеукраїнського
конкурсу
«Учитель року – 2020»
Методичні рекомендації щодо
організації
та
проведення
другого (обласного) туру

Сухомлинського»
Жовтеньлистопад

Протягом
року

Жовтень листопад

першого туру конкурсу

КЗ «КОІППО імені Учасники першого туру
Василя
конкурсу
Сухомлинського»
Інформаційно-методичні заходи
КЗ «КОІППО імені
Методичні служби
Василя
Сухомлинського»
КЗ «КОІППО імені Члени
зонального,
Василя
обласного
фахового
Сухомлинського»
журі, конкурсанти

Голодюк Л.С.,
Тарапака Н.В.
Ревнивцева О.В.
Ціперко Т.В., Черткова Н.С.
Половенко О.В.

Голодюк Л.С.
Тарапака Н.В.
Ревнивцева О.В.
Ціперко Т.В., Черткова Н.С.
Голодюк Л.С.

Консультації з питань участі Жовтень–
КЗ «КОІППО імені Методисти, учителі
педагогічних працівників у грудень
Василя
конкурсі «Учитель року – 2020»
Сухомлинського»
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС НА КРАЩИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ УРОК ТА УРОК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ З ЕЛЕМЕНТАМИ ФУТБОЛУ
Організаційно-методичні заходи
Проведення обласного етапу Травень
КЗ «КОІППО імені Учителі
фізичної Коробов М.Г.
Всеукраїнського конкурсу на
Василя
культури
11 кращий інноваційний урок та
Сухомлинського»
урок фізичної культури з
елементами футболу
Науково-методичний супровід Вересень
КЗ «КОІППО імені Учитель
фізичної Коробов М.Г.
участі вчителів у ІV етапі
Василя
культури, переможець
Всеукраїнського конкурсу на
Сухомлинського»
обласного етапу
12
кращий інноваційний урок та
урок фізичної культури з
елементами футболу
Інформаційно-методичні заходи
10

49

13

14

15

16

17

18

19
20

Підготовка
методичних ЛютийКЗ «КОІППО імені Учителі
фізичної Коробов М.Г.
рекомендацій, листів, наказів березень
Василя
культури
щодо проведення обласного
Сухомлинського»
етапу Всеукраїнського конкурсу
на кращий інноваційний урок та
урок фізичної культури з
елементами футболу
Підготовка матеріалів на сайт КЗ Травень
КЗ «КОІППО імені Учителі
фізичної Коробов М.Г.
«КОІППО
імені
Василя
Василя
культури
Сухомлинського», сайт науковоСухомлинського»
методичної лабораторії фізичної
культури, спорту і захисту Вітчизни
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС АВТОРСЬКИХ ПРОГРАМ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ І СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ
«НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ У НОВІЙ ШКОЛІ» У НОМІНАЦІЇ «ПРОФІЛАКТИЧНІ ПРОГРАМИ»
Організаційно-методичні заходи
Проведення ІІ туру
Січень
КЗ «КОІППО імені Василя Практичні психологи і Чебоненко В.Ф.,
Сухомлинського»
соціальні педагоги
Мирська А.A., Снітко І.Ю.
Інформаційно-методичні заходи
Підготовка
методичних
Січень
КЗ «КОІППО імені Практичні психологи і Чебоненко В.Ф.,
рекомендацій щодо проведення
Василя
соціальні педагоги
Мирська А.A.,
конкурсу
Сухомлинського»
Снітко І.Ю.
Підготовка матеріалів на сайт КЗ
Січень
КЗ «КОІППО імені Практичні психологи і Чебоненко В.Ф.,
«КОІППО
імені
Василя
Василя
соціальні педагоги
Мирська А.A.,
Сухомлинського»
Сухомлинського»
Снітко І.Ю.
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС МАЙСТЕРНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
«ДЖЕРЕЛО ТВОРЧОСТІ»
Організаційно-методичні заходи
Проведення обласного туру
Лютий
КЗ «КОІППО імені
Для
працівників Міцай Ю.В.
Василя Сухомлинського»
позашкільної освіти
Коробов М.Г.
Інформаційно-методичні заходи
Підготовка методичних рекомендацій
Січень
КЗ «КОІППО імені
Для
працівників Міцай Ю.В.
щодо проведення конкурсу
Василя Сухомлинського» позашкільної освіти
Коробов М.Г.
Підготовка матеріалів на сайт
Лютий
КЗ «КОІППО імені Для
працівників Міцай Ю.В.
інституту та науково-методичної
Василя
позашкільної освіти
Коробов М.Г.
лабораторії
інформатики
та
Сухомлинського»
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інформаційних технологій навчання

21

22

23

24

25

26

48-Й ОБЛАСНИЙ ЗЛІТ МОЛОДИХ УЧИТЕЛІВ
Організаційно-методичний
СіченьКЗ «КОІППО імені Завідувачі, директори, Половенко О.В.
супровід підготовки та проведення березень
Василя
методисти методичних Кірішко Л.М.
тижня 48-го обласного зльоту
Сухомлинського»
служб
молодих вчителів
ОБЛАСНИЙ КОНКУРС «ІННОВАЦІЇ В ОСВІТНОМУ ПРОСТОРІ: ТРЕНДИ – 2019
Організаційно-методичні заходи
Проведення
вебінару
щодо
ВересеньКЗ «КОІППО імені
Для всіх категорій
Литвиненко О.В.,
структури обласного конкурсу
жовтень
Василя
педагогічних
Частаков А.В.
«Інновації в освітньому просторі:
Сухомлинського»
працівників
тренди – 2019». Підготовка
матеріалів на сайт КЗ «КОІППО»
та НМЦ дистанційного навчання
Інформаційно-методичні заходи
Підготовка наказів та листів про
ІІ півріччя
КЗ «КОІППО імені
Для всіх категорій
Литвиненко О.В.,
проведення обласного конкурсу
Василя
педагогічних
Частаков А.В.
«Інновації в освітньому просторі:
Сухомлинського»
працівників
тренди – 2019»
КОНКУРС УПРАВЛІНСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ (ОЧНО-ДИСТАНЦІЙНА ФОРМА)
Організаційно-методичні заходи
Проведення
вебінару
щодо
І півріччя
КЗ «КОІППО імені
Завідувачі філій,
Трубіна В.Г.
організаційних засад проведення
Василя
заступники директорів з
конкурсу
Сухомлинського»
навчальної, навчальновиховної роботи ЗЗСО
Проведення очного етапу
17-18.10
КЗ «КОІППО імені
Корецька Л.В.
Василя
Трубіна В.Г.
Сухомлинського»
Інформаційно-методичні заходи
Підготовка наказів та листів про
Протягом
КЗ «КОІППО імені
Завідувачі філій,
Трубіна В.Г.
проведення обласного конкурсу
року
Василя
заступники директорів з
управлінської майстерності
Сухомлинського»
навчальної, навчальновиховної роботи ЗЗСО
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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
1.

2.

Термін
Місце
Категорія
Зміст роботи
виконанВідповідальні
проведення
учасників
ня
Організаційні та інформаційно-методичні заходи
Формування
Протягом КЗ «КОІППО
ПедагогиГайда Л.А.
інформаційного
року
дослідники,
імені Василя
науковокерівники
Сухомлинметодичного ресурсу
гуртків
ського»
новітніх досягнень у
галузі
регіоналістики
НауковоПротягом КЗ «КОІППО
Керівники
Гайда Л.А.
методичний
року
імені Василя
гуртків,
супровід та
Сухомлинучителі
консультування
ського»
керівників гуртків
дослідницькоекспериментального
напряму з метою
вибору теми
дослідження та
підготовки учнівчленів МАН

Відмітка про
виконання

5.4.2. Всеукраїнські учнівські олімпіади та турніри з навчальних предметів
Графік проведення ІІІ етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2018-2019 н.р.
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Проведення олімпіад
Назва предмета

Дата
Початок
Дні роботи
Місце проведення
проведення олімпіади
членів журі
Хімія
12.01
09.00
Кіровоградський
медичний
коледж 12 – 13.01
ім. Є.Й. Мухіна
Астрономія
13.01
09.00
Державний вищий навчальний заклад 13 – 14.01
«Кіровоградський будівельний коледж»
Історія
19.01
09.00
Кіровоградський
медичний
коледж 19 – 20.01
ім. Є.Й. Мухіна
Математика
20.01
09.00
Державний вищий навчальний заклад 20 – 21.01
«Кіровоградський будівельний коледж»
Біологія
26.01
09.00
Кіровоградський
медичний
коледж 26 – 27.01
ім. Є.Й. Мухіна
Українська мова
27.01
09.00
Кіровоградський
медичний
коледж 27 – 28.01
та література
ім. Є.Й. Мухіна
Німецька мова
02.02
09.00
Кіровоградський
медичний
коледж 02 – 03.02
ім. Є.Й. Мухіна
Французька мова
13.00
Інформатика
03.02
09.00
Кропивницький інженерний
коледж 03 – 04.02
ЦНТУ,
«Навчально-виховне
об’єднання № 6
«Спеціалізована
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр
естетичного
виховання
«Натхнення»
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10. Трудове навчання

09.02

09.00

11. Російська мова та
література
12. Екологія

09.02

09.00

10.02

09.00

13. Правознавство

16.02

09.00

14. Англійська мова
15. Іспанська мова

17.02

09.00
13.00

16. Економіка

23.02

09.00

17. Фізика

24.02

09.00

18. Польська мова та
література
19. Географія

24.02

09.00

02.03

09.00

20. Інформаційні
технології

03.03

09.00

Кіровоградської
міської
ради
Кіровоградської області»
Комунальний заклад «Навчально-виховне 09 – 10.02
об’єднання І-ІІІ ступенів «Науковий
ліцей»
Міської
ради
міста Кропивницького
Кіровоградської
області»
Кіровоградський
медичний
коледж 09 – 10.02
ім. Є.Й. Мухіна
Кіровоградський
медичний
коледж 10 – 11.02
ім. Є.Й. Мухіна
Державний вищий навчальний заклад 16 – 17.02
«Кіровоградський будівельний коледж»
НВК
«Кіровоградський
колегіум- 17 – 18.02
спеціалізований
загальноосвітній
навчальний заклад І-ІІІ ступенів –
дошкільний навчальний заклад-центр
еститичного виховання» Кіровоградської
міської ради Кіровоградської області
Державний вищий навчальний заклад 23 – 24.02
«Кіровоградський будівельний коледж»
Державний вищий навчальний заклад 24 – 25.02
«Кіровоградський будівельний коледж»
Державний вищий навчальний заклад 24 – 25.02
«Кіровоградський будівельний коледж»
Кіровоградський
медичний
коледж 02 – 03.03
ім. Є.Й. Мухіна
Кропивницький інженерний
коледж 03 – 04.03
ЦНТУ,
«Навчально-виховне
об’єднання № 6
«Спеціалізована
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр
естетичного
виховання
«Натхнення»
Кіровоградської
міської
ради
Кіровоградської області»

Графік проведення обласного етапу
Всеукраїнських учнівських турнірів юних інформатиків, істориків, географів у 2019 році
№
Назва турніру
з/п
1 Турнір юних інформатиків

2

Турнір юних географів

3

Турнір юних істориків

Дата
Дні роботи
Місце проведення
проведення
членів журі
11 – 13.10 Комунальний заклад «Навчально-виховне 11 – 13.10
об’єднання № 6
«Спеціалізована
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів,
центр
естетичного
виховання
«Натхнення» Кіровоградської міської
ради Кіровоградської області»
11 – 13.10 КЗ «Навчально-виховне об’єднання І-ІІІ 11 – 13.10
ступенів «Науковий ліцей» Міської ради
міста Кропивницького Кіровоградської
області»
15 – 17.03 Комунальний заклад «Навчально-виховне 15 – 17.03
об’єднання
природничо-економікоправовий ліцей – спеціалізована школа
І-ІІІ ступенів № 8 – позашкільний центр
Кіровоградської
міської
ради
Кіровоградської області»
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5.4.3. Масові заходи для учнівської молоді
№
з/п
1

2

3

4

Зміст роботи

Термін
виконання

Місце проведення

Організаційно-методичні заходи
Участь у складі журі обласного чемпіонату з
ЛютийКПНЗ
інтелектуальних ігор
березень,
«КОЦДЮТ»
жовтеньлистопад
Участь у складі журі обласного чемпіонату з
ЛютийКПНЗ
інтелектуальних ігор серед молоді
березень,
«КОЦДЮТ»
жовтеньлистопад
Член журі чемпіонату міста з інтелектуальних ігор серед
Січень,
НВО № 25
учнів закладів освіти м. Кропивницького
березень,
листопад,
грудень
Участь у складі журі обласного конкурсу екологічних
Березень
КЗ
проектів
«ОЦЕНТУМ»

5

Участь у складі журі обласного конкурсу екологічних
агітбригад

Квітень

КЗ
«ОЦЕНТУМ»

6

Участь у складі журі обласного конкурсу квіткових
килимових композицій і скульптур

Червень
(вересень)

КПНЗ
«КОЦДЮТ»

7

Екскурсії до музейної кімнати історії освіти
Кіровоградщини

Протягом
року

КЗ «КОІППО»

8

Участь у складі журі обласного конкурсу МАН (секція

16.02

ЦДПУ
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Категорія
учасників

Відповідальні

Вихованці гуртків
«Інтелектуальні ігри»

Пляка С.М.

Студенти ЗВО,
вихованці гуртків
«Інтелектуальні ігри»

Пляка С.М.

Вихованці гуртків
«Інтелектуальні ігри»

Пляка С.М.

Вихованці гуртків
екологічного
напряму
Вихованці гуртків
екологічного
напряму
Вихованці гуртків
соціальнореабілітаційного
напряму
Учні, вихованці
гуртків, члени МАН,
студенти

Міцай Ю.В.

Учні, вихованці

Гайда Л.А

Міцай Ю.В.
Міцай Ю.В.

Гайда Л.А.

Відмітка
про
виконання

історичного краєзнавства)

ім. Володимира
Винниченка

9

ІV етап ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу
учнівської та студентської молоді ім. Т.Шевченка

Лютий

10

ІV етап ХІХ конкурсу знавців української мови імені
Петра Яцика

Лютий

11

ІІІ етап ХХ конкурсу знавців української мови імені Петра
Яцика

Грудень

12

ІІІ етап Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу
учнівської та студентської молоді ім. Т.Шевченка
ІІІ етап ХVІІІ Всеукраїнського конкурсу учнівської
творчості під гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої!»

Листопад

14

ІІІ етап ХVІІ Всеукраїнського конкурсу учнівської
творчості

26.01-27.02

15

Міжнародний учнівський
«ЛЕЛЕКА - 2019»

конкурс

16

Всеукраїнський конкурс
«КРИШТАЛЕВА СОВА»

юних

17

Щорічний обласний
Конституції України

13

конкурс

на

юних

істориків

суспільствознавців
кращого

знавця

гуртків, члени МАН
Учні, студенти

Гімназія-інтернат
«Школа
мистецтв»
НВО № 6 «СЗШ ІІІІ ст.
Кіровоградської
міської ради

Січень

Березень
Відповідно до
графіка
20.03
Відповідно до
графіка
Квітень
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Інститут
модернізації
змісту освіти
КЗ
«КОІППО
імені
Василя
Сухомлинського»
КЗ
«КОІППО
імені
Василя
Сухомлинського»
КЗ
«КОІППО
імені
Василя
Сухомлинського»
Спільно з головним управлінням
юстиції
в
Кіровоградській
області на базі
ЦДПУ
імені
В.Винниченка

Учні, студенти

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

Учні, студенти

Мінич Г.В.
Котляренко Н.М.

Учні, студенти

Мінич Г.В.
Котляренко Н.М.
Мінич Г.В.
Котляренко Н.М.

Учні
Учні 5-11 класів

Черткова Н.С.
Відіборенко І.В.

Учні
5-11 класів

Відіборенко І.В..

Учні 3-11 класів

Відіборенко І.В..

Учні 11 класів

Черткова Н.С.

18

Обласний
конкурс
учнівської
творчості
щодо
популяризації в області державних символів України

19

Інформаційна підтримка програми «Flex»

Протягом
року

20

Інформаційна підтримка програми
«еTwinnig Plus»
Інформаційна
підтримка
конкурсу
ораторського
мистецтва
Організація та проведення Міжнародного конкурсу з
інформатики «БОБЕР»
Проводити організаційну роботу по залученню школярів
області
у
Всеукраїнському
та
Міжнародного
математичних конкурсів «КЕНГУРУ»
Проводити організаційну роботу по залученню школярів
області у Всеукраїнському фізичному конкурсі
«ЛЕВЕНЯ»
Проводити організаційну роботу по залученню школярів
області у Всеукраїнському природничому конкурсі
«ГЕЛІАНТУС »
Допомагати обласному відділенню Комітету з фізичного
виховання та спорту МОНУ та спорту у проведенні
змагання «Шкіряний м’яч»
Фестиваль «Нащадки козацької слави»
Обласний етап Всеукраїнського огляду-конкурсу на
кращий стан фізичного виховання у навчальних закладах
Організація та проведення міжнародного природничого
інтерактивного конкурсу «Колосок»

Протягом
року
Вересеньжовтень

21
22
23

24

25

26

27
28
29

Грудень

Листопад

КЗ
«КОІППО
імені
Василя
Сухомлинського»
НВО
«Кіровоградський
колегіум – СЗНЗ
І-ІІІ ст. – ДНЗ –
ЦЕВ»
ЗЗСО області
ЦДПУ імені
В. Винниченка
ЗЗСО області

Березень,
грудень

ЗЗСО області

Квітень

ЗЗСО області

Учні 8- 11 класів

Відіборенко І.В..

Учні 9-10-х класів

Коса І.Т.

Учні 5-11-х класів

Коса І.Т.
Задубняк Ю.А.
Коса І.Т.
Задубняк Ю.А.
Чала М.С,
Шовенко О.С.
Ткаченко Л.А.

Учні 10-11-х класів
Учні, студенти
Учні

Дробін А.А.
Учні

Листопад

ЗЗСО області

За
календарем
ОВКФВСМО
НУ

м. Кропивницький

Учні

Хлань Л.М.;
Ціперко Т.В.;
Богданова О.П.
Коробов М.Г.

м. Кропивницький
м. Кропивницький

Учні
Навчальні заклади

Коробов М.Г.
Коробов М.Г.

Листопад,
квітень

ЗЗСО області

Учні 1-11 класів

Тіхонова Н.Г.

Учні
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5.5. Науково-методичний супровід виховної роботи
№
з/п
1.

2.

Форма та тема заходу
Семінар-практикум «Використання
Інтернет-ресурсів у підвищенні
професійної компетентності
бібліотекарів»
Творча лабораторія «Педагог як
співавтор освітнього та духовного
простору дитини»

Інтернет-семінар «Розширення читацької
аудиторії засобами веб-ресурсів в умовах
нового змісту освіти»
Тренінг з національно-патріотичного
виховання «З Україною в серці»

3.

4.

Термін
виконання
17.04

Місце проведення
КЗ «КОІППО
імені Василя
Сухомлинського»

09.10

МК відділу освіти
виконавчого комітету
Знам'янської міської ради;
НВК «Загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів №3 –
гімназія» Знам'янської
міської ради

04-08.11

КЗ «КОІППО
імені Василя
Сухомлинського»
КЗ «КОІППО
імені Василя
Сухомлинського»

6.11

Категорія
учасників
Методисти МК (центрів)
органів управління
освітою РДА, МР, ОТГ з
бібліотечних фондів
Методисти МК (центрів)
органів управління
освітою РДА, МР, ОТГ,
які відповідають за
виховну роботу і
позашкільну освіту та
заступники директорів з
виховної роботи
Бібліотекарі закладів
освіти
Організатори виховного
процесу

Відповідальні

Відмітка про
виконання

Дяченко Н.І.

Міцай Ю.В.
Пляка С.М.

Дяченко Н.І.
Міцай Ю.В..
Пляка С.М.

5.6. Науково-методичний супровід інклюзивної освіти, корекційної освіти
№
з/п

Зміст роботи

1

Консультування з питань реалізації Державного стандарту
початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми
потребами

2

Упорядкування
картотеки
вчителів-дефектологів,
реабілітологів, асистентів вчителів-реабілітологів

Термін
виконання

Категорія
учасників

Протягом
року

Педагогічні працівники

Войтко
В.В.,
Павлюх В.В.

Січень,
листопад

Педагогічні працівники

Войтко В.В.

вчителів-

57

Відповідальні

Відмітка
про
виконання

3

4

5
6
7
8

9

10

11

12

Упорядкування картотеки керівників та педагогічних працівників
шкіл-інтернатів, спеціальних навчальних закладів, закладів та
установ соціально-психологічної реабілітації
Упорядкування картотеки вихователів загальноосвітніх навчальних
закладів та вихователів закладів професійно-технічної освіти,
вихователів гуртожитків
Програма корекції розвитку дітей категорії групи ризику затримки
психічного розвитку (корекційна програма).
Розвиток дрібної та середньої моторики дітей (Практикум для
педагога).
Методи корекційного впливу на розвиток дітей з порушеним
інтелектом (Практикум для педагога).
Дистанційний курс для педагогічних працівників закладів
професійної (професійно-технічної) освіти Проблема: «Робота з
учнями закладів професійної (професійно-технічної) освіти, які
мають особливі освітні потреби: психолого-педагогічні аспекти»
Розробка лекції та практичного заняття: «Застосування арттерапевтичного підходу у психолого-педагогічному супроводі дітей з
особливими потребами»
Розробка лекції та практичного заняття: Використання методів
формувального оцінювання у роботі з дітьми з особливими
потребами
Підготовка інструктивно-методичних матеріалів проведення скайпнарад з проблеми «Організаційно-методичні засади діяльності
інклюзивно-ресурсних центрів»

Січень,
листопад

Педагогічні працівники

Павлюх В.В.

Січень,
листопад

Педагогічні працівники

Молчанова О.М.,
Марченко І.А.

Червень

Педагогічні працівники

Войтко В.В.

Вересень

Педагогічні працівники

Войтко В.В.

Жовтень

Педагогічні працівники

Войтко В.В.

04.11-20.11

Педагогічні працівники

Молчанова О.М.

Вересень

Педагогічні працівники

Молчанова О.М.

Жовтень

Педагогічні працівники

Кендюхова А.А.

31.01
25.04
26.09
28.11
31.01
25.04
26.09
28.11

Директори інклюзивноресурсних центрів

Червонець І.В.,
Бражнікова Т.О.

Директори інклюзивноресурсних центрів

Червонець І.В.,
Бражнікова Т.О.

Оформлення результатів проведення скайп-нарад з проблеми
«Організаційно-методичні засади діяльності інклюзивно-ресурсних
центрів»

58

13

Підготовка інструктивно-методичних матеріалів проведення творчої
групи з проблеми «Підвищення ефективності освітнього процесу з
особливим освітніми потребами на основі впровадження
інформаційно-комунікаційних технологій»

20.02
І засідання
26.11
ІІ засідання

14

Оформлення результатів засідання творчої групи з проблеми
«Підвищення ефективності освітнього процесу для учнів з
особливими освітніми потребами на основі впровадження
інформаційно-комунікаційних технологій» та висвітлення інформації
на сайт інституту
Підготовка інструктивно-методичних матеріалів проведення тренінгу
з проблеми «Педагогічні технології інклюзивного навчання –
практичний інструментарій для вчителів, які працюють з дітей з
особливими освітніми потребами»
Оформлення результатів проведення тренінгу з проблеми
«Педагогічні технології інклюзивного навчання – практичний
інструментарій для вчителів, які працюють з дітей з особливими
освітніми потребами» та висвітлення інформації на сайт інституту
Підготовка інструктивно-методичних матеріалів проведення тренінгу
з проблеми «Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими
освітніми потребами»

20.02
І засідання
26.11
ІІ засідання

18

Оформлення результатів проведення тренінгу з проблеми
«Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми
потребами» та висвітлення інформації на сайт інституту

07.05

19

Підготовка інструктивно-методичних матеріалів проведення
семінару з проблеми «Організаційний аспект діяльності інклюзивноресурсного центру»
Оформлення результатів проведення семінару з проблеми
«Організаційний аспект діяльності інклюзивно-ресурсного центру»
та висвітлення інформації на сайт інституту

23.05

15

16

17

20

Учителі, які навчають
учнів у класах з
інклюзивним навчанням,
спеціальних класах;
асистенти вчителів
Учителі, які навчають
учнів у класах з
інклюзивним навчанням,
спеціальних класах;
асистенти вчителів
Учителі та асистенти
учителів закладів загальної
середньої освіти

Червонець І.В.

03.04

Учителі та асистенти
учителів закладів загальної
середньої освіти

Червонець І.В.

07.05

Фахівці інклюзивноресурсних центрів,
практичні психологи
закладів освіти
Фахівці інклюзивноресурсних центрів,
практичні психологи
закладів освіти
Директори інклюзивноресурсних центрів

Чебоненко В.Ф.
Червонець І.В.

Червонець І.В.,
Бражнікова Т.О.

Директори інклюзивноресурсних центрів

Червонець І.В.,
Бражнікова Т.О.

03.04

23.05

59

Червонець І.В.

Червонець І.В.

Червонець І.В.
Чебоненко В.Ф.

21

22

23

Методичне забезпечення навчання та підвищення кваліфікації
педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів, закладів
освіти щодо навчання дітей з особливими освітніми потребами
Організація та проведення Тижнів знань безпеки життєдіяльності

Протягом
року

Організація, науково-методичне забезпечення, проведення конкурсів
«Молоде покоління за безпеку дорожнього руху», «Молодь
Кіровоградщини готова долати надзвичайні ситуації»

Протягом
року

Протягом
року

Директори (фахівці) ІРЦ;
педагогічні працівники
закладів ЗСО
ЗДО, ЗЗСО
ЗДО, ЗЗСО

Червонець І.В.,
Бражнікова Т.О.
Желєзнова Т.П.
Ткаченко С.В.
Працівники ДСНС
Желєзнова Т.П.
Ткаченко С.В.
Працівники ДСНС

5.7. Науково-методичний супровід дошкільної освіти
№
з/п

Місце
проведення

Зміст роботи

Термін виконання

1

Оновити лекційні та практичні
заняття відповідно до тематики курсів
педагогічних працівників ЗДО

КЗ «КОІППО»
імені Василя
Сухомлинського»

Педагогічні
працівники ЗДО

Науково-педагогічні
працівники кафедри

2

Розробити спецкурс для вихователів
ЗДО які працюють в інклюзивних
групах «Психолого-медико-педагогічний супровід дітей з особливими
потребами в умовах ЗДО»
Організація та проведення обласних
семінарів, творчих груп, творчих
лабораторій.

Відповідно до плану
підвищення кваліфікації
педагогічних
працівників області
І півріччя

КЗ «КОІППО»
імені Василя
Сухомлинського»

Педагогічні
працівники які
працюють в
інклюзивних групах

Тарапака Н.В.
Червонець І.В.

Відповідно до наказу
начальника управління
освіти, молоді та спорту
облдержадміністрації
від 28.11.2018 № 807-од)

КЗ «КОІППО»
імені Василя
Сухомлинського»

Педагогічні
працівники ЗДО

Науково-педагогічні
працівники кафедри

3

60

Категорія учасників

Відповідальні

Відмітка
про
виконання

5.8. Науково-методичний супровід позашкільної освіти
№
з/п
1.

2.

3.

4.

Форма та тема заходу
Науково-практичний
семінар
«Професійний розвиток педагогів
позашкільної освіти як важлива умова
формування особистості дитини»
Семінар-практикум з національнопатріотичного
виховання
для
відповідальних за проведення районних
(міських) етапів Всеукраїнської дитячоюнацької військово-патріотичної гри
«Сокіл»
(Джура)
з
проблеми
«Всеукраїнська
дитячо-юнацька
військово-патріотична гра «Сокіл»
(Джура): особливості підготовки та
основні аспекти її проведення»
Науково-практичний
семінар
«Інформаційно-технологічні ресурси
Державного архіву Кіровоградської
області у процесі реалізації спільних
краєзнавчих проектів закладів освіти і
місцевих громад»
Науково-практичний
семінар
директорів закладів позашкільної
освіти
«Нова
модель
закладу
позашкільної освіти – нові можливості
для розвитку територіальної громади»

Термін
виконання

Місце проведення

Категорія
учасників

Відповідальні

19.03

Олександрівський
РЦДЮТ

Методисти закладів
позашкільної освіти

Міцай Ю.В.
Пляка С.М.

23-24.04

КЗ «ОЦТКЕУМ»

Методисти з
національнопатріотичного
виховання та
відповідальні за
підготовку команд

Міцай Ю.В.

18.09

Державний архів
Кіровоградської
області

Керівники
краєзнавчих гуртків,
музеїв при закладах
освіти

Гайда Л.А.

16-17.10

ЦДЮТ Бобринецької
міської ради

Директори закладів
позашкільної освіти

Міцай Ю.В.
Пляка С.М.

61

Відмітка
про
виконання

VІ. Навчально-методична діяльність
6.1. Здійснення підвищення кваліфікації та комплексної освітньої підготовки
педагогічних працівників (відповідно до наказу відповідно до наказу начальника управління
освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації
від 20.11.2018 року № 792-од «Про підвищення кваліфікації педагогічних кадрів»):
№
з/п

Категорія педпрацівників

Термін
проведення

Кількість
здобувачів
освіти

3
08.01-18.01

4
25

5
Кендюхова А.А.
Коса І.Т.
Гринюкова Р.А.

09.01-25.04

26

Тіхонова Н.Г.
Чернецька О.Г.
Литвиненко О.В.

26

Митрофаненко Ю.С.
Відіборенко І.В.

26

Голодюк Л.С.
Ткаченко Л.А.

53

Кондратова В.В.
Тіхонова Н.Г.

52

Гагаріна Н.П.
Тарапака Н.В.

26

Небеленчук І.О.
Мінич Г.В.
Бик А.С.
Дробін А.А.
Буртовий С.В.
Чала М.С.

Тематика, проблематика курсів

1
1

2

2
Учителі німецької та французької мов.
Проблема: «Компетентнісна парадигма побудови
змісту навчання іншомовного спілкування в
закладах загальної середньої освіти»
Учителі початкових класів та вчителі, які
викладають інформатичну освітню галузь у
початковій школі
(очно-дистанційна форма навчання)

І очна сесія -

09.01-11.01,
ІІ дистанційна
сесія –

Науковий керівник,
керівник курсів

12.01-23.04
ІІІ очна сесія

7

24.04-25.04
Учителі
(викладачі)
освітньої
галузі 14.01-25.01
«Суспільствознавство»
(історія
України,
всесвітня історія, основи правознавства, основи
філософії, етика, громадянська освіта, курс
«Людина і світ»).
Проблема:
«Науково-методичне
та
інформаційно-комунікаційне
забезпечення
викладання
предметів
освітньої
галузі
«Суспільствознавство»:
компетентнісний
аспект»
Учителі математики.
14.01-25.01
Проблема: «Оновлення змісту та методики
навчання математики в контексті Концепції
″Нова українська школа″»
Учителі початкових класів.
14.01-25.01
Проблема: «Інноваційні підходи до формування
предметних компетентностей
у молодших школярів як основа реалізації
концептуальних засад сучасної освіти»
Вихователі закладів дошкільної освіти.
14.01-25.01
Проблема: «Психолого-педагогічний супровід
дітей з особливими освітніми потребами в
дошкіллі»
Учителі (викладачі) української мови і літератури 28.01-08.02

8

Учителі фізики, астрономії

28.01-08.02

26

9

Учителі інформатики.
28.01-08.02
Проблема: «Інтеграція як базовий принцип
викладання інформатики в Концепції ″Нова
українська школа″»

26

3

4

5

6

62

10

11

12

13

14
15

16

17
18

19

20

21

Учителі фізичної культури, керівники фізичного 28.01-08.02
виховання, керівники гуртків спортивного
профілю.
Проблема: «Формування і розвиток ключових
компетентностей учнів на уроках фізичної
культури та в процесі роботи спортивних
гуртків»
Вихователі-методисти
закладів
дошкільної 28.01-08.02
освіти.
Проблема:
«Зростання
професійної
компетентності вихователя-методиста як фактор
підвищення ефективності роботи
закладу
дошкільної освіти»
Учителі-дефектологи
(тифлопедагоги, 28.01-08.02
сурдопедагоги, олігофренопедагоги), вчителіреабілітологи

26

Жосан О.Е.
Коробов М.Г.

26

Тарапака Н.В.
Гагаріна Н.П.

26

Войтко В.В.
Павлюх В.В.

Керівники гуртків еколого-натуралістичного 28.01-08.02
напряму закладів освіти.
Проблема: «Формування ціннісного ставлення до
навколишнього середовища та здоров’я людини»
Учителі (викладачі) української мови і літератури 11.02-22.02

26

Митрофаненко Ю.С.
Міцай Ю.В.

26

Учителі математики, фізики та астрономії.
11.02-22.02
Проблема:
«Використання
політехнічного
складника
при
формуванні
основних
компетентностей з природничо-математичних
дисциплін»
Учителі, які викладають предмети освітньої 11.02-22.02
галузі «Природознавство» (хімія, біологія,
природознавство)
Учителі (викладачі) англійської мови
11.02-22.02

26

Небеленчук І.О.
Мінич Г.В.
Скрипка Г.В.
Ткаченко Л.А.
Дробін А.А.

Учителі початкових класів.
Проблема: «Шляхи вдосконалення професійної
компетентності вчителя початкових класів в
умовах функціонування Нової української
школи»
Учителі (викладачі) зарубіжної літератури,
інтегрованого курсу «Література» та російської
мови.
Проблема: «Технології комфортного навчання на
уроках мови та літератури»
Учителі, які викладають основи здоров’я, безпеку
життєдіяльності
та
впроваджують
здоров’язбережні превентивні проекти в закладах
загальної середньої освіти.
Проблема:
«Становлення
і
розвиток
здоров'язбережного освітнього середовища як
ключова компонента формування культури
здоров'я здобувачів освіти та ціннісного
ставлення до власного життя»
Керівники закладів дошкільної освіти.
Проблема: «Шляхи вдосконалення професійних
компетентностей директора закладу дошкільної
освіти: управлінський та фаховий аспект»

11.02-22.02

52

25.02-07.03

26

Вікторіна О.М.
Ревнивцева О.В.

25.02-07.03

26

Гельбак А.М.
Желєзнова Т.П.

25.02-07.03

52

Гагаріна Н.П.
Тарапака Н.В.

63

26

26

Федірко Ж.В.
Ціперко Т.В.
Богданова О.П.
Кендюхова А.А.
Коса І.Т.
Тіхонова Н.Г.
Чернецька О.Г.

22

23
24

25

Учителі закладів загальної середньої освіти, які 25.02-07.03
навчають учнів з особливими освітніми
потребами, асистенти вчителів.
Проблема:
«Організація
психологопедагогічного
та
корекційно-розвиткового
супроводу дітей з особливими освітніми
потребами в інклюзивному класі»
Практичні психологи
25.02-07.03

26

Павлюх В.В.
Червонець І.В.

26

Керівники гуртків науково-технічного та
дослідницько-експериментального
напрямів
закладів освіти.
Проблема: «Сучасні підходи до соціалізації учнів
в умовах діяльності гуртків науково-технічного
та дослідницько-експериментального напрямів»
Учителі (викладачі) української мови і
літератури, зарубіжної літератури та російської
мови
(очно-дистанційна форма навчання)

25.02-07.03

26

Молчанова О.М.
Чебоненко В.Ф.
Скрипка Г.В.
Міцай Ю.В.

11.03-25.06

26

Вікторіна О.М.
Ревнивцева О.В.
Котляренко Н.М.
Литвиненко О.В.

26

Корецька Л.В.
Трубіна В.Г.

26.06-27.06
11.03-22.03

26

11.03-22.03

26

Скрипка Г.В.
Ткаченко Л.А.
Чала М.С.
Митрофаненко Ю.С
Черткова Н.С.

11.03-22.03

26

Тіхонова Н.Г.
Кондратова В.В.

11.03-22.03

26

Вікторіна О.М.
Міцай Ю.В.

13.03-29.05

26

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

І очна сесія -

11.03-13.03,
ІІ дистанційна
сесія –

14.03-23.06
ІІІ очна сесія

26

24.06-25.06
Керівники закладів загальної середньої освіти 18.03-27.06
(директори, заступники директорів із навчально- І очна сесія виховної, навчальної роботи), які викладають 18.03-20.03,
ІІ дистанційна
українську мову і літературу
сесія –
(очно-дистанційна форма навчання)
21.03-25.06
ІІІ очна сесія

27

Учителі математики та інформатики

28

Учителі
(викладачі)
освітньої
галузі
«Суспільствознавство»
(історія
України,
всесвітня історія, основи правознавства, основи
філософії, етика, громадянська освіта, курс
«Людина і світ»)
Учителі,
які
викладають
предмети
«Образотворче
мистецтво»,
«Мистецтво»,
«Художня культура», та керівники гуртків
образотворчого та декоративно-прикладного
мистецтва закладів загальної середньої освіти
Учителі хореографії, керівники хореографічних
гуртків і колективів закладів освіти.
Проблема: «Формування ціннісних орієнтацій
дітей засобами хореографічного мистецтва»
Учителі початкових класів та вчителі, які
викладають інформатичну освітню галузь у
початковій школі
(очно-дистанційна форма навчання)

29

30

31

І очна сесія -

13.03-15.03,
ІІ дистанційна
сесія –

16.03-27.05
ІІІ очна сесія

28.05-29.05

64

32

33

34
35

36
37

38

39

40

41

42

43

Педагогічні працівники (директори, завідувачі
центрів,
філій,
заступники
директорів,
методисти,
завідувачі
відділів)
закладів
позашкільної освіти.
Проблема: «Сучасні підходи до модернізації
структури та змісту позашкільної освіти в умовах
реформування»
Завідувачі (директори), методисти методичних
кабінетів (центрів) органів управління освітою
райдержадміністрацій, виконавчих комітетів
міських рад міст обласного значення, міських,
селищних,
сільських
рад
об’єднаних
територіальних громад.
Проблема: «Сучасна методична служба: нова
місія, функції, завдання»
Керівники філій закладів загальної середньої
освіти
Учителі, які викладають предмети освітньої
галузі «Природознавство» (географія, біологія,
природознавство)
Учителі (викладачі) англійської мови

01.04-12.04

26

Гельбак А.М.
Міцай Ю.В.

01.04-12.04

26

Голодюк Л.С.
Кірішко Л.М.

01.04-12.04

29

01.04-12.04

26

Корецька Л.В.
Половенко О.В.
Федірко Ж.В.
Хлань Л.М.

01.04-12.04

26

Вихователі закладів дошкільної освіти.
Проблема: «Розвиваюче середовище в закладах
дошкільної освіти як умова креативного розвитку
дошкільників»
Учителі (викладачі), які викладають українську
мову і літературу, зарубіжну літературу та
російську мову.
Проблема: «Сучасні стратегії роботи з текстом на
уроці мови та літератури»
Учителі закладів загальної середньої освіти, які
навчають учнів з особливими освітніми
потребами, асистенти вчителів
Учителі музичного мистецтва, інтегрованого
курсу «Мистецтво», художньої культури,
керівники музичних гуртків, концертмейстери,
акомпаніатори закладів освіти.
Проблема: «Реалізація змісту мистецької освіти в
умовах функціонування Нової української
школи»
Педагогічні працівники (заступники директорів
із виховної роботи) закладів загальної середньої
освіти.
Проблема: «Ціннісна спрямованість виховного
середовища закладу освіти в умовах сучасних
освітніх тенденцій»
Учителі початкових класів.
Проблема: «Шляхи реалізації компетентнісного
підходу як інноваційного засобу модернізації
початкової освіти з урахуванням пріоритету
соціалізації молодшого школяра»
Учителі (викладачі) української мови і літератури

01.04-12.04

52

15.04-26.04

26

Вікторіна О.М.
Ревнивцева О.В.
Мінич Г.В.

15.04-26.04

26

Войтко В.В.
Червонець І.В.

15.04-26.04

25

Гельбак А.М.
Черненко С.В.

15.04-26.04

25

Митрофаненко Ю.С.
Міцай Ю.В.

15.04-26.04

52

Чернецька О.Г.
Кондратова В.В.

13.05-24.05

26

Небеленчук І.О.
Котляренко Н.М.

65

Кендюхова А.А.
Задубняк Ю.А.
Тарапака Н.В.
Скуренко С.Л.

Учителі фізичної культури, керівники фізичного 13.05-24.05
виховання, керівники гуртків спортивного
профілю
Учителі предметів освітньої галузі «Технології» 13.05-24.05
(обслуговуючі види праці) закладів загальної
середньої освіти
Учителі (викладачі) англійської та німецької мов 13.05-24.05

26

Жосан О.Е.
Коробов М.Г.

25

Буртовий С.В.
Татаренко О.В.

26

Вихователі закладів дошкільної освіти.
13.05-24.05
Проблема: «Інноваційна діяльність вихователя в
умовах реформи сучасної системи дошкільної
освіти»
Учителі (викладачі) зарубіжної літератури, 27.05-07.06
інтегрованого курсу «Література» та російської
мови
Учителі фізики, інформатики та астрономії
27.05-07.06

52

Кендюхова А.А.
Коса І.Т.
Гринюкова Р.А.
Гагаріна Н.П.
Тарапака Н.В.

50

Учителі, які викладають предмети освітньої 27.05-07.06
галузі «Природознавство» (географія, біологія,
природознавство)

25

51

Учителі-логопеди, завідувачі та логопеди 27.05-07.06
логопедичних пунктів
Інструктори з фізичного виховання закладів 27.05-07.06
дошкільної освіти

25

Керівники гуртків декоративно-прикладного
мистецтва закладів освіти.
Проблема: «Формування творчої та практичної
компетентностей в умовах гурткової роботи»
Учителі початкових класів та вчителі, які
викладають інформатичну освітню галузь у
початковій школі
(очно-дистанційна форма навчання)

27.05-07.06

25

Молчанова О.М.
Міцай Ю.В.

04.06-18.09

25

Чернецька О.Г.
Кондратова В.В.
Литвиненко О.В.

25

Буртовий С.В.
Татаренко О.В.

52

Кондратова В.В.
Чернецька О.Г.

26

Павлюх В.В.
Червонець І.В.

44

45

46

47

48

49

52
53

54

26

Вікторіна О.М.
Ревнивцева О.В.

26

Скрипка Г.В.
Дробін А.А.
Чала М.С.
Федірко Ж.В.
Богданова О.П.
Хлань Л.М.

20

І очна сесія -

04.06-06.06,
ІІ дистанційна
сесія –

Войтко В.В.
Павлюх В.В.
Тарапака Н.В.
Гагаріна Н.П.

07.06-16.09
ІІІ очна сесія

55

56

57

17.09-18.09
Учителі предметів освітньої галузі «Технології» 10.06-21.06
закладів загальної середньої освіти, міжшкільних
навчально-виробничих комбінатів.
Проблема: «Особливості викладання предметів
освітньої галузі «Технології» в контексті
компетентнісного навчання»
Учителі початкових класів.
10.06-21.06
Проблема: «Створення умов для творчого
розвитку й успішної самореалізації учнів у
контексті оновлення змісту початкової освіти»
Вихователі груп подовженого дня.
10.06-21.06
Проблема: «Системний підхід до організації
роботи в групі подовженого дня»

66

58

59
60

61

62

63

64

65

66

67

68

Вихователі спеціальних шкіл, санаторних шкіл, 10.06-21.06
дитячих будинків, навчально-реабілітаційних
центрів, інтернатів у складі спеціальних закладів
освіти; вихователі та чергові з режиму у закладах
освіти для громадян, які потребують соціальної
допомоги і реабілітації
Практичні психологи
10.06-21.06

25

Войтко В.В.
Павлюх В.В.

25

Педагогічні працівники, які обіймають посаду
бібліотекаря, бібліотекарів закладів освіти.
Проблема: «Сучасні технології як засіб
підвищення ефективності ведення бібліотечної
справи у закладах освіти»
Учителі (викладачі)
предметів «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 військовопатріотичного виховання»
Учителі закладів загальної середньої освіти, які
навчають учнів з особливими освітніми
потребами, асистенти вчителів
Вихователі
гімназій
і
ліцеїв,
закладів
спеціалізованої освіти, інтернатів у складі
закладів загальної середньої освіти, закладів
професійної
(професійно-технічної)
освіти,
гуртожитків
Керівники гуртків соціально-реабілітаційного та
гуманітарного 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»
Керівники гуртків декоративно-прикладного
мистецтва закладів освіти.
Проблема: «Формування творчої та практичної
компетентностей в умовах гурткової роботи»
Керівники закладів загальної середньої освіти
(директори, заступники директорів із навчальновиховної, навчальної роботи), які викладають
предмети освітніх галузей «Математика»,
«Природознавство»
(очно-дистанційна форма навчання)

10.06-21.06

26

Молчанова О.М.
Чебоненко В.Ф.
Небеленчук І.О.
Дяченко Н.І.

12.08-23.08

26

Жосан О.Е.
Коробов М.Г.

12.08-23.08

26

Войтко В.В.
Червонець І.В.

12.08-23.08

26

Молчанова О.М.
Гельбак А.М.

12.08-23.08

26

Гельбак А.М.
Пляка С.М.

12.08-23.08

26

Молчанова О.М.
Міцай Ю.В.

02.09-26.11

26

Бик А.С.
Половенко О.В.
Литвиненко О.В.

26

Митрофаненко Ю.С
Відіборенко І.В.

52

Гагаріна Н.П.
Тарапака Н.В.

І очна сесія -

02.09-04.09,
ІІ дистанційна
сесія –

05.09-24.11
ІІІ очна сесія

25.11-26.11
Учителі
(викладачі)
освітньої
галузі 02.09-13.09
«Суспільствознавство»
(історія
України,
всесвітня історія, основи правознавства, основи
філософії, етика, громадянська освіта)
Вихователі закладів дошкільної освіти.
02.09-13.09
Проблема:
«Особливості
організації
життєдіяльності дітей різновікової групи в
умовах сучасного закладу дошкільної освіти»

67

69

70
71

72

73

74
75

76

77

78
79

80

Учителі, які викладають предмети освітньої 02.09-13.09
галузі «Природознавство» (хімія, біологія,
природознавство).
Проблема: «Особливості змісту і методики
викладання природничих дисциплін у контексті
реалізації Концепції ″Нова українська школа″»
Вихователі груп подовженого дня
02.09-13.09

26

Федірко Ж.В.
Ціперко Т.В.
Богданова О.П.

25

Педагоги-організатори
і
культорганізатори
закладів освіти.
Проблема: «Формування цінностей особистості у
процесі реалізації суспільно значущих ініціатив і
проектів»
Учителі (викладачі), які викладають українську
мову і літературу, зарубіжну літературу та
російську мову.
Проблема:
«Читацькоцентрична
парадигма
літературної освіти»
Учителі (викладачі) української мови і
літератури.
Проблема: «Модернізація та технологізація
уроку української мови та літератури»
Учителі (викладачі) англійської мови

02.09-13.09

25

Павлюх В.В.
Червонець І.В.
Молчанова О.М.
Пляка С.М.

16.09-27.09

25

Небеленчук І.О.
Ревнивцева О.В.
Котляренко Н.М.

16.09-27.09

25

Вікторіна О.М.
Мінич Г.В.

16.09-27.09

25

Учителі музичного мистецтва, інтегрованого
курсу «Мистецтво», художньої культури,
керівники музичних гуртків, концертмейстери,
акомпаніатори закладів освіти
Музичні керівники закладів дошкільної освіти.
Проблема:
«Формування
художньопродуктивної
компетенції
дошкільників
засобами мистецтва»
Керівники закладів загальної середньої освіти
(директори, заступники директорів із навчальновиховної, навчальної роботи), які викладають
предмети освітньої галузі «Мови і літератури»
Учителі (викладачі) української мови і літератури

16.09-27.09

25

Кендюхова А.А.
Задубняк Ю.А.
Гельбак А.М.
Черненко С.В.

16.09-27.09

25

Тарапака Н.В.
Гагаріна Н.П.

30.09-11.10

26

Корецька Л.В.
Половенко О.В.

30.09-11.10

26

Учителі (викладачі) англійської мови, керівники
гуртків.
Проблема: «Компетентнісна парадигма побудови
змісту навчання іншомовного спілкування в
закладах загальної середньої освіти»
Учителі, які викладають предмети освітньої
галузі «Природознавство» (географія, біологія,
природознавство)
(очно-дистанційна форма навчання)

30.09-11.10

26

Небеленчук І.О.
Котляренко Н.М.
Кендюхова А.А.
Коса І.Т.

30.09-17.12

26

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

26

Голодюк Л.С.
Ткаченко Л.А.
Вікторіна О.М.
Ревнивцева О.В.

І очна сесія

30.09-02.10
ІІ дистанційна
сесія –

03.10-15.12,
–
16.12-17.12
30.09-11.10

ІІІ очна сесія

81

Учителі математики

82

Учителі (викладачі) зарубіжної літератури, 15.10-25.10
інтегрованого курсу «Література» та російської
мови

68

26

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

Вихователі закладів дошкільної освіти.
30.09-11.10
Проблема: «Психолого-педагогічний супровід
дітей з особливими освітніми потребами в
дошкіллі»
Педагогічні працівники (директори, завідувачі 15.10-25.10
центрів,
філій,
заступники
директорів,
методисти,
завідувачі
відділів)
закладів
позашкільної освіти.
Проблема: «Сучасні підходи до модернізації
структури та змісту позашкільної освіти в умовах
реформування»
Учителі математики, фізики та астрономії
15.10-25.10

52

Тарапака Н.В.
Гагаріна Н.П.

26

Гельбак А.М.
Міцай Ю.В.

26

Учителі закладів загальної середньої освіти, які
навчають учнів з особливими освітніми
потребами, асистенти вчителів
Учителі початкових класів.
Проблема: «Шляхи вдосконалення професійної
компетентності вчителя початкових класів в
умовах функціонування Нової української
школи»
Педагоги-організатори
і
культорганізатори
закладів освіти.
Проблема: «Формування цінностей особистості у
процесі реалізації суспільно значущих ініціатив і
проектів»
Завідувачі (директори), методисти методичних
кабінетів (центрів) органів управління освітою
райдержадміністрацій, міських рад, об’єднаних
територіальних громад.
Проблема: «Діяльність методичної служби в умовах
імплементації Закону України ″Про освіту″»
Учителі, які викладають предмети освітньої
галузі «Природознавство» (географія, біологія,
природознавство) та економіку.
Проблема:
«Компетентнісний
підхід
до
викладання
предметів
освітньої
галузі
«Природознавство» у процесі реалізації змісту
Державного стандарту базової і повної загальної
середньої освіти»
Учителі математики та інформатики

15.10-25.10

26

Бик А.С.
Дробін А.А.
Ткаченко Л.А.
Войтко В.В.
Червонець І.В.

15.10-25.10

52

Чернецька О.Г.
Тіхонова Н.Г.

15.10-25.10

25

Молчанова О.М.
Пляка С.М.

28.10-08.11

26

Голодюк Л.С.
Побережець О.С.

28.10-08.11

26

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

28.10-08.11

26

Учителі музичного мистецтва, інтегрованого 28.10-08.11
курсу «Мистецтво», художньої культури,
керівники музичних гуртків, концертмейстери,
акомпаніатори закладів освіти
Вихователі закладів дошкільної освіти.
28.10-08.11
Проблема: «Розвиваюче середовище в закладах
дошкільної освіти як умова креативного розвитку
дошкільників»
Вихователі груп подовженого дня
28.10-08.11

24

Скрипка Г.В.
Чала М.С.
Ткаченко Л.А.
Гельбак А.М.
Черненко С.В.

69

52

Гагаріна Н.П.
Скуренко С.Л.

26

Павлюх В.В.
Червонець І.В.

26

Корецька Л.В.
Трубіна В.Г.

26

Небеленчук І.О.
Котляренко Н.М.

97

Керівники закладів загальної середньої освіти 11.11-22.11
(директори, заступники директорів із навчальновиховної, навчальної роботи), які викладають
предмети освітніх галузей «Математика,
«Природознавство», «Технології»
Учителі (викладачі) української мови і літератури.
11.11-22.11
Проблема: «Модернізація та технологізація
уроку української мови та літератури»
Учителі математики
11.11-22.11

26

98

Учителі (викладачі) англійської мови

11.11-22.11

26

99

Учителі закладів загальної середньої освіти, які
навчають учнів з особливими освітніми
потребами, асистенти вчителів
Учителі початкових класів.
Проблема: «Створення умов для творчого
розвитку й успішної самореалізації учнів у
контексті оновлення змісту початкової освіти»
Директори закладів загальної середньої освіти.
Проблема: «Управління якістю шкільної освіти»
Учителі
(викладачі)
освітньої
галузі
«Суспільствознавство»
(історія
України,
всесвітня історія, основи правознавства, основи
філософії, етика, громадянська освіта)
Учителі, які викладають предмети освітньої
галузі «Природознавство»

11.11-22.11

26

Голодюк Л.С.
Ткаченко Л.А.
Кендюхова А.А.
Задубняк Ю.А.
Войтко В.В.
Червонець І.В.

11.11-22.11

52

Тіхонова Н.Г.
Кондратова В.В.

25.11-06.12

26

25.11-06.12

26

Бик А.С.
Трубіна В.Г.
Митрофаненко Ю.С
Черткова Н.С.

25.11-06.12

26

104 Вихователі закладів дошкільної освіти.
Проблема:
«Особливості
організації
життєдіяльності дітей різновікової групи в
умовах сучасного закладу дошкільної освіти»
105 Керівники гуртків
туристсько-краєзнавчого
напряму закладів освіти.
Проблема: «Формування патріотичних почуттів
та громадянської компетентності в умовах
гурткової роботи»
106 Керівники закладів загальної середньої освіти
(директори, заступники директорів із навчальновиховної, навчальної роботи)
107 Учителі математики, фізики, інформатики та
астрономії

25.11-06.12

52

25.11-06.12

26

Павлюх В.В.
Міцай Ю.В

09.12-20.12

25

Бик А.С.
Половенко О.В.

09.12-20.12

26

108 Учителі фізичної культури, керівники фізичного 09.12-20.12
виховання, керівники гуртків спортивного
профілю
109 Учителі предметів освітньої галузі «Технології» 09.12-20.12
(технічні види праці) закладів загальної середньої
освіти
110 Практичні психологи та соціальні педагоги.
09.12-20.12
Проблема: «Навички кризового консультування
та розвиток психосоціальної стійкості до стресу у
дітей»

26

Скрипка Г.В.
Чала М.С.
Ткаченко Л.А.
Дробін А.А.
Жосан О.Е.
Коробов М.Г.
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Федірко Ж.В.
Хлань Л.М.
Богданова О.П.
Ціперко Т.В.
Тарапака Н.В.
Гагаріна Н.П.

26

Буртовий С.В.
Татаренко О.В.

26

Молчанова О.М.
Чебоненко В.Ф.

6.2. Впровадження сучасних форм підготовки кадрів до дистанційного
навчання, самоосвіти тощо
№ Організаційна
форма
заходу,
категорія
Керівник, науковий
Дата
з/п педпрацівників та проблема
керівник
1 Відкрита обласна інтернет-конференція педагогічних
05.02
Чала М.С.
працівників закладів освіти.
Скрипка Г.В.
Проблема: «Безпека дітей в Інтернеті: попередження,
освіта, взаємодія»
2 Творча майстерня (перше засідання) (дистанційна
05.02
Котляренко Н.М.
форма) учителів української мови й літератури.
Проблема: «Інформаційні технології в роботі вчителя
української мови й літератури»
3 Школа
менторінгу (очно-дистанційна форма)
19.02-15.03
Побережець О.С.
методистів методичних кабінетів (центрів) органів І етап (очний) –
Голодюк Л.С.
управління освітою райдержадміністрацій, виконавчих
19.02
комітетів міських рад міст обласного значення, міських, ІІ етап (дистанселищних, сільських рад об’єднаних територіальних
ційний) –
громад, заступників директорів закладів освіти.
20.02-15.03
Проблема: «Освітні проекти як інструмент змін у Новій
українській школі»
4 Семінар
(дистанційна
форма)
педагогічних
21.02
Гагаріна Н.П.
працівників закладів дошкільної освіти.
Тарапака Н.В.
Проблема: «Stream-освіта як напрям інтегрованого
навчання та виховання дітей дошкільного віку»
5 Обласний науково-практичний семінар (дистанційна
19.03
Ціперко Т.В.
форма) координаторів конкурсу «ГЕЛІАНТУС».
Проблема: «Інтелектуальна гра «Геліантус» як засіб
підвищення знань учнів шляхом організації позакласної
роботи з природничих дисциплін»
6 Відеофест «Педагогічний креатив» педагогічних
08.04-12.04
Буртовий С.В.
працівників закладів освіти.
Яковова Г.Я.
Проблема: «Відеофестиваль педагогічних ідей»
7 Обласна науково-практична конференція (дистанційна
23.04
Татаренко О.В.
форма) учителів трудового навчання та технологій.
Буртовий С.В.
Проблема:
«Теоретико-практична спадщина Івана
Гуровича Ткаченка (до 100-річчя від дня народження)»
8 Творча група (друге засідання) (дистанційна форма)
22.05
Черткова Н.С.
учителів історії та суспільствознавчих дисциплін.
Митрофаненко Ю.С.
Проблема:
«Формування
та
удосконалення
Буртовий С.В.
компетентностей (ключових, предметних) відповідно
до концептуальних засад Нової української школи»
9 Творча група (друге засідання) (дистанційна форма)
03.06
Відіборенко І.В.
учителів правознавства, громадянської освіти.
Митрофаненко Ю.С.
Проблема: «Формування громадянської компетентності
Скрипка Г.В.
та правових орієнтирів учнів під час навчання предметів
освітньої галузі «Суспільствознавство»
10 Презентація педагогічного досвіду (дистанційна
10.06-20.06
Чернецька О.Г.
форма) для учителів початкових класів.
Проблема:
«Інноваційне
науково-методичне
середовище
регіону
–
запорука
успішного
впровадження інновацій»
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11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Обласний
онлайн-семінар
районних
(міських)
методичних
об’єднань
учителів
історії
та
суспільствознавчих дисциплін.
Проблема: «Науково-методичне забезпечення та освітні
технології навчання у процесі викладання історії та
суспільствознавчих дисциплін»
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 цифрової компетентності учнів»

28.08

Черткова Н.С.

29.08

Чала М.С.

Обласний онлайн-семінар
районних, міських
координаторів міжнародного конкурсу «Колосок».
Проблема: «Особливості проведення та аналіз результатів
участі учнів закладів освіти області у Міжнародному
природничому інтерактивному конкурсі “Колосок”»
Вебінар учителів початкових класів, математики,
інформатики.
Проблема: «Дидактичні можливості тренажерів з усного
математичного рахунку та особливості проведення
Міжнародних змагань «Прангліміне»
Постійно діючий семінар-практикум (дистанційна
форма) учителів фізики.
Проблема: «Методика розв’язування олімпіадних задач
з фізики»
Постійно діючий семінар-практикум (дистанційна
форма) учителів фізики.
Проблема: «Методика розв’язування олімпіадних задач з
фізики»
Відкрита
інтернет-конференція
педагогічних
працівників закладів освіти.
Проблема: «Технологія фахової майстерності: інновації
у навчанні (ХV Хмурівські методичні читання)»
Творча група (друге засідання) (дистанційна форма)
учителів математики та інформатики.
Проблема: «Методичні аспекти застосування прийомів
усного рахунку на уроках математики та інформатики з
використанням онлайнової платформи Прангліміне»
Обласна
практико
орієнтована
конференція
(дистанційна форма) педагогічних працівників
закладів освіти.
Проблема: «Цифрове освітнє середовище»
Постійно діючий семінар-практикум (дистанційна
форма) учителів фізики.
Проблема: «Методика розв’язування олімпіадних задач
з фізики»
Обласний семінар (дистанційна форма) районних
(міських) координаторів Міжнародного математичного
конкурсу «Кенгуру» та Всеукраїнського фізичного
конкурсу «Левеня».
Проблема: «Організація проведення Всеукраїнських
предметних конкурсів «Левеня» та «Кенгуру» у
Кіровоградській області»

17.09

Тіхонова Н.Г.

25.09

Чала М.С.
Сібіберт О.Є.
Ткаченко Л.А.

03.10

Дробін А.А.

18.10

Дробін А.А.

21.10-24.10

Яковова Г.Я.
Буртовий С.В.

23.10

Чала М.С.
Ткаченко Л.А.
Скрипка Г.В.

29.10-01.11

Литвиненко О.В.

30.10

Дробін А.А.

01.11

Ткаченко Л.А.
Дробін А.А.
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22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Інтернет-семінар бібліотекарів закладів освіти.
Проблема: «Розширення читацької аудиторії засобами
веб-ресурсів в умовах нового змісту освіти»
Обласний конкурс «Інновації в освітньому просторі:
тренди 2019» (дистанційна форма)

04.11-08.11

Дяченко Н.І.

05.11-15.11

Литвиненко О.В.
Буртовий С.В.
Скрипка Г.В.
Коробов М.Г.

Обласна творча група (друге засідання) (дистанційна
07.11
форма) учителів предметів «Фізична культура» та
«Захист Вітчизни».
Проблема:
«Шляхи
вдосконалення
фахової
компетентності вчителів фізичної культури та Захисту
Вітчизни»
Постійно діючий семінар-практикум (дистанційна
15.11
форма) учителів фізики.
Проблема: «Методика розв’язування олімпіадних задач
із фізики»
Школа
менторінгу
(очно-дистанційна
форма)
18.11-06.12
методистів методичних кабінетів (центрів) органів І етап (очний) –
управління освітою райдержадміністрацій, виконавчих
18.11
комітетів міських рад міст обласного значення, міських,
ІІ етап
селищних, сільських рад об’єднаних територіальних (дистанційний)
громад, заступників директорів закладів освіти.
–
Проблема: «Освітні проекти як інструмент змін у Новій
19.11- 06.12
українській школі»
Творча група (друге засідання) (дистанційна форма)
21.11
вихователів шкіл-інтернатів та груп подовженого дня.
Проблема:
«Застосування
інформаційнокомунікаційних технологій у роботі вихователя»
Система вебінарів учителів, які викладають предмети
Друга середа
освітньої галузі «Технології» (інформатика, трудове кожного місяця
навчання).
Проблема: «Актуальні питання викладання предметів
освітньої галузі «Технології» (інформатика, трудове
навчання)»
Дистанційний тренінг для директорів закладів
14.01-22.01
середньої освіти.
Проблема: «Фандрейзинг в управлінні»
Дистанційний тренінг для педагогічних працівників
14.01-23.01
закладів освіти.
Проблема: «Створення онлайнових інтерактивних
вправ»
Дистанційний курс (апробація) для педагогічних
14.01-30.01
працівників закладів освіти.
Проблема: «Організація дистанційного навчання за
допомогою сервісу GoogleClassroom»
Дистанційний курс для методистів методичних
21.01-06.02
кабінетів (центрів) органів управління освітою
райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських
рад міст обласного значення, міських, селищних,
сільських рад об’єднаних територіальних громад,
заступників директорів закладів освіти.
Проблема: «Інноваційні підходи до науково-методичної
роботи та критерії її ефективності»
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Дробін А.А.

Побережець О.С.
Голодюк Л.С.

Павлюх В.В.
Жосан О.Е.
Чала М.С.
Шовенко О.С.
Татаренко О.В.

Трубіна В.Г.

Частаков А.В.

Частаков А.В.

Кірішко Л.М.
Вареха А.Г.

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43
44

45

46

47

48

Дистанційний курс (апробація) для педагогічних
працівників закладів освіти.
Проблема: «Формувальне оцінювання – оцінювання для
розвитку»
Дистанційний тренінг для педагогічних працівників.
Проблема: «Інфографіка як ефективний спосіб подачі
даних»
Дистанційний курс для педагогічних працівників
закладів освіти.
Проблема: «Як спланувати навчальний проект»
Дистанційний курс для вчителів географії.
Проблема: «Дослідження як елемент творчої діяльності
учнів у процесі вивчення географії»
Дистанційний курс для педагогічних працівників
закладів освіти.
Проблема: «Освітній процес на засадах змішаного
навчання»
Дистанційний курс для практичних психологів та
соціальних педагогів закладів освіти.
Проблема: «Організація роботи з розв’язання проблеми
насильства в школі»
Дистанційний курс (апробація) для педагогічних
працівників закладів освіти.
Проблема: «Індивідуальна траєкторія розвитку
обдарованого учня»
Дистанційний тренінг для педагогічних працівників
закладів освіти.
Проблема: «Створення, налаштування та подальша
оптимізація свого персонального YouTube каналу»
Дистанційний курс (апробація) для вчителів музичного
мистецтва.
Проблема: «Художньо-педагогічні технології на уроках
мистецтва»
Дистанційний тренінг (апробація) для вчителів
зарубіжної літератури.
Проблема: «Стратегії роботи з текстом»
Дистанційний тренінг для вчителів інформатики.
Проблема: «Програмування в KODU»
Дистанційний тренінг для педагогічних працівників
закладів освіти.
Проблема: «Основи інклюзивного навчання»
Дистанційний курс для педагогічних працівників
закладів освіти.
Проблема: «Орфоепічні норми сучасного українського
літературного мовлення»
Дистанційний курс для вчителів української мови і
літератури, зарубіжної літератури, початкових класів.
Проблема:
«Кольористика як засіб зображення
внутрішнього світу героя»
Дистанційний курс для педагогічних працівників
закладів освіти.
Проблема: «Освітній сторітеллінг: навчання, яке
захоплює»
Дистанційний курс для вчителів історії.
Проблема: «Формування інформаційної компетентності
на уроках історії»
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21.01-06.02

Чала М.С.

21.01-30.01

Литвиненко О.В.

04.02-20.02

Скрипка Г.В.

04.02-20.02

Хлань Л.М.

04.02-20.02

Литвиненко О.В.

11.02-27.02

Снітко І.Ю.

11.02-27.02

Гельбак А.М.

11.02-18.02

Буртовий С.В.

18.02-06.03

Черненко С.В.

11.03-20.03

Ревнивцева О.В.

11.03-20.03

Шовенко О.С.

11.03-20.03

Бражнікова Т.О.

11.03-27.03

Вікторіна О.М.

11.03-27.03

Небеленчук І.О.

18.03-03.04

Федірко Ж.В.

18.03-04.04

Відіборенко І.В.

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

Дистанційний курс для педагогічних працівників
закладів освіти.
Проблема: «Технологія веб-квесту для проведення
навчальних занять»
Дистанційний курс для бібліотекарів закладів освіти.
Проблема: «Сучасні підходи до створення нової моделі
бібліотеки – інформаційно-ресурсного центру закладів
загальної середньої освіти»
Дистанційний тренінг для педагогічних працівників
закладів освіти.
Проблема: «HOT POTATOES V 6.0» - інструментальна
оболонка для створення інтерактивних завдань, тестів
та кросвордів»
Дистанційний курс для вчителів біології.
Проблема: «Розвиток критичного мислення учнів на
уроках біології»
Дистанційний тренінг для педагогічних працівників
закладів освіти.
Проблема: «Використання скрайбингу в освітньому
процесі»
Дистанційний курс для учителів історії.
Проблема: «Технологія розвитку критичного мислення
на уроках історії»
Дистанційний курс «Методика викладання футболу»
для вчителів фізичної культури, керівників спортивних
гуртків.
Проблема: «Фізична культура для першокласників
Нової української школи»
Дистанційний курс (апробація) для директорів,
завідувачів філій, заступників директорів із навчальної,
навчально-виховної
роботи
закладів
загальної
середньої освіти, в яких функціонують інклюзивні
класи.
Проблема: «Організаційно-методичне забезпечення
інклюзивного навчання в закладах загальної середньої
освіти та особливості створення освітнього середовища
для дітей з особливими освітніми потребами»
Дистанційний курс (апробація) для вчителів німецької мови.
Проблема: «Сучасна комунікативна методика як
ефективний засіб засвоєння лінгвістичного матеріалу в
рамках міжнародної програми DLL»
Дистанційний курс для вчителів фізики.
Проблема: «Якісні та розрахункові задачі з фізики:
розв’язання та складання»
Дистанційний курс (апробація) для заступників
директорів закладів загальної середньої освіти.
Проблема: «Організаційно-методичний аспект дослідноекспериментальної діяльності в закладі освіти»
Дистанційний курс для вчителів англійської мови.
Проблема: «Особливості навчання англійської мови
молодших школярів»
Дистанційний курс для вчителів інформатики.
Проблема: «Особливості підготовки учнів до
розв’язування задач олімпіади з інформаційних
технологій: табличний процесор»
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18.03-03.04

Литвиненко О.В.

01.04-17.04

Дяченко Н.І.

01.04-08.04

Буртовий С.В.

01.04-17.04

Богданова О.П.

08.04-17.04

Литвиненко О.В.

08.04-24.04

Черткова Н.С.

08.04-24.04

Коробов М.Г.

08.04-24.04

Червонець І.В.
Бражнікова Т.О.

08.04-24.04

Гринюкова Р.А.

15.04-30.04

Дробін А.А.

15.04-30.04

Марченко І.А.

06.05-22.05

Задубняк Ю.А.

06.05-22.05

Шовенко О.С.
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63

64

65

66

67

68

69

70
71

72

73
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Дистанційний курс для педагогічних працівників, які
працюють із дітьми з особливими освітніми потребами.
Проблема: «Діти з порушеннями аутичного спектра в
освітньому просторі»
Дистанційний курс для практичних психологів та
соціальних педагогів закладів освіти.
Проблема: «Базові навички медіатора в закладі освіти»
Дистанційний курс для вчителів математики.
Проблема:
«Урок
математики
на
засадах
компетентнісного підходу»
Дистанційний курс для педагогічних працівників
закладів освіти.
Проблема:«Використання хмарних технологій в
практиці педагога»
Дистанційний курс для педагогічних працівників
закладів освіти.
Проблема: «Шляхи подолання антиінноваційних
бар’єрів в освіті»
Дистанційний курс для вчителів української мови і
літератури, зарубіжної літератури, початкових класів.
Проблема: «Кольористика як засіб зображення
внутрішнього світу героя»
Дистанційний курс для вчителів трудового навчання та
технологій.
Проблема: «Проектна технологія на уроках трудового
навчання»
Дистанційний курс для педагогічних працівників
закладів дошкільної освіти.
Проблема: «Упровадження інноваційних освітніх
технологій з урахуванням сучасних пріоритетів
дошкільної освіти»
Дистанційний курс для вчителів хімії.
Проблема: «Розв’язування задач шкільного курсу «Хімія»
Дистанційний курс з методики основ формування
здоров’язбережної і соціальної компетентності для вчителів,
які викладають основи здоров’я та впроваджують
здоров’язбережні превентивні
проекти, педагогіворганізаторів, психологів, класних керівників, адміністрації
закладів загальної середньої освіти.
Проблема: «Підвищення рівня фахової майстерності
педагогічних працівників з методики розвитку
соціальних та життєвих навичок в організації
навчальної діяльності учнів, спрямованої на
формування
здоров’язбережної
і
соціальної
компетентності»
Дистанційний курс для вчителів природознавства.
Проблема:
«Практична діяльність на уроках
природознавства»
Дистанційний курс для вчителів англійської мови.
Проблема: «Комунікативний метод – шлях успішного
навчання англійської мови»
Дистанційний курс для вчителів української мови й
літератури.
Проблема: «Методика підготовки до зовнішнього
незалежного оцінювання. Як створити власне
висловлення»
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06.05-22.05

Павлюх В.В.

06.05-22.05

Мирська А.А.

13.05-29.05

Голодюк Л.С.

13.05-29.05

Скрипка Г.В.

13.05-29.05

Федірко Ж.В.

13.05-29.05

Небеленчук І.О.

13.05-29.05

Татаренко О.В.

20.05-05.06

Гагаріна Н.П.

03.06-19.06

Ціперко Т.В.

03.06-19.06

Ткаченко С.В.
Литвиненко О.В.

03.06-19.06

Хлань Л.М.

10.06-26.06

Коса І.Т.

10.06-26.06

Мінич Г.В.
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79

80

81

82

83

84

85

86

Дистанційний курс для вчителів української мови й
літератури.
Проблема: «Сучасний урок української мови:
технології, методи, прийоми»
Дистанційний курс для педагогічних працівників
закладів загальної середньої освіти, які працюють з
дітьми з особливими освітніми потребами.
Проблема: «Організація навчання, виховання та
розвитку дітей із особливими освітніми потребами в
умовах інклюзивного навчання»
Дистанційний курс (апробація) для
вчителів
інформатики.
Проблема: «Запити та звіти в базах даних»
Дистанційний курс «Навчання на засадах розвитку
життєвих навичок» 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»
Дистанційний курс для педагогічних працівників
закладів освіти.
Проблема: «Як встигнути все, або тайм менеджмент для
вчителів»
Дистанційний тренінг для педагогічних працівників
закладів освіти.
Проблема: «Використання карт знань у практичній
діяльності педагога»
Дистанційний курс для вчителів української мови і
літератури, зарубіжної літератури, початкових класів.
Проблема: «Теорія та методика аналізу художнього
твору»
Дистанційний тренінг для педагогічних працівників
закладів освіти.
Проблема: «Особливості розвитку, навчання та
виховання дітей з особливими освітніми потребами»
Дистанційний тренінг для педагогічних працівників
закладів освіти.
Проблема: «Створення онлайнових інтерактивних вправ»
Дистанційний курс «Основи медичних знань і
допомоги» для вчителів, викладачів предмета «Захист
Вітчизни».
Проблема: «Підвищення ефективності уроку предмету
«Захист Вітчизни»
Дистанційний курс для вчителів та асистентів вчителів
закладів загальної середньої освіти.
Проблема: «Диференційоване викладання в класі з
інклюзивним навчанням»
Дистанційний курс для педагогічних працівників
закладів освіти.
Проблема: «Освітній процес на засадах змішаного
навчання»
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10.06-26.06

Котляренко Н.М.

10.06-26.06

Червонець І.В.
Бражнікова Т.О.

12.08-28.08

Шовенко О.С.

19.08-05.09

Ткаченко С.В.
Литвиненко О.В.

19.08-05.09

Скрипка Г.В.

09.09-17.09

Литвиненко О.В.

09.09-25.09

Небеленчук І.О.

16.09-23.09

Войтко В.В.

16.09-23.09

Частаков А.В.

16.09-03.10

Коробов М.Г.

16.09-03.10

Червонець І.В.

16.09-03.10

Литвиненко О.В.

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

Дистанційний курс для вчителів української мови і
літератури.
Проблема:
«Сучасний урок української мови:
технології, методи, прийоми»
Дистанційний курс для методистів методичних кабінетів
(центрів)
органів
управління
освітою
райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських
рад міст обласного значення, міських, селищних,
сільських рад об’єднаних територіальних громад,
керівників закладів загальної середньої освіти.
Проблема:
«Розвиток професійної компетентності
педагога»
Дистанційний курс (апробація) для учителів
інформатики.
Проблема:
«Особливості підготовки учнів до
розв’язування задач олімпіади з інформаційних
технологій: PowerPoint»
Дистанційний курс для завідувачів (директорів),
методистів методичних кабінетів (центрів) органів
управління освітою райдержадміністрацій, виконавчих
комітетів міських рад міст обласного значення, міських,
селищних, сільських рад об’єднаних територіальних
громад, керівників закладів загальної середньої освіти.
Проблема:
«Методичний менеджмент: технологія
впровадження»
Дистанційний тренінг для педагогічних працівників
закладів освіти, які мають свій YouTube-канал.
Проблема: «Як
зробити
свій
YouTube-канал
популярним?»
Дистанційний курс для педагогічних працівників
закладів освіти.
Проблема: «Як не спійматися на гачок, або критичне
оцінювання ресурсів Інтернету»
Дистанційний курс (апробація) для педагогічних
працівників закладів освіти.
Проблема: «Технологічні прийоми використання
інтерактивної дошки SmartBoard (ПЗ Notebook)»
Дистанційний курс для вчителів української мови і
літератури, зарубіжної літератури, початкових класів.
Проблема: «Аналіз ліричного твору»
Дистанційний курс для практичних психологів та
соціальних педагогів закладів освіти.
Проблема: «Основи педагогічної конфліктології»
Дистанційний курс (апробація) для керівників закладів
освіти, методистів, учителів.
Проблема: «Методи
формувального
оцінювання
навчальних досягнень здобувачів освіти»
Дистанційний курс для вчителів зарубіжної
літератури.
Проблема: «Сучасний урок зарубіжної літератури та
російської мови: інноваційна парадигма»
Дистанційний курс для вчителів музичного мистецтва.
Проблема: «Сучасні підходи до викладання мистецтва в
закладах загальної середньої освіти»
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16.09-03.10

Котляренко Н.М.

16.09-03.10

Вареха А.Г.

16.09-03.10

Шовенко О.С.

23.09-10.10

Половенко О.В.

30.09-07.10

Буртовий С.В.

02.10-17.10

Скрипка Г.В.

02.10-17.10

Голодюк Л.С.

15.10-31.10

Небеленчук І.О.

15.10-31.10

Чебоненко В.Ф.

15.10-31.10

Кендюхова А.А.

15.10-31.10

Ревнивцева О.В.

15.10-01.11

Черненко С.В.

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

Дистанційний курс для педагогічних працівників
закладів освіти.
Проблема: «Антропонімія
сучасної
української
літературної мови»
Дистанційний курс для педагогічних працівників
закладів дошкільної освіти.
Проблема:
«Формування
фонетико-граматичної
компетенції дітей дошкільного віку»
Дистанційний курс (апробація) для вчителів історії та
суспільствознавчих дисциплін.
Проблема: «Практичні заняття на уроках історії та
суспільствознавчих дисциплін»
Дистанційний курс (апробація) для вчителів трудового
навчання та технологій.
Проблема: «Інноваційні технології на уроках трудового
навчання»
Дистанційний курс для педагогічних працівників
закладів освіти.
Проблема: «Організація дистанційного навчання за
допомогою сервісу GoogleClassroom»
Дистанційний тренінг для педагогічних працівників
закладів освіти.
Проблема: «Інфографіка як ефективний спосіб подачі
даних»
Дистанційний тренінг для педагогічних працівників
закладів освіти.
Проблема: «Використання скрайбингу в освітньому
процесі»
Дистанційний курс для педагогічних працівників
закладів професійної (професійно-технічної) освіти.
Проблема: «Робота з учнями закладів професійної
(професійно-технічної) освіти, які мають особливі
освітні потреби: психолого-педагогічні аспекти»
Дистанційний курс (апробація) для педагогічних
працівників закладів освіти.
Проблема: «Створення, охорона та використання
об`єктів інтелектуальної власності»
Дистанційний курс для
вчителів математики
Проблема: «Задачі практичного змісту в шкільному
курсі математики»
Дистанційний курс для завідувачів (директорів),
методистів методичних кабінетів (центрів) органів
управління освітою райдержадміністрацій, виконавчих
комітетів міських рад міст обласного значення, міських,
селищних, сільських рад об’єднаних територіальних
громад, заступників директорів закладів освіти.
Проблема: «Формування освітнього середовища»
Дистанційний курс для вчителів освітньої галузі
«Суспільствознавство».
Проблема: «Події Української революції 1917-1921 рр.
на теренах нашого краю»
Дистанційний курс (апробація) для вчителів історії та
суспільствознавчих дисциплін.
Проблема: «Технологія проектного навчання на уроках
історії, правознавства та громадянської освіти»
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21.10-06.11

Вікторіна О.М.

21.10-06.11

Гагаріна Н.П.

21.10-06.11

Черткова Н.С.

21.10-06.11

Татаренко О.В.

21.10-04.11

Частаков А.В.

21.10-30.10

Литвиненко О.В.

28.10-05.11

Литвиненко О.В.

04.11-20.11

Молчанова О.М.

04.11-20.11

Федірко Ж.В.

04.11-20.11

Ткаченко Л.А.

11.11-28.11

Кірішко Л.М.

11.11-28.11

Митрофаненко Ю.С.

11.11-28.11

Відіборенко І.В.

112 Дистанційний курс з методики основ формування
здоров’язбережної і соціальної компетентності 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
соціальних та життєвих навичок в організації навчальної
діяльності учнів, спрямованої на формування
здоров’язбережної і соціальної компетентності»
113 Дистанційний курс для вчителів економіки.
Проблема: «Технологія проблемного навчання на
уроках економіки»
114 Дистанційний тренінг для педагогічних працівників
закладів освіти.
Проблема: «Освітні можливості Вікіпедії (вільної
багатомовної онлайн-енциклопедії)»
115 Дистанційний курс для методистів, класних
керівників, заступників директорів закладів освіти з
виховної роботи, педагогів-організаторів, педагогівкраєзнавців, керівників гуртків та музеїв.
Проблема: «Національно-патріотичне виховання учнів
в умовах сучасного освітнього простору»
116 Дистанційний тренінг (апробація) для учителів
зарубіжної літератури.
Проблема: «Стратегії роботи з текстом»
117 Дистанційний курс для вчителів української мови і
літератури, зарубіжної літератури, початкових класів.
Проблема: «Теорія та методика аналізу художнього
твору»
118 Дистанційний курс для педагогічних працівників
закладів освіти.
Проблема: «Як створити та наповнити сайт учителя,
використовуючи сервіси Google»
119 Дистанційний курс для педагогічних працівників
закладів освіти.
Проблема: «Учитель як агент змін та суб’єкт розбудови
нової української школи»
120 Дистанційний курс для завідувачів (директорів),
методистів методичних кабінетів (центрів) органів
управління освітою райдержадміністрацій, виконавчих
комітетів міських рад міст обласного значення, міських,
селищних, сільських рад об’єднаних територіальних
громад, заступників директорів закладів освіти.
Проблема: «Професійний розвиток педагога: від
стандарту до інновацій»
121 Дистанційний курс (апробація) для вчителів
англійської мови.
Проблема: «Розвиток професійної компетентності
вчителя іноземної мови»
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11.11-28.11

Ткаченко С.В.
Литвиненко О.В.

11.11-28.11

Богданова О.П.

11.11-20.11

Чала М.С.

25.11-11.12

Міцай Ю.В.
Пляка С.М.
Гайда Л.А.

25.11-04.12

Ревнивцева О.В.

25.11-11.12

Небеленчук І.О.

02.12-18.12

Скрипка Г.В.

02.12-18.12

Жосан О.Е.

02.12-18.12

Побережець О.С.

02.12-18.12

Коса І.Т.
Задубняк Ю.А.

6.3. Методичне забезпечення освітнього процесу
№
з/п
1

2

3

4

5

6

Форма/вид методичного
забезпечення

Категорія
керівних і
Термін
Відповідальні
педагогічних
виконання
кадрів
Методичні,
Протягом року
Структурні
керівні та
підрозділи
педагогічні кадри
регіону

Формування
навчальнотематичних планів курсів
підвищення кваліфікації та
науково-методичних заходів
з урахуванням результатів
онлайн-опитування,
інноваційних технологій у
навчанні; нових науковометодичних та навчальнодидактичних ресурсів
Розробка
та
створення
Учителі усіх
навчальних відеоподкастів
категорій
для здобувачів освіти курсів
підвищення кваліфікації
Організація під час курсів та
Керівні та
семінарів:
педагогічні кадри
- виставок, педагогічних
регіону
реклам
науковопедагогічної, методичної та
навчальної літератури;
- презентацій авторських
програм,
проектів,
методичних і навчальних
посібників
науковопедагогічних працівників
інституту,
методичних
працівників,
керівників
шкіл,
педагогічної
громадськості
Методичні
рекомендації Педагогічні
щодо
особливостей працівники
організації
освітнього ЗЗСО
процесу у 2019-2020 н.р.
Підготовка матеріалів до Педагогічні
«Науково-методичного
працівники
вісника» № 55
ЗЗСО
Тематичні публікації на
інтернет-ресурсах
інституту,
структурних
підрозділах

Учителі
географії

Протягом року

Протягом року

Протягом
року
Протягом року

Протягом року
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Буртовий С.В.

Структурні
підрозділи

Голодюк Л.С.
керівники
структурних
підрозділів
Голодюк Л.С.
керівники
структурних
підрозділів
Науковопедагогічні та
педагогічні
працівники
закладу

Відмітка
про
виконання

VІІ. Інноваційна та дослідно-експериментальна діяльність
7.1. Організаційно-методичний супровід управління інноваційною
діяльністю
№
з/п

Форма та тема заходу

1

Упровадження
системи
управління охороною праці
та
безпекою
життєдіяльності в закладах
освіти області

2

Забезпечення
науковопедагогічних передумов для
розширення змісту, форм,
впровадження інноваційних
технологій
навчання
в
систему
післядипломної
освіти

3

4

Науково-інформаційне
забезпечення
підготовки
педагогічних
працівників
закладів
дошкільної,
загальної середньої освіти з
питань
інноваційного
розвитку здоров’язбережної
та профілактичної освіти,
упровадження
досягнень
науки в практичну роботу
педагога
Організаційно-методичний
супровід
дослідноекспериментальної роботи
та інноваційної діяльності
освітніх установ області за
такими напрямами:
 формування та розвиток
безпечного
освітнього
середовища;
 упровадження
інноваційних
технологій
навчання дорослих;

Категорія
керівних і
педагогічних
кадрів
Керівники закладів
(директори,
заступники
директорів),
завідувачі
(директори),
методисти
методичних
кабінетів (центрів)
органів управління
освітою
райдержадміністра
цій, міських рад,
об’єднаних
територіальних
громад
Учителі,
які
викладають основи
здоров’я, безпеку
життєдіяльності та
впроваджують
превентивні
проекти в закладах
загальної середньої
освіти
Усі
категорії
педагогічних
працівників

Усі категорії
педагогічних
працівників
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Термін
виконання
Протягом
року

Протягом
року

Відповідальні
Желєзнова Т.П.

Желєзнова Т.П.
Ткаченко С.В.

Протягом
року

Желєзнова Т.П.

Протягом
року

Желєзнова Т.П.
Ткаченко С.В.

Відмітка
про
виконання

5

6

 теоретичні та практичні
основи
функціонування
здоров’язбережної
превентивної освіти;
 застосування
інформаційнокомунікаційних технологій
у діяльності учителів, які
викладають
основи
здоров’я,
безпеку
життєдіяльності
та
впроваджують превентивні
проекти в закладах загальної
середньої освіти;
 використання
здоров’язбережних
інтерактивних технологій
навчання
у освітньому
процесі
Круглий стіл з проблеми
«Впровадження сучасних
методик проведення
комплексної оцінки,
надання психологопедагогічних та корекційнорозвиткових послуг дітям з
особливими освітніми
потребами»
Он-лайн проект «Модель
професійної компетентності
вчителя предметів освітньої
галузі «Технології» на
засадах STEM-освіти»

Педагогічні
працівники
закладів
дошкільної освіти

Під час
курсів та
обласних
заходів

Бражнікова Т.О.

Вчителі
інформатики,
трудового
навчання
(технологій)

2018-2019

Чала М.С.,
Шовенко О.С.,
Татаренко О.В.
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7.2. Формування інноваційного-освітнього середовища в регіоні: розробка та впровадження нових освітніх моделей і
технологій, координація інноваційної діяльності
№
з/п
1
2

3

4

5

6

Зміст роботи
Організація та проведення
розвитку життєвих навичок

навчання на засадах

Організація та проведення навчання з курсів
«Вчимося жити разом. Програма розвитку
соціальних навичок учнів початкової, основної та
старшої школи у курсі «Основи здоров’я»» та
«Основи
соціальної
та
здоров’язбережної
компетентності» (двокомпонентна модель)
Упровадження
європейських
стандартів
превентивної освіти

Категорія керівних і педагогічних
кадрів
Учителі, які викладають основи
здоров’я, безпеку життєдіяльності та
впроваджують превентивні проекти
в закладах загальної середньої
освіти.
Опорні заклади загальної середньої
освіти:

Упровадження системи тренінгів для працівників Учасники педагогічного процесу
системи цивільного захисту, а також закладів
пенітенціарної системи, охорони здоров’я, освіти та
соціального захисту, в яких перебувають люди з
інвалідністю працівниками лабораторії основ
здоров’я, безпеки життєдіяльності та охорони праці
спільно
з
лабораторією
інклюзивного
та
інтегрованого навчання
Науково-методичний супровід створення моделі Директори, заступники директорів
навчального закладу «Школи сприяння здоров’ю»;
Шкіл сприяння здоров’ю
розширення обласної мережі закладів
Організувати та провести майстер-клас директорів Директори, заступники директорів
опорних шкіл, які працюють над створенням
Шкіл сприяння здоров’ю
сучасної моделі навчального закладу – Школи
сприяння здоров’ю
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Термін виконання

Відповідальні

Протягом року

Желєзнова Т.П.

Протягом року

Желєзнова Т.П.

Протягом року

Желєзнова Т.П.
Ткаченко С.В.

Постійно

Желєзнова Т.П.
Ткаченко С.В.
Червонець І.

Протягом року

Міцай Ю.В.,
Пляка С.М.

18.04

Міцай Ю.В.,
Пляка С.М.

Відмітка про
виконання

7

8

9

10

11

Реалізація програми НАПНУ «Нова українська
школа у поступі до цінностей» (на базі Чечеліївської
ЗШ
Петрівського
району,
НВО
№
20
м. Кропивницького»).
Інформаційно-методичний супровід упровадження
інноваційних технологій навчання дорослих в
систему післядипломної освіти
Науково-інформаційне забезпечення підготовки
керівників закладів загальної середньої освіти з
питань інноваційного розвитку національної освіти,
упровадження досягнень науки і практики в роботу
закладу загальної середньої освіти
Організаційно-методичний
супровід
дослідноекспериментальної роботи та інноваційної діяльності
освітніх установ області за такими напрямами:
 формування та розвиток освітнього середовища;
 упровадження інноваційних технологій навчання;
 теоретичні та практичні основи функціонування
освітніх округів;
 застосування
інформаційно-комунікаційних
технологій у діяльності методичних кабінетів
(центрів)
органів
управління
освітою
райдержадміністрацій, міських рад, об’єднаних
територіальних громад;
 використання
інформаційно-комунікаційних
технологій у освітньому процесі та управлінській
діяльності керівників закладів загальної середньої
освіти
Оновлювати online-студію з обміну досвідом
«Інноваційна діяльність фахівців психологічної
служби системи освіти»

Класні керівники, керівники
гуртків, педагоги-організатори,
заступники з виховної роботи

Протягом року

Міцай Ю.В.

Завідувачі, директори, методисти,
керівники
закладів
загальної
середньої освіти
Завідувачі, директори, методисти,
керівники закладів загальної
середньої освіти

Протягом
року

Половенко О.В.

Протягом
року

Половенко О.В.

Завідувачі, директори, методисти,
керівники
закладів
загальної
середньої освіти

Протягом
року

Половенко О.В.

Практичні психологи, соціальні
педагоги
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Постійно

Чебоненко В.Ф.,
Мирська А.А.,
Снітко І.Ю.

Графік вивчення перспективного досвіду
№
з/п

Прізвище ініціали
носія досвіду

1

Педагогічний колектив комунального
закладу «Загальноосвітня школа ІІІІ ступенів №5» Бобринецької міської
ради Кіровоградської області

2

Єфімова Оксана Анатоліївна, методист з
основ здоров’я, превентивних проектів,
безпеки життєдіяльності та охорони праці
методичного кабінету відділу освіти
Кіровоградської
районної
державної
адміністрації
Антонова Наталія Олександрівна, учитель
зарубіжної літератури та російської мови
комунального
закладу
«Навчальновиховне об’єднання «Загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів № 31 з гімназійними
класами, центр дитячої та юнацької
творчості
«Сузір’я»
Кіровоградської
міської ради Кіровоградської області»
Бугайова Наталія Анатоліївна, учитель
української
мови
і
літератури
Новопразького
навчально-виховного
об`єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів - дошкільний навчальний заклад позашкільний центр» Олександрійської
районної ради Кіровоградської області
Тисленко Олена Юріївна, учитель
музичного мистецтва загальноосвітньої

3

4

5

Термін
вивчення

Відповідальні

Оформлення
результатів вивчення

Науково-методичний супровід
упровадження
здоров’язбережних технологій
навчання,
європейських
стандартів превентивної освіти в
навчально-виховний процес
Удосконалення роботи з питань
охорони праці та безпеки
життєдіяльності
з
метою
зменшення
травмування
учасників навчально-виховного
процесу
Аналітична діяльність на уроці
літератури:
проблеми
та
перспективи

2017-2020

Желєзнова Т.П.

Презентація, стаття

2019-2020

Желєзнова Т. П.
Ткаченко С.В.

Презентація, стаття

2019

Ревнивцева О.В

Методичний посібник

Формування
предметних
і
творчих компетентностей на
уроках української засобами
STEM

2018-2019

Мінич Г.В.
Котляренко НМ

Стаття

Упровадження
інформаційнокомунікаційних технологій на

2019-2020

Черненко С.В.

Ідея досвіду
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Мультимедійний
посібник

Відмітка
про
виконання

6

7

8

школи І-ІІІ ступенів № 2 Кіровоградської
міської ради Кіровоградської області
Гнатенко Світлана Петрівна, учитель
історії
Новоукраїнського
навчальновиховного комплексу «Загальноосвітня
школа І ступеня з поглибленим вивченням
англійської мови - гімназія "Лідер"»
Новоукраїнської
міської
ради
Кіровоградської області
Комунальний заклад «Навчально-виховне
об'єднання
«Спеціалізований
загальноосвітній
навчальний
заклад
I ступеня «Гармонія» - гімназія імені
Тараса Шевченка - центр позашкільного
виховання «Контакт» Кіровоградської
міської ради Кіровоградської області»;
Комунальний заклад «Навчально-виховне
об'єднання
№
6
«Спеціалізована
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр
естетичного
виховання
«Натхнення»
Кіровоградської
міської
ради
Кіровоградської області»
Полтавець
Світлана
Владиславівна,
бібліотекарь
комунального
закладу
«Компаніївське
навчально-виховне
об'єднання" Компаніївської селищної ради
Кіровоградської області»;
Ружанська
Тетяна
Валентинівна,
бібліотекарь
Помічнянської
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3
Помічнянської
міської
ради
Кіровоградської області;
Пудова Надія Артемівна, бібліотекарь
комунального закладу «Загальноосвітня

уроках предметів художньоестетичного циклу
ІКТ супровід на уроках історії

2017-2019

Черткова Н.С.

Стаття у
«Педагогічному
віснику», методичний
посібник

Міжнародні освітні проекти

2019-2020

Коса І.Т.,
Задубняк Ю.А.

Буклет

Дяченко Н.І.

Методичний посібник
(2020 р.)

Сучасні технології та бібліотечні
інновації як платформа для
створення
розвиваючого
інформаційно-освітнього
простору користувачів
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2019-2020

9

10

11

12

13

14

школа І-ІІІ ступенів №5» Бобринецької
міської ради Кіровоградської області
Педагогічний колектив Чечеліївської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
філії Новостародубської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Петрівської районної
ради
Місюня Лілія Валеріївна, директор
комунального закладу «Центр комплексної
реабілітації для дітей з інвалідністю
Фортечної
районної
у
місті
Кропивницькому ради»
Царук Михайло Анатолійович, учитель
християнської
етики
комунального
закладу «Петрівське навчально-виховне
об'єднання «загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів – гімназія» Петрівської районної
ради Кіровоградської області
Педагогічний колектив комунального
закладу «Петрівське навчально-виховне
об'єднання «загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів – гімназія» Петрівської районної
ради Кіровоградської області
Молчанова Оксана Миколаївна, старший
викладач кафедри педагогіки, психології і
корекційної освіти

Організація
здоров’язбережувальної діяльності в умовах
навчального закладу

2018-2019

Міцай Ю.В.

Буклет

Організаційно-методичний
супровід реабілітації дітей з
інвалідністю: сучасні підходи

2018-2020

Гельбак А.М.

Духовно-моральне виховання у
контексті розвитку соціальної і
громадянської компетентностей
учнів

2018-2020

Жосан О.Е.

Публікація
узагальнених
результатів – жовтень
2020 р. («Педагогічний
вісник»)
Публікація узагальнених
результатів – червень
2020 р. («Педагогічний
вісник»)

Інноваційний
аспект
організаційно-методичного
супроводу роботи з розвитку
ключових
компетентностей
учнів
Використання засобів арт-терапії
в процесі підвищення рівня
професійної
компетентності
науково-педагогічних
та
педагогічних працівників
Рябич Тетяна Григорівна, вихователь Вихователь спеціальної школи в
Знам’янської
спеціальної умовах реформування системи
загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ освіти
ступенів Кіровоградської обласної ради

2018-2020

Марченко І.А.

2018-2019

Жосан О.Е.

2019-2021

Павлюх В.В.
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Публікація
узагальнених
результатів – жовтень
2020 р. («Педагогічний
вісник»)
Публікація
узагальнених
результатів – червень
2019 р. («Педагогічний
вісник»)
Публікація
узагальнених
результатів – жовтень
2021 р. («Педагогічний
вісник»)

15

16

17

18

19

20

21

Лєонова
Тетяна
Володимирівна,
корекційний педагог, учитель початкових
класів
Знам’янської
спеціальної
загальноосвітньої школи-інтернату ІІІІ ступенів Кіровоградської обласної ради
Гельбак Анжела Миколаївна, доцент
кафедри
педагогіки,
психології
і
корекційної освіти
Брайко Оксана Василівна, практичний
психолог
комунального
закладу
«Навчально-виховне
об'єднання
«Спеціалізований
загальноосвітній
навчальний заклад І ступеня «Гармонія» гімназія імені Тараса Шевченка - центр
позашкільного
виховання
«Контакт»
Кіровоградської
міської
ради
Кіровоградської області»
Краснова Катерина Олексіївна, асистент
вихователя в інклюзивній групі закладу
дошкільної
освіти
(Новоукраїнський
комунальний дошкільний навчальний
заклад № 5 «Берізка» Новоукраїнської
міської ради)
Методичний кабінет відділу освіти
Гайворонської
районної
державної
адміністрації

Застосування
основ
мнемотехніки
для
корекції
розвитку дітей з особливими
освітніми потребами

2019-2021

Войтко В.В.

Прийоми та методи оцінювання
громадянських компетентностей
в освітньому процесі
Застосування
арттерапевтичного
підходу
в
адаптації п’ятикласників до
освітнього процесу

2019

Кендюхова А.А.

2019-2021

Молчанова О.М.

«Практичне
впровадження 2018-2019 рр.
інклюзивної форми навчання в
освітній простір дошкільного
навчального закладу»

Формування
індивідуальної
освітньої траєкторії підвищення
рівня
професійної
компетентності
педагога
в
умовах Нової української школи
ІРМЦ відділу освіти, молоді та спорту «Як досягти синергетичного
Новомиргородської райдержадміністрації ефекту в процесі діяльності
оновленої методичної служби»
Свічкарьова Інна Борисівна, директор Розвиток
інноваційного
комунального
закладу
«Навчально- освітнього середовища опорного
виховний комплекс «Долинська гімназія -
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Бражнікова Т.О.

Публікація
узагальнених
результатів –
Публікація
узагальнених
результатів –
Публікація узагальнених
результатів –

Навчально-методичний
посібник

І півріччя

Кірішко Л.М.

Стаття до
«Методичного
вісника»

2019-2020

Побережець О.С.

Посібник

І півріччя

Половенко О.В.

Стаття до
«Педагогічного
вісника»

22

23

24

25

26

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3
Долинської районної ради»
Хоменко Вікторія Олексіївна, вчитель
біології
комунального
закладу
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3
Кіровоградської
міської
ради
Кіровоградської області імені Олени
Журливої»
Постика Віктор Васильович, вчитель
фізики та інформатики комунального
закладу «Глинське навчально виховне
об`єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів-дошкільний навчальний заклад»
Світловодської
районної
ради
Кіровоградської області
Тикул Ольга Андріївна, вчитель хімії
комунального
закладу
«Навчальновиховне об’єднання №25 «Загальноосвітня
школа
І-ІІІ
ступенів,
природничоматематичний ліцей, центр позашкільного
виховання «Ліра» Кіровоградської міської
ради Кіровоградської області»
Павленко Світлана Олександрівна, вчитель
географії загальноосвітньої школи ІІІІ ступенів № 4 Кіровоградської міської
ради Кіровоградської області
Гришина Наталя Олександрівна, вчитель
математики Созонівського навчальновиховного комплексу «Загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів - дошкільний
навчальний
заклад»
Кіровоградської
районної
державної
адміністрації
Кіровоградської області

закладу в умовах освітнього
округу
Формування
ключових
компетентностей учнів через
діяльнісний підхід у навчанні

2018-2020

Богданова О.П.

Узагальнення досвіду,
статті

Застосування
фізики

на уроках

2019-2021

Дробін А.А.

Узагальнення досвіду,
комплект дидактичних
засобів навчання

Впровадження
інтернеттехнологій на уроках хімії

2018-2020

Ціперко Т.В.,
Литвиненко О.В.

Узагальнення досвіду,
статті, тези

Розвиток
інформаційної
компетентності учнів шляхом
залучення до дослідницької
діяльності на уроках географії
Використання
практичної
спрямованості
на
уроках
математики для формування
математичних компетентностей
учнів
через
використання
інноваційних технологій

2018-2020

Хлань Л.М.,
Литвиненко О.В.

Узагальнення досвіду,
статті, тези

2018-2020

Ткаченко Л.А.

ІКТ
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Узагальнення досвіду,
внесення в анотований
каталог перспективного
педагогічного досвіду
вчителів математики
Кіровоградської області
(електронний варіант)

27

28

29

30

31
32

33

Кураєва
Вікторія
Володимирівна,
вихователь дошкільного навчального
закладу комбінованого типу, ясла-сад №7
«Козачок» Знам'янської міської ради
Шумейко Юлія Миколаївна, вчитель
початкових
класів
загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №10 Світловодської
міської ради Кіровоградської області
Іванова Світлана Григорівна, вчитель
початкових класів вищої категорії,
старший вчитель комунального закладу
«Навчально-виховне
об’єднання
«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів –
ліцей № 19
–
позашкільний
центр
Кіровоградської
міської
ради
Кіровоградської області»
Мальована Людмила Миколаївна, учитель
початкових
класів
загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 29 Кіровоградської
міської ради Кіровоградської області
Горова Ольга Геннадіївна, виховательметодист ЗДО №4 «Казка», м. Долинська
Ружин Наталія Миколаївна, вихователь
комунального
закладу
«Навчальновиховне об'єднання «Школа козацьколицарського виховання І-ІІ ступенів № 2 1суспільно-гуманітарний
ліцей
дошкільний
навчальний
заклад
Кіровоградської
міської
ради
Кіровоградської області»»
Петренко Ксенія Петрівна, вчитель
початкових класів навчально-виховного
комплексу «Кіровоградський колегіум-

Екологічне
виховання
дошкільників
як
засіб
гармонійного
розвитку
особистості
Формування
ключових
та
предметних
компетентностей
учнів початкових класів шляхом
упровадження
інтегрованого
навчання
Співпраця
з
батьками
в
освітньому процесі початкової
школи як ефективний засіб
навчання
та
виховання
молодших школярів

Протягом
року

Тарапака Н.В.

Стаття

Протягом
року

Кондратова В.В.

Стаття

Протягом
року

Тіхонова Н.Г.

Стаття

Розвиток
продуктивного
та
критичного мислення в умовах
розвивальної освіти

Протягом
року

Чернецька О.Г.

Стаття

Управління
інноваційною
освітньою діяльністю
Розвиток
мовленнєвої
компетентності
дошкільників
засобами мовленнєвих ігор та
мовленнєвих
вправ
з
використанням
інтерактивних
методів

Протягом
року
Протягом
року

Гагаріна Н.П.

Стаття

Скуренко С.Л.

Стаття

Застосування
інтерактивних
технологій
на
уроках
в
початковій школі

Протягом
року

Сібіберт О.Є.

Стаття
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34

35

спеціалізований
загальноосвітній
навчальний
заклад
І-ІІІ
ступенівдошкільний навчальний заклад-центр
естетичного виховання» Кіровоградської
міської ради Кіровоградської області
Блохін Віктор Анатолійович, учитель
предметів «Фізична культура» та «Захист
Вітчизни» опорного навчального закладу
«Суботцівська загальноосвітня школа I-III
ступенів Знам'янської районної ради
Кіровоградської області»
Степанов Максим Вікторович, учитель
фізики
та
математики
опорного
навчального
закладу
«Трепівська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»
Знам’янської
районної
ради
Кіровоградської області

Шляхи підвищення рухової
активності та розвитку рухових
умінь і навичок учнів середніх та
старших класів
Формування в учнів природничонаукових
та
світоглядних
компетентностей
засобами
фізики

Протягом
року

2019-2021

Коробов М.Г.

Посібник

Дробін А.А.

Узагальнення досвіду,
статті

7.3. Координація дослідно-експериментальної роботи:
а) всеукраїнського рівня
№
з/п
1

2

Назва експерименту

Назва експериментального закладу

Теоретико-методологічні
Комунальний
заклад
«Навчальнозасади моделювання розвитку виховний комплекс «Долинська гімназія авторських шкіл
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3
Долинської районної ради»
Науково-педагогічний проект Заклади освіти – учасники проекту
«Інтелект України»
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Документ, яким затверджено
експеримент
Наказ МОНУ від 19.01.2017 р.
№ 97
Наказ МОНУ від 18.05.2017 р.
№ 714
«Про
завершення
дослідно-експериментальної
роботи за темою «Розробка та
апробація
навчальнометодичного
забезпечення

Прізвище, ім’я, по
батькові наукового
керівника
Половенко О.В.

Половенко О.В.

Термін
проведення

3

Дидактико-методичне
і
навчальне
забезпечення
реалізації концептуальних засад
реформування
початкової
загальної освіти

4

Розроблення і впровадження
навчально-методичного
забезпечення початкової освіти в
умовах
реалізації
нового
Державного стандарту початкової загальної середньої освіти

Комунальний заклад «Навчально-виховне
об’єднання – Загальноосвітня школа ІІІІ ступенів № 31 з гімназійними класами,
центр дитячої та юнацької творчості
«Сузір’я» Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області»;
Комунальний заклад «Навчально-виховне
об’єднання
ліцей-школа-дошкільний
навчальний
заклад
«Вікторія-П»
Кіровоградської
міської
ради
Кіровоградської області»
Комунальний заклад «Навчально-виховне
об’єднання №25 «Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів, природничо-математичний
ліцей, центр позашкільного виховання
«Ліра» Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області»;
Комунальний
заклад
«Бобринецьке
навчально-виховне
об’єднання
«Навчально-виховний комплекс «Гімназія
- загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№ 1»
Бобринецької
міської
ради
Кіровоградської області;
Спеціалізована загальноосвітня школа ІІІІ ступенів №7 Світловодської міської
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реалізації
науковопедагогічного
проекту
«Інтелект України» в основній
школі
загальноосвітніх
навчальних закладів» на базі
комунального
закладу
«Харківська гімназія № 169
Харківської
міської
ради
Харківської області»
Наказ МОН України №561 від
06.04.2017 р. «Про завершення
І (організаційно-підготовчого
етапу та розширення бази для
проведення
дослідноекспериментальної роботи на
базі загальноосвітніх закладів
Київської, Дніпропетровської
та Чернігівської областей
Наказ МОН України №1028 від
13.07.2017р. «Про проведення
всеукраїнського експерименту
на
базі
загальноосвітніх
навчальних закладів»

Цимбалару
Анжеліка
Дмитрівна,
завідувач
відділу початкової освіти
Інституту
педагогіки
НАПН України, доктор
педагогічних наук

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

ради Кіровоградської області;
Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ
ступенів №15 Олександрійської міської
ради
Розробка
та
апробація Комунальний
заклад
«Навчальнонавчально-методичного
виховний комплекс «Загальноосвітній
забезпечення
реалізації навчальний
заклад
І-ІІІ ступенів
науково-педагогічного проекту №26 - дошкільний навчальний заклад «Інтелект України
дитячий юнацький центр «Зорецвіт»
Кіровоградської
міської
ради
Кіровоградської області;
Комунальний заклад «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»
Науково-методичні засади
Комунальний заклад «Навчально-виховне
створення та функціонування
об’єднання «Спеціалізований
Всеукраїнського науковозагальноосвітній навчальний заклад I
методичного віртуального
ступеня «Гармонія» - гімназія імені
STEM-центру (ВНМВ STEMТараса Шевченка - центр позашкільного
центр)
виховання «Контакт» Кіровоградської
міської ради Кіровоградської області»

Наказ МОН України №1319 від Гавриш
І.В.,
02.11.2016р. «Про проведення педагогічних
всеукраїнського експерименту професор
за
темою
«Реалізація
компетентнісного підходу в
науково-педагогічному проекті
«Інтелект України» на базі
загальноосвітніх навчальних
закладів»

Наказ МОН України від
17.05.2017 р. № 708, наказ
начальника УОМС ОДА від
09.07.2017р. № 487

доктор
наук,

Червонець І.В.
(консультант)

2017-2022

б) регіонального рівня
№
з/п
1

Назва експерименту

Назва експериментального заклад

Становлення і розвиток мережі опорних КЗ «Петрівське НВО «ЗШ І-ІІІ
шкіл в умовах децентралізації та ступенів – гімназія» Петрівської
формування освітніх округів в області
районної ради, КЗ «Компаніївське
НВО» Компаніївської районної ради,
Користівська
ЗШ
І-ІІІ
ст.
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Документ, яким
затверджено
експеримент
Наказ
начальника
управління
освіти,
науки, молоді та спорту
Кіровоградської ОДА
від 30.12.2016 р. № 903

Прізвище, ім’я, по
батькові наукового
керівника
Міцай Ю.В.

Термін
проведення
2016-2019

2

Стандартизація наскрізної соціальнопсихологічної
моделі
масового
впровадження медіаосвіти у вітчизняну
педагогічну практику

3

Науково-методичні засади створення та
функціонування
Всеукраїнського
науково-методичного
віртуального
STEM-центру (ВНМВ STEM-центр)

Олександрійської районної ради,
Торговицьке НВО Новоархангельської
районної ради, Підвисоцьке НВО
Новоархангельської районної ради,
Новоархангельське
НВО
№2
Новоархангельської районної ради,
Новоархангельське
НВО
№1
Новоархангельської районної ради,
Надлацьке НВО Новоархангельської
районної ради.
Комунальний заклад «Навчальновиховне об'єднання ліцей-школадошкільний
навчальний
заклад
«Вікторія-П» Кіровоградської міської
ради Кіровоградської області»; ДНЗ
«Вище професійне училище №9
м. Кропивницький»;
КЗ
«Педагогічний ліцей Кіровоградської
міської ради Кіровоградської області»
Комунальний заклад «Навчальновиховне об’єднання «Спеціалізований
загальноосвітній навчальний заклад I
ступеня «Гармонія» - гімназія імені
Тараса
Шевченка
центр
позашкільного виховання «Контакт»
Кіровоградської
міської
ради
Кіровоградської області».

«Про
проведення
дослідноекспериментальної
роботи регіонального
рівня

Наказ МОН України від Найдьонова Л.А.,
18.08.2017 р. № 1199
науковий керівник
Молчанова О.М.,
відповідальний
виконавець за наказом
МОН.

2017-2022

Наказ МОН України від Стрижак О.Є., науковий 2017–2022
17.05.2017 р. № 708
керівник
Марченко І.А.
(координатор)

7.4. Науково-методичний супровід впровадження інновацій, проектна діяльність
№
з/п
1

Зміст роботи
Створення інтерактивної карти
«Соціальні та краєзнавчі проекти, що

Термін
виконання

Місце
проведення

Категорія
учасників

Січеньвересень

КЗ «КОІППО імені
Василя

Організатори виховного процесу
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Відповідальні
Міцай Ю.В.;
Гайда Л.А.;

Відмітка
про
виконання

2

об’єднують і розвивають громаду»
Регіонально-культурологічний проект
«Кропивницький як бренд»
(електронний проект)

2019
2019-2020

3

Організація та проведення навчання на
засадах розвитку життєвих навичок

Протягом
року

Упровадження європейських стандартів
здоров'язбережної превентивної освіти
На курсах підвищення кваліфікації та
семінарах забезпечувати впровадження
інновацій та залучати здобувачів освіти
до проектно-технологічної діяльності

Протягом
року
Протягом
року

4

5

Сухомлинського»
Дистанційна
взаємодія з
використанням
Інтернет-сервісів
КЗ «КОІППО імені
Василя
Сухомлинського»

Педагогічні працівники ЗЗСО,
вчителі-краєзнавці, педагогічна
працівники ЗПО, громадські
організації та державні установи
Учителі, які викладають основи
здоров’я,
безпеку
життєдіяльності
та
впроваджують
превентивні
проекти в закладах загальної
середньої освіти
Заклади
загальної
Педагогічні працівники
середньої освіти
КЗ «КОІППО імені
Учителі трудового навчання
Василя
(технологій), інформатики
Сухомлинського»

Пляка С.М.
Гайда Л.А.;
Пляка С.М.
Желєзнова Т.П.

Желєзнова Т.П.
Ткаченко С.В.
Татаренко О.В.,
Чала М.С.

7.5. Впровадження результатів інноваційної діяльності, створення бази даних інновацій
№
з/п
1
2
3
4

Зміст роботи
Оновлення бази даних інновацій та перспективного педагогічного досвіду на сайті
кафедри педагогіки, психології і корекційної освіти
Оновлення бази даних з інноваційних технологій, що впроваджуються в закладах
освіти області. Оновлення карти освітніх інновацій на сайті.
Підготовка питання на науково-методичну раду «Про результати запровадження
інноваційних форм здійснення науково-методичного супроводу»
Формування бази даних: кращих практик організації освітнього процесу в опорних
школах; кращих практик методичного супроводу організації освітнього процесу;
освітніх проектів.
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Термін
виконання
Січень,
червень
Січень,
червень
Листопад-грудень
Протягом року

Відповідальні
Жосан О.Е.
Марченко І.А.
Половенко О.В.
Побережець О.С.
Половенко О.В.

Відмітка про
виконання

VІІІ. Формування єдиного освітнього інформаційного простору
регіону
8.1. Науково-методичний супровід учасників інформатизації освіти
№
з/п

Термін
виконання

Форма та тема заходу

Категорія

1

Освоєння (апробація)
сервісу Google Classroom

2

Науковопедагогічні,
педагогічні
працівники
Учителі усіх
категорій

Систематичне оновлення
контенту
на
персональних
блогах
викладачів кафедр та
сайтах
структурних
підрозділів,
сайті
інституту
Створити
групу для
Учителі
вчителів української та
української
зарубіжної літератури»
мови та
творчої
лабораторії
літератури
«Креативний словесник»
Організація консультацій
Завідувачі,
для
працівників
директори,
методичних
кабінетів,
методисти,
керівників ЗЗСО щодо
керівники
застосування
ІКТ
у освітніх закладів
практичній діяльності
Освоєння (апробація)
Учителі, які
сервісу Google Suite
викладають
предмети
освітньої галузі
«Технології»
Обласна
дистанційна
Для всіх
практикоорієнтована
категорій
конференція
педагогічних
(дистанційний
курс,
працівників
вебінар, майстер-клас)
Обласний
конкурс
Для всіх
«Інновації в освітньому
категорій
просторі: тренди 2019»
педагогічних
(дистанційна форма)
працівників

3

4

5

6

7

Відповідальні

Протягом
року

Голодюк Л.С.
структурні
підрозділи

1 раз на два
місяці

Науковопедагогічні та
педагогічні
працівники

До 30 .01

Котляренко Н.М.

Протягом
року

Половенко О.В.

Квітеньгрудень

Татаренко О.В.
Шовенко О.С.

29.10-01.11

ЛитвиненкоО.В.,
Частаков А.В.,
Задорожко І.В.

05.11-15.11

ЛитвиненкоО.В.,
Частаков А.В.,
Задорожко І.В.

Відмітка
про
виконання

8.2. Забезпечення навчання педагогічних працівників регіону інформаційнокомунікаційним технологіям та методична підтримка викладання
навчальних предметів засобами ІКТ
№
з/п
1

Зміст роботи

Наукове редагування та
подальша
публікація

Категорія
керівних і
педагогічних
кадрів

Термін
виконання

Учителі усіх

Протягом
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Відповідальні

Буртовий С.В.

Відмітка про
виконання

2

3

4

науково-методичних
матеріалів з актуальних
тем використання ІКТ в
освітньому процесі на
сторінках
обласного
науково-методичного
журналу
«Освітній
інтернет
навігатор»
(http://oin.in.ua)
Проведення
індивідуальних занять,
консультацій
для
здобувачів освіти
Використання
онлайнових технологій
в освітньому процесі
Каталогізація посилань
на освітні проекти з
іноземної мови

категорій

року

Для всіх
категорій
педагогічних
працівників
Для всіх
категорій
педагогічних
працівників
Учителі
іноземних мов

За потребою

Литвиненко О.В.
Частаков А.В.
Чала М.С.

За потребою

Литвиненко О.В.
Частаков А.В.

Протягом
року

Задубняк Ю.А.

8.3. Розбудова єдиного інформаційно-освітнього простору регіону
№
з/п
1

2

3

4

5

Зміст роботи

Термін
виконання

Модернізація роботи регіонального Протягом року
Інтернет-журналу (http://ezn.in.ua),
на якому передбачається публікація
електронного освітнього контенту з
актуальних
питань електронної
освіти, дистанційного навчання,
електронних
засобів
навчання,
сучасних Інтернет-технологій тощо
Систематичне адміністрування та Протягом року
наповнення сайту КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлинського» та сайту
центру дистанційного навчання
Постійна робота з просування веб- Протягом року
сайту в рейтингу пошукових систем,
з пошукової оптимізації (створення
семантичного ядра сайту тощо) щодо
обміну постійними посиланнями для
нарощування маси посилань
Систематичне адміністрування та Протягом року
наповнення
платформи
дистанційного навчання Moodle
Надання консультацій працівникам Протягом року
інституту та районним (міським)
методичним кабінетам (центрам)
щодо
використання
в
роботі
інформаційно-комунікаційних
технологій,
зокрема
систем
керування контентом, онлайнових
освітніх середовищ, проведення
онлайнових вебінарів тощо
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Відповідальні
Буртовий С.В.

Литвиненко О.В.
Частаков А.В.
Задорожко І.В.
Частаков А.В.
Задорожко І.В.

Литвиненко О.В.
Частаков А.В.
Литвиненко О.В.
Частаков А.В.
Задорожко І.В.

Відмітка про
виконання

6
7

8

9

10

11

12
13

14

Проведення скайп-нарад
Аналіз стану функціонування сайтів
методичних
кабінетів,
окремих
методистів, наповнюваність сторінок
методичних кабінетів на сайтах
відділів, управлінь освіти
Проведення онлайн- опитування
щодо участі у курсах підвищення
кваліфікації
Проводити скайп-наради
Інформаційно-методичне
забезпечення освітньої діяльності
методичних
кабінетів
(центрів)
органів
управління
освітою
райдержадміністрацій, міських рад,
об’єднаних територіальних громад,
закладів загальної середньої освіти
Упровадження мережевої співпраці з
метою координації методичних
служб
через:
чат-,
інтернетконференції, віртуальні наради та
засідання
Проведення скайп-нарад
Оновлення комп’ютерного банку
законодавчих
і
нормативних
документів,
що
регламентують
діяльність
методичної
служби,
керівників
закладів
загальної
середньої освіти
Інформаційне
забез-печення
методичних заходів через: сайти
«Медіапростір», «Школа молодого
методиста», «Регіональна школа
новаторства», «Проект «Інтелект
України» на Кіровоградщині»; блоги
«Майстерня
керівника»,
«Управлінський пошук», «Серпнева
конференція», «Творча група» та
інші

Щочетверга
Щороку

Половенко О.В.
Половенко О.В.
Кірішко Л.М.

Протягом
року

Завідувачі
структурних
підрозділів
Чебоненко В.Ф.
Снітко І.Ю.

Остання
п’ятниця
місяця
Протягом року

Половенко О.В.

Протягом року

Половенко О.В.

Щомісячно
Постійно

Червонець І.В.
Половенко О.В.

Постійно

Половенко О.В.

8.4. Впровадження Інтернет-технологій в освітній процес регіону, розвиток
віртуальних педагогічних спільнот тощо
№
з/п

1

2

Категорія
керівних і
Зміст роботи
педагогічних
кадрів
Систематична
робота
з Учителі усіх
наповнення електронним освітнім категорій
контентом освітнього порталу «ЯВчитель» (http://vchitel.kr.ua)
Забезпечення
функціонування Педагогічні
сайту кафедри, блогу «Корекційна працівники,
освіта»,
сайту
«Викладання керівники
закладів освіти
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Термін
виконання

Відповідальні

Протягом
року

Буртовий С.В.

Постійно

Жосан О.Е.

Відмітка
про виконання

3

4

5

6

7
8

9

10

11

12

13

предметів
духовно-морального
спрямування»
Науково-методичний
супровід
діяльності відкритої віртуальної
групи
«Краєзнавство:
центральний регіон»
Забезпечення діяльності відкритої
віртуальної групи «Арт-терапія в
Кропивницькому» // Електронна
адреса:
https://www.facebook.com/groups/2
16889632107522/?ref=bookmarks
Забезпечення діяльності відкритої
віртуальної групи «Протидія
торгівлі людьми» // Електрона
адреса:
https://www.facebook.com/groups/1
272381066216652/
Створення
на
базі
блогу
«Професійне самовдосконалення
педагога» віртуальної спільноти.

Вчителі історії,
методисти

Постійно

Жосан О.Е.

Практичні
психологи,
соціальні
педагоги,
вихователі

Постійно

Молчанова
О.М.

Викладачі
інститутів
післядипломної педагогічної освіти

Постійно

Молчанова
О.М.

ВчителіІІ півріччя
дефектологи,
вихователі
спеціальних
шкіл та шкілінтернатів
Підтримка функціонування блогу Педагогічні
ІІ півріччя
«Особлива дитина»
працівники
Створення на базі блогу «Шкільні Педагогічні
ІІ півріччя
клуби
підприємництва працівники
Кіровоградської
області»
віртуальної спільноти
Створення
блогу
«Сучасні Керівники та
Лютий
тенденції інноваційної освітньої педагогічні
діяльності»
працівники
ЗЗСО
Адміністрування
віртуальної Обласні, районні
Постійно
спільноти Міжнародного конкурсу (міські), шкільні
з інформатики та комп’ютерної координатори
вправності «Бобер» в Україні в конкурсу
соціальній
мережі
Фейсбук
https://www.facebook.com/groups/2
32587803450210/
Адміністрування
віртуальної Фасилітатори
Постійно
спільноти програми Intel Шлях до програми, фахівці
успіху в Кіровоградській області з моніторингу
(Україна)
https://www.facebook.com/groups/3
78801248818463/ в соціальній
мережі Фейсбук
Оновлення віртуального інтернет- Методисти,
Протягом
клубу «Серце віддане дітям»
керівники
року
навчальних
закладів
Підтримка роботи віртуальної
Методисти,
Протягом
виставки
сучасних
видань
заступники
року
«Дітям про Україну: цікаво,
директорів
доступно, популярно»
шкіл, педагоги-
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Павлюх В.В.

Войтко В.В.
Гельбак А.М.

Марченко І.А.

Чала М.С.

Чала М.С.

Трубіна В.М.

Міцай Ю.В.

14

15

16

17

організатори,
бібліотекарі
освітніх
закладів
Підтримка роботи групи вчителів Учителі
зарубіжної літератури у мережі зарубіжної
Facebook «Читаємо. Аналізуємо. літератури
Навчаємо»
Розвиток діяльності віртуальної Педагогічні
педагогічної
спільноти працівники
«Дошкільники»
закладів
дошкільної
освіти
Створення електронного ресурсу Організатори
«Інформаційно-ресурсний
бібліотечної
супровід освітнього процесу: справи
досвід бібліотек, методичних
служб»
Створення інтерактивної карти
Організатори
«Соціальні
та
краєзнавчі
виховного
проекти для розвитку громади»
процесу

Протягом
року

Ревнивцева
О.В.

Протягом
року

Гагаріна Н.П.

Березеньтравень

Дяченко Н.І.

Протягом
року

Міцай Ю.В.,
Пляка С.М.,
Гайда Л.А.

8.5. Запровадження електронної освіти та розробка електронного освітнього
контенту
№
з/п

Термін
виконання

Зміст роботи
Використання платформи YouTube для
проведення освітніх вебінарів
Розробка та розміщення на дистанційній
платформі Moodle авторських дистанційних
курсів та дистанційних тренінгів для освітян
регіону
Розробка
мультимедійних
електронних
навчально-методичних матеріалів відповідно
до тематики лекційних та практичних занять
викладачів кафедри
Впровадження
електронного
освітнього
контенту Office 365 в навчальний процес
(OneDrive, OneNote, онлайновий офіс)
Використання платформи YouTube для
проведення освітніх вебінарів

Протягом
року
Протягом
року

6

Використання платформи BigBlueButton для
проведення освітніх вебінарів

Протягом
року

7

Уводити в практику самоосвіти педагогів
використання масових відкритих онлайнкурсів (MOOC) від провідних світових
розробників
Сприяти використанню Всеукраїнського
репозитарію навчального контенту та
забезпечувати
розміщення
на
ньому
авторських
розробок
педагогів
Кіровоградської області

Систематично

1
2

3

4

5

8
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Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року

Систематично

Відповідальні
Литвиненко О.В.
Частаков А.В.
Викладачі
кафедри теорії і
методики
середньої освіти
Викладачі
кафедри теорії і
методики
середньої освіти
Литвиненко О.В.
Частаков А.В.
Задорожко І.В.
Литвиненко О.В.
Частаков А.В.
Задорожко І.В.
Литвиненко О.В.
Частаков А.В.
Задорожко І.В.
Чала М.С.
Татаренко О.В.
Шовенко О.С.
Чала М.С.
Татаренко О.В.
Шовенко О.С.

Відмітка
про
виконання

9

Науково-методичний супровід розробки
вчителями електронного освітнього контенту,
розміщення його на сайті лабораторії

Постійно

Чала М.С.
Татаренко О.В.
Шовенко О.С.

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
№ Організаційна форма заходу, категорія педпрацівників
з/п
та проблема
1
Школа менторінгу (очно-дистанційна форма) методистів
методичних кабінетів (центрів) органів управління освітою
райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст
обласного значення, міських,
селищних, сільських рад
об’єднаних територіальних громад, заступників директорів
закладів освіти.
Проблема: «Освітні проекти як інструмент змін у Новій
українській школі»
2
Науково-методичний семінар завідувачів (директорів),
методистів методичних кабінетів (центрів) органів
управління освітою райдержадміністрацій, виконавчих
комітетів міських рад міст обласного значення, міських,
селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад.
Проблема: «Педагогічні ідеї В.О.Сухомлинського в творчій
лабораторії методиста»
3
Науково-практичний
семінар
методистів
закладів
позашкільної освіти.
Проблема: «Професійний розвиток педагогів позашкільної
освіти як важлива умова формування особистості дитини»
4
Науково-практичний семінар методистів математики, фізики.
Проблема:
«Методичний
супровід
удосконалення
професійної компетентності вчителів фізики та математики в
умовах Нової української школи»
5
Семінар-практикум методистів методичних кабінетів
(центрів) органів управління освітою райдержадміністрацій,
виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення,
міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних
громад з бібліотечних фондів.
Проблема: «Використання Інтернет-ресурсів у підвищенні
професійної компетентності бібліотекарів»
6
Науково-методичний семінар методистів методичних
кабінетів
(центрів)
органів
управління
освітою
райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст
обласного значення, міських,
селищних, сільських рад
об’єднаних територіальних громад.
Проблема: «Моніторинг якості освіти в умовах модернізації
освітнього простору»
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Керівник,
науковий керівник
19.02-15.03
Побережець О.С.
І етап (очний) –
Голодюк Л.С.
19.02
ІІ етап
Дата

(дистанційний) –

20.02-15.03

18.03-19.03

Половенко О.В.
Голодюк Л.С.

19.03

Міцай Ю.В.
Пляка С.М.

02.04-04.04

Дробін А.А.
Ткаченко Л.А.

17.04

Дяченко Н.І.

24.04

Корж Л.Ф.
Шаповалова Т.А.
Голодюк Л.С.

7

8

9

10

11

12

13

Науково-методичний семінар методистів методичних
кабінетів
(центрів)
органів
управління
освітою
райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст
обласного значення, міських,
селищних, сільських рад
об’єднаних територіальних громад з дошкільної освіти.
Проблема: «Реалізація принципу наступності дошкільної та
початкової освіти в умовах Нової української школи»
Обласний онлайн-семінар методистів методичних кабінетів
(центрів) органів управління освітою райдержадміністрацій,
виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення,
міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних
громад з початкової освіти.
Проблема: «Шляхи реалізації нових підходів до навчання в
Новій українській школі»
Літня школа керівників, методистів методичних кабінетів
(центрів) органів управління освітою райдержадміністрацій,
виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення,
міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних
громад, директорів закладів загальної середньої освіти.
Проблема: «Розвиток професійної мобільності педагогів у
вимірах нового освітнього простору»
Постійно діючий семінар методистів методичних кабінетів
(центрів) органів управління освітою райдержадміністрацій,
виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення,
міських, селищних, сільських 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»
Методичний брифінг методистів, які відповідають за
психологічну службу.
Проблема: «Роль, місце та основні завдання психологічної
служби в Новій українській школі»
Творча лабораторія методистів методичних кабінетів
(центрів) органів управління освітою райдержадміністрацій,
виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення,
міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних
громад, які відповідають за виховну роботу і позашкільну
освіту та заступників директорів з виховної роботи.
Проблема: «Педагог як співавтор освітнього та духовного
простору дитини»
Регіональна школа новаторства завідувачів (директорів),
методистів методичних кабінетів (центрів) органів
управління освітою райдержадміністрацій, виконавчих
комітетів міських рад міст обласного значення, міських,
селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад.
Проблема: «Розвиток інноваційного потенціалу педагогічних
працівників та його реалізація в проектній діяльності»
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06.05

Тарапака Н.В.
Гагаріна Н.П.

22.05

Кондратова В.В.
Чернецька О.Г.

01.07-05.07

Половенко О.В.
Трубіна В.Г.
Кірішко Л.М.
Побережець О.С.
Голодюк Л.С.

19.09-20.09

Желєзнова Т.П.
Ткаченко С.В.
Гельбак А.М.

24.09

Чебоненко В.Ф.
Гельбак А.М.

09.10

Міцай Ю.В.
Пляка С.М.

10.10-11.10

Кірішко Л.М.
Жосан О.Е.

14

15

16

17

18

19

20

Науково-методичний семінар завідувачів (директорів),
23.10-24.10
методистів методичних кабінетів (центрів) органів управління
освітою райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських
рад міст обласного значення, міських, селищних, сільських рад
об’єднаних територіальних громад.
Проблема: «Розвиток сервісної діяльності методичної служби
засобами мережевих технологій»
Підсумкова
ї
нарада спеціалістів органів управління освітою,
Буде
методистів методичних кабінетів (центрів) органів повідомлено
управління освітою райдержадміністрацій, виконавчих
додатково
комітетів міських рад міст обласного значення, міських,
селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад,
які відповідають за проведення зовнішнього незалежного
оцінювання.
Проблема: «Зовнішнє незалежне оцінювання: підсумки,
проблеми, перспективи»
Науково-методичний семінар методистів методичних
12.11
кабінетів
(центрів)
органів
управління
освітою
райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст
обласного значення, міських, селищних, сільських рад
об’єднаних територіальних громад.
Проблема: «Інноваційна освітня діяльність: організаційнометодичний аспект»
Школа менторінгу (очно-дистанційна форма) методистів 18.11-06.12
методичних кабінетів (центрів) органів управління освітою І етап (очний) –
18.11
райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст
ІІ
етап
обласного значення, міських, селищних, сільських рад
(дистанційний) –
об’єднаних територіальних громад, заступників директорів
19.11- 06.12
закладів освіти.
Проблема: «Освітні проекти як інструмент змін у Новій
українській школі»
Вебінар методистів об’єднаних територіальних громад, які
20.11
відповідають за проведення моніторингових досліджень.
Проблема: «Моніторинг якості освіти: теоретикометодологічний аспект»
Дистанційний курс для методистів методичних кабінетів 21.01-06.02
(центрів) органів управління освітою райдержадміністрацій,
виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення,
міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних
громад, заступників директорів закладів освіти.
Проблема: «Інноваційні підходи до науково-методичної
роботи та критерії її ефективності»
Дистанційний курс для методистів методичних кабінетів 16.09-03.10
(центрів) органів управління освітою райдержадміністрацій,
виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення,
міських,
селищних, сільських
рад об’єднаних
територіальних громад, керівників закладів загальної
середньої освіти.
Проблема: «Розвиток професійної компетентності педагога»
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Половенко О.В.
Голодюк Л.С.

Корж Л.Ф.
Бутенко Л.М.

Марченко І.А.
Побережець О.С.
Кендюхова А.А.

Побережець О.С.
Голодюк Л.С.

Корж Л.Ф.
Шаповалова Т.А.
Кірішко Л.М.
Вареха А.Г.

Вареха А.Г.

Дистанційний курс для завідувачів (директорів), методистів
методичних кабінетів (центрів) органів управління освітою
райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст
обласного значення, міських, селищних, сільських рад
об’єднаних територіальних громад, керівників закладів
загальної середньої освіти.
Проблема:
«Методичний
менеджмент:
технологія
впровадження»
Дистанційний курс для завідувачів (директорів), методистів
методичних кабінетів (центрів) органів управління освітою
райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст
обласного значення, міських, селищних, сільських рад
об’єднаних територіальних громад, заступників директорів
закладів освіти.
Проблема: «Формування освітнього середовища»
Дистанційний курс для методистів, класних керівників,
заступників директорів закладів освіти з виховної роботи,
педагогів-організаторів, педагогів-краєзнавців, керівників
гуртків та музеїв.
Проблема: «Національно-патріотичне виховання учнів в
умовах сучасного освітнього простору»
Дистанційний курс для завідувачів (директорів), методистів
методичних кабінетів (центрів) органів управління освітою
райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст
обласного значення, міських, селищних, сільських рад
об’єднаних територіальних громад, заступників директорів
закладів освіти.
Проблема: «Професійний розвиток педагога: від стандарту до
інновацій»

21

22

23

24

23.09-10.10

Половенко О.В.

11.11-28.11

Кірішко Л.М.

25.11-11.12

Міцай Ю.В.
Пляка С.М.
Гайда Л.А.

02.12-18.12

Побережець О.С.

Інструктивно-методичні наради завідувачів районних (міських) методичних служб та
методичних служб добровільних об’єднань територіальних громад
№ з/п

I нарада

Відповідальні

1.

Про методичне забезпечення освітнього
середовища в умовах НУШ.
Про
результативність
діяльності
регіональних
авторських
творчих
майстерень, майстер-класів тощо
Про підготовку до серпневих конференцій.

Половенко О.В.

2.

3.

1.

2.
3.

Березень

Половенко О.В.

Працівники НМ
центру ОМКДМС
II нарада
Про
орієнтири
концепції
розвитку
Працівники НМ
педагогічної освіти в Україні та оновлення
центру ОМКДМС
завдань методичних служб
Науково-методичний супровід діяльності
Половенко О.В.
освітніх округів та опорних шкіл в області
Про
результативність
реалізації
Половенко О.В.
рекомендацій науково-методичної ради КЗ
«КОІППО імені Василя Сухомлинського»
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Термін
виконання

Жовтень

Відмітка
про
виконання

9.2. Формування мережі базових районних, міських методичних служб та
методичних служб добровільних об’єднань територіальних громад з
основних напрямків їх діяльності
№
Базова методична служба
з/п
1.
Методичний кабінет відділу
освіти, молоді та спорту
Голованівської
райдержадміністрації

Напрями діяльності

Форми роботи на базі закладу

Організація і навчальнометодичне
забезпечення
діяльності закладів
освіти

Літня школа для завідувачів (директорів),
методистів методичних кабінетів (центрів)
органів управління освітою
райдержадміністрацій, иконавчих
комітетів міських рад міст обласного
значення, міських, селищних, сільських
рад об’єднаних територіальних громад,
директорів закладів загальної середньої
освіти
Педагогічна практика здобувачів освіти
курсів
підвищення
кваліфікації
завідувачів,
директорів,
методистів
методичних кабінетів (центрів) органів
управління
освітою
райдержадміністрацій,
виконавчих
комітетів міських рад міст обласного
значення, міських, селищних, сільських
рад об’єднаних територіальних громад
Педагогічна практика для здобувачів
освіти на курсах підвищення кваліфікації
завідувачів (директорів), методистів
методичних кабінетів (центрів) органів
управління
освітою
райдержадміністрацій,
виконавчих
комітетів міських рад міст обласного
значення, міських, селищних, сільських
рад об’єднаних територіальних громад
Науково-методичний семінар завідувачів
(директорів) методистів методичних
кабінетів (центрів) органів управління
освітою
райдержадміністрацій,
виконавчих комітетів міських рад міст
обласного значення, міських,селищних,
сільських
рад,
об’єднаних
територіальних громад
Науково-методичний семінар завідувачів
(директорів) методистів методичних
кабінетів (центрів) органів управління
освітою
райдержадміністрацій,
виконавчих комітетів міських рад міст
обласного значення, міських,селищних,
сільських
рад,
об’єднаних
територіальних громад
Науково-методичні заходи

2.

Методичний кабінет відділу
освіти Устинівської районної
державної адміністрації

Сучасна методична
служба: нова місія,
функції, завдання

3.

Методичний кабінет відділу
освіти Петрівської районної
державної адміністрації

Діяльність методичної
служби в умовах
імплементації Закону
України «Про освіту»

4.

Методичний кабінет відділу
освіти Онуфріївської
районної державної
адміністрації

Педагогічні ідеї
В.О. Сухомлинського
в творчій лабораторії
методиста

5.

Методичний кабінет відділу
освіти Гайворонської
районної державної
адміністрації

Розвиток сервісної
діяльності методичної
служби засобами
мережевих технологій

6.

Центр методичної та
соціально-психологічної
служби управління освіти
Кіровоградської міської ради
Навчально-методичний
кабінет професійно-технічної
освіти

Випереджувальний
характер навчання
педагогів у
міжкурсовий період
Удосконалення
методів психологопедагогічного

7.
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Науково-методичні заходи

8.

Інклюзивно-ресурсний центр
на базі відділу освіти, молоді
та спорту Новомиргородської
райдержадміністрації

9.

Інклюзивно-ресурсний центр
на базі відділу освіти, молоді
та
спорту
Долинської
райдержадміністрації

супроводу учнів з
девіантною
поведінкою
Запровадження
Науково-методичні заходи
інклюзивного
навчання в закладах
загальної
середньої
освіти району
Запровадження
Науково-методичні заходи
інклюзивного
навчання в закладах
загальної
середньої
освіти району

9.3. Аналіз діяльності районних, міських методичних служб та методичних
служб добровільних об’єднань територіальних громад
№
з/п
1.

2.

3.

4.

5.

Зміст роботи
Аналіз річних планів роботи регіональних
методичних
служб,
стану
функціонування структури регіональної
моделі науково-методичної роботи з
педагогічними кадрами (на підставі
наказів та планів роботи на 2019-2020 н.р
Вивчення системи роботи методистів, які
атестуються,
на
підтвердження
(встановлення) вищої кваліфікаційної
категорії
Здійснення
маркетингу методичних
послуг: дослідження ринку запитів і
послуг; планування науково-методичних
послуг; презентація науково-методичних
послуг
Підготовка питань на інструктивнометодичні наради завідувачів районних
(міських) методичних кабінетів (центрів):
Про методичне забезпечення освітнього
середовища в умовах НУШ.
Про
результативність
діяльності
регіональних
авторських
творчих
майстерень, майстер-класів тощо.
Про орієнтири Концепції розвитку
педагогічної освіти в Україні та
оновлення завдань методичних служб.
Науково-методичний супровід діяльності
освітніх округів та опорних шкіл в області
Участь у підготовці та проведенні
адресних методичних декад:
Шляхи реалізації STEM – освіти у
закладах освіти району (Світловодський
район);
Організація та впровадження інклюзивної
освіти у закладах освіти району
(Петрівський район)

Термін
виконання
Вересеньжовтень

Відповідальні
Працівники
НМ центру
ОМКДМС

Протягом
атестаційного
періоду

Половенко
О.В.

Протягом року

Працівники
НМ центру
ОМКДМС

Відповідно до
проведення
графіка нарад

Працівники
НМ центру
ОМКДМС

Жовтень
Листопад
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Половенко О.В.
Ціперко Т.В.
Буртовий С.В.
Марченко І.А.
Половенко О.В.
Литвиненко О.В.
Червонець І.В.

Відмітка про
виконання

Х. Міжнародна діяльність
10.1. Співпраця з міжнародними фондами, науковими центрами, навчальними закладами, освітніми установами та
громадськими організаціями
№
з/п
1

2

3

4
5
6
7

8

Заклад, установа, фонд, програма, проект

Відповідальні

Дитячий Фонд Об’єднаних націй (ЮНІСЕФ)
МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІДу в Україні»
Громадська організація «Дитячий фонд «Здоров’я
через освіту»
GmbH «Профілактика ВІЛ/СНІДу в Східній Європі»
МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІДу в Україні»
Громадська організація «Дитячий фонд «Здоров’я
через освіту»

Желєзнова Т.П.
Ткаченко С.В.

МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІДу в Україні»
Міжнародна незалежна некомерційна організація
Project HOPE
GIZ
(німецьке
товариство
міжнародного
співробітництва)
Корпус Миру США в Україні
Ґете-Інститут, Британська Рада, Французький
Культурний Центр
Міжнародні освітньо-методичні центри PearsonDinternal, Express Publishing, Oxford University Press,
mmpudlication тощо
Міжнародний фонд «Відродження»

Період
співпраці
2019-2023

Тема (назва)
програми (проекту) напрям співпраці
Програма навчального курсу (факультативу)
«Школа проти СНІДу»

2019-2023

Програма навчального курсу (факультативу)
«Захисти себе від ВІЛ»

2019-2023

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»
Шкільна програма з профілактики вживання
тютюну, алкоголю і наркотиків (ХОУП)

2019-2023

2019-2023
Коса І.Т.
Коса І.Т.
Задубняк Ю.А.
Коса І.Т.
Задубняк Ю.А.

Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року

Жосан О.Е.

2014-2020
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Проекти «Чесна гра»,
«Маршрут безпеки»
Викладання англійської мови як іноземної
Участь у семінарах та вебінарах
Організація спільних семінарів
Підготовка аналітичних матеріалів з проблем
реформування освітньої політики, проведення
круглих столів

Відмітка про
виконання

9

Віденський Інститут Музичної терапії в рамках
Міжнародного навчального проекту з музикотерапії

Гельбак А.М.

1019-2021

10

Центр освітніх інновацій за підтримки Ради Європи

Гельбак А.М.

2018-2021

11

Освітня компанія MIKSIKE
(Естонія )

Чала М.С.

2019

12

GEG - Google Educator Groups

Чала М.С.

2019

13

Міжнародний жіночий правозахисний центр «Ла
страда − Україна»
Wikipedia:Education program
Співпраця з експертами шведсько-українського
проекту «Підтримка децентралізації в Україні».

Чала М.С.

2019

Чала М.С.
Половенко О.В.

2019
Протягом
року

Половенко О.В.

Протягом
року
2013-2019

14
15

16
17

18

19

Співпраця з Міжнародним жіночим правозахисним
центром «Ла Страда – Україна»
Український науково-методичний центр практичної
психології і соціальної роботи Національна академія
педагогічних наук України
Національна академія педагогічних наук України
Український науково-методичний центр
практичної психології і соціальної роботи
Національний університет «Києво-Могилянська
академія»
Фонд Народонаселення ООН в Україні, Національна
академія педагогічних наук України

Чебоненко В.Ф.,
Мирська А.А.,
Снітко І.Ю.
Чебоненко В.Ф.,
Мирська А.А.

Чебоненко В.Ф.,
Мирська А.А.,
Снітко І.Ю.

2015-2021

2012-2019
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Міжнародний
навчальний
проект
з
музикотерапії та Львівський Міжнародний
навчальний проект з арт-психології
Інноваційний освітній проект «Формування
та
оцінювання
громадянських
компетентностей в освітньому процесі на
рівні базової середньої освіти» на рр.
Проект Міксіке
Мета: «Упровадження та розвиток он-лайн
навчання в навчальних закладах України,
налагодження зв’язків та комунікації між
педагогами та учнями з різних країн»
Міжнародна спільнота Google утворена для
професійного спілкування та взаємодопомоги
в питаннях ІТ, педагогіки.
Національна дитяча «гаряча лінія» – для дітей
та про дітей
Освітня програма Вікіпедії
Діяльність органів управління закладів освіти
в умовах децентралізації
Попередження
домашнього
насильства,
торгівлі людьми та ґендерної дискримінації
Інформаційно-освітня
протиалкогольна
програма «Сімейна розмова». Впровадження
програми в заклади освіти області
Програма
«Навички
кризового
консультування та розвиток психосоціальної
стійкості дітей до стресу».
Підвищити знання та вдосконалити навички
практичних психологів і соціальних педагогів
Програма щодо формування навичок
репродуктивного
здоров’я
підлітків

20

Громадська організація «Ла страда - Україна»

Чебоненко В.Ф.,
Мирська А.А.

2017-2019

21

Український фонд «Благополуччя дітей»

Чебоненко В.Ф.,
Мирська А.А.

2017-2019

22

Жіночий консорціум України

Чебоненко В.Ф.,
Мирська А.А.,
Снітко І.Ю

2013-2019

23

Обласна громадська організація «Флора»

Чебоненко В.Ф.,
Мирська А.А.,
Снітко І.Ю

2014-2020
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«Дорослішай на здоров’я». Впровадження
програми в заклади освіти області
Програма щодо вирішення конфліктних
ситуацій
«Базові навички медіатора в
навчальному закладі. Забезпечення участі
жінок і дітей у вирішенні конфліктів і
миробудуванні»;
Програма щодо визначення та формування
громадської позиції особистості «Особиста
гідність. Безпека життя. Громадянська
позиція»
Програма щодо подолання насильства в
учнівському середовищі
«Організація роботи з розв’язання проблеми
насильства в школі»
Програма щодо формування безпеки в
навчальному закладі «Шкільна Служба
порозуміння»

10.2. Розробка та реалізація міжнародних програм і проектів
№
з/п
1
2

Назва програми /проекту

Завдання

Відповідальні

Міжнародний проект «Матіфік в
Україні»
Польсько-український
проект
«Шкільна академія підприємництва
3» в рамках Програми польської
закордонної допомоги Міністерства
закордонних
справ
Республіки
Польща

Використання навчального контенту в
освітніх закладах
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 учителів та учнів
ключової
компетенції
«підприємливість та ініціативність».
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
Активізувати вивчення англійської
мови громадою області

Литвиненко О.В.

1. Розширення
міжнародного
співробітництва з навчальними
закладами країн світу
2. Залучення ЗНЗ області до єдиної
європейської
Інтернет-мережі,
обмін ініціативами, здійснення
учнівських обмінів тощо
Проведення
тренінгів
для
педагогічних працівників області,
консультування
з
питань
впровадження програми

Коса І.Т.
Задубняк Ю.А.

3

Проект Корпусу Миру США в
Україні «Викладання англійської
мови як іноземної»

4

Створення розмовного клубу на базі
Кіровоградського
бібліотечного
ресурсного центру «Windows on
America»
Активізація участі загальноосвітніх
навчальних закладів області в
навчальній програмі Європейського
союзу «еTwinning Plus»

5

6

7
8

9

10

Міжнародний
проект
ПРООН/ЮНЕЙДС
«Сприяння
просвітницькій роботі «рівнийрівному» щодо здорового способу
життя в Україні»
Україно-естонський проект Міксіке Впровадження проекту в освітній
простір області
Освітня програма Вікіпедії
Міжнародна програма, у рамках якої
освітяни долучаються до поліпшення
Вікіпедії у рамках навчального
процесу.
Міднародний
оргкомітет
Дня Серія заходів з відзначення Дня
Безпечного Інтернету (Safe Internet Безпечного Інтернету (Safe Internet
Day)
Day)
–
Українсько-швейцарський
Поширення інформації про заходи
проект «Підтримка розвитку освіти міжнародної проектної діяльності.
для демократичного суспільства»;
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Черткова Н.С.

Коса І.Т.

Коса І.Т.

Павлюх В.В.

Чала М.С.
Чала М.С.

Чала М.С.
Половенко О.В.

11

12

13

14

15

–
шведсько-український
проект «Підтримка децентралізації в
Україні»;
– проект «Міксіке в Україні»
(за підтримки Міністерства освіти і
науки України та Міністерства
закордонних справ Естонії)
Інформаційно-освітня
протиалкогольна програма «Сімейна
розмова». Впровадження програми в
заклади освіти області

Програма
«Навички
кризового
консультування
та
розвиток
психосоціальної стійкості дітей до
стресу».
Підвищити знання та вдосконалити
навички практичних психологів і
соціальних педагогів
Програма щодо формування навичок
репродуктивного здоров’я підлітків
«Дорослішай на здоров’я»
Впровадження програми в заклади
освіти області
Програма
щодо
вирішення
конфліктних ситуацій
«Базові
навички медіатора в навчальному
закладі. Забезпечення участі жінок і
дітей у вирішенні конфліктів і
процесу миробудуванні»;
Програма щодо визначення та
формування громадської позиції
особистості «Особиста гідність.
Безпека
життя.
Громадянська
позиція»

16

Програма
щодо
подолання
насильства
в
учнівському
середовищі
«Організація роботи з розв’язання
проблеми насильства в школі»

17

Програма щодо формування безпеки
в навчальному закладі «Шкільна
Служба порозуміння»

Залучення експертів проектів до
проведення методичних заходів
Участь у заходах, які відбуваються в
рамках даних проектів

Популяризація
серед
здобувачів
освіти здорового способу життя й
важливості цих аспектів для стану
репродуктивного
здоров’я
у
майбутньому;
усвідомлення
необхідності збереження та зміцнення
здоров’я як важливої складової
успішного дорослого життя в умовах
освітніх закладів
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

Формування
розуміння
репродуктивної складової здоров’я та
особистої відповідальності і мотивації
на здоровий спосіб життя та
збереження сімейних цінностей
Профілактика
та
врегулювання
конфліктів мирним шляхом за
допомогою медіації і відновних
практик

Чебоненко В.Ф.,
Мирська А.А.,
Снітко І.Ю

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
Формування
умінь
і
навичок
розв’язання проблеми насильства між
дітьми,
сприяння
створенню
безпечного середовища в закладах
освіти шляхом запровадження нових
методів
міжособистісного
спілкування між учнями та вчителями
Формування
навичок
вирішення
конфліктних ситуацій в освітньому
закладі та створення безпечного
середовища за допомого відновних
практик

Чебоненко В.Ф.,
Мирська А.А.,
Снітко І.Ю.
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Чебоненко В.Ф.,
Мирська А.А.,
Снітко І.Ю

Чебоненко В.Ф.,
Мирська А.А.,
Снітко І.Ю

Чебоненко В.Ф.,
Мирська А.А.,
Снітко І.Ю.

Чебоненко В.Ф.,
Мирська А.А.,
Снітко І.Ю.

ХІ. Моніторинг якості освіти регіону
11.1. Моніторинг освітньої діяльності:
а) моніторингові та соціологічні дослідження в регіоні
№
з/п
1.

2.

Зміст роботи

Назва району

Термін
виконання

Відповідальні

Відповідно до
вибірки

лютий травень

Корж Л.Ф.
Шаповалова Т.А.
Волошина О.С.

Відповідно до
вибірки

березень травень

Корж Л.Ф.
Шаповалова Т.А.
Волошина О.С.
Гулка О.С.

Моніторингове
дослідження стану
інклюзивної освіти в
області
Моніторинг стану
проведення
моніторингових
досліджень в області

Відмітка про
виконання

11.2. Науково-методичний супровід моніторингових досліджень
№
з/п

1.

2.

3.

4.

Зміст роботи
Підготовка методичних
рекомендацій
до
проведення
моніторингових
досліджень:
- стану інклюзивної
освіти;
- стану впровадження
моніторингових
досліджень
Підбір та апробація
інструментарію
для
досліджень:
- стану
інклюзивної
освіти в області;
- стану впровадження
моніторингових
досліджень
Нормативно-правове
забезпечення здійснення
моніторингових
досліджень:
опрацювання
наказів,
листів,
методичних
рекомендацій
Міністерства освіти і
науки України
Проведення
інструктивнометодичних
нарад з
регіональними
координаторами

Категорія
керівних і
педагогічних
кадрів
Методисти
відповідальні
за
моніторингові
дослідження

Термін
виконання

Відповідальні
Шаповалова Т.А.,
Волошина О.С.

Лютий
Березень
Методисти

Методисти

Лютий

Корж Л.Ф.,
Шаповалова Т.А.,
Волошина О.С.

За
потребою

Корж Л.Ф.,
Шаповалова Т.А.,
Волошина О.С.,
Гулка О.М.

За потребою

Корж Л.Ф.,
Шаповалова Т.А.
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Відмітка про
виконання

5.

6.

7.

моніторингових
досліджень
Підготовка
інструктивних
матеріалів
до
проведення
моніторингових
досліджень
Обробка та узагальнення
матеріалів
моніторингових
досліджень
Підготовка
інформаційних листів та
звітів до управління
освіти і науки, молоді та
спорту
облдержадміністрації

У визначені
терміни

Корж Л.Ф.
Шаповалова Т.А.,
Волошина О.С.,
Гулка О.М.

Методисти

У визначені
терміни

Шаповалова Т.А.,
Волошина О.С.,
Гулка О.М.

Методисти

У визначені
терміни

Корж Л.Ф.,
Шаповалова Т.А.
Гулка О.М.,
Волошина О.С.

11.3. Організаційно-методичний супровід зовнішнього незалежного
оцінювання
№
з/п
1.

2.

3.

Зміст роботи

Категорія
керівних і
педагогічних
кадрів
Місцеві органи
управління
освітою,
керівники
закладів освіти
Місцеві органи
управління
освітою,
керівники
закладів освіти

Термін
виконання

Організація
та
проведення навчальнометодичної роботи з
питань підготовки до
ЗНО
Інформаційнороз'яснювальна робота
серед
педагогічних
працівників,
громадськості
та
випускників
закладів
загальної
середньої
освіти, студентів ЗВО ІІІ рівня акредитації,
учнів
професійнотехнічної освіти щодо
особливостей
проведення зовнішнього
незалежного
оцінювання у 2019 році
Оновлення інформації в Місцеві органи
довідниках структурних
управління
підрозділів з питань
освітою,
освіти і науки обласної
керівники
державної адміністрації, закладів освіти
місцевих
органів
управління
освітою,
закладів освіти, що
містяться
в
інформаційнотелекомунікаційній
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Відповідальні

Січеньлютий,
березеньлипень

Корж Л.Ф.,
Бутенко Л.М.

Січеньтравень

Корж Л.Ф.,
Бутенко Л.М.,
Курілін О.М.,
Ципочкін А.В.,
Вареха А.Г.,
Ліснічук К.М.

До 28.12

Корж Л.Ф.
Бутенко Л.М.

Відмітка про
виконання

4.

5.

6.

7.

8.

9.

системі УЦОЯО
Добір та підготовка осіб, Місцеві органи
відповідальних
за
управління
формування комплектів
освітою,
реєстраційних
керівники
документів осіб, які закладів освіти
складатимуть державну
підсумкову атестацію у
формі ЗНО
Формування
мережі Місцеві органи
пунктів
реєстрації.
управління
Підготовка осіб, які
освітою,
залучаються до роботи в
керівники
пунктах реєстрації
закладів освіти
Проведення у закладах Місцеві органи
загальної
середньої
управління
освіти, ЗВО І-ІІ рівня
освітою,
акредитації, професійнокерівники
технічної
освіти закладів освіти
батьківських зборів та
тематичних
класних
годин «Готуємося до
ЗНО»
Реєстрація осіб, які Місцеві органи
бажають узяти участь
управління
у пробному ЗНО - 2019
освітою,
керівники
закладів освіти
Формування бази даних Місцеві органи
педагогічних працівників,
управління
залучених до проведення:
освітою,
апробації
керівники
сертифікаційних робіт,
закладів освіти
пробного ЗНО,
основної та додаткової
сесій ЗНО-2019;
єдиного
вступного
іспиту
та
єдиного
фахового
вступного
випробовування
(магістратура)
Організація
та Місцеві органи
проведення :
управління
освітою,
- апробації
керівники
сертифікаційних
закладів освіти
робіт;

До 22.01

Корж Л.Ф.,
Бутенко Л.М.

До 05.02.

Корж Л.Ф.,
Бутенко Л.М.

Січень –
лютий 2019

Корж Л.Ф.,
Бутенко Л.М.

08–31.01

Корж Л.Ф.,
Бутенко Л.М.

Квітень,
лютийберезень
квітеньтравень,
червень,
липень

Корж Л.Ф.
Бутенко Л.М.

Березень,
листопад,
грудень

- пробного
-

ЗНО
з
української мови і
літератури;
пробного ЗНО з інших
предметів;

- основної сесії ЗНО;
- додаткової сесії ЗНО

16.03

23.03

21.05-13.06
02-11.07
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Корж Л.Ф.,
Бутенко Л.М.,
Курілін О.М.,
Ципочкін А.В.,
Вареха А.Г.,
Ліснічук К.М.,
Шаповалова Т.А.,
Гулка О.М.,
Волошина О.С.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Реєстрація та навчання
осіб, які забезпечують
проведення зовнішнього
незалежного
оцінювання в пунктах
проведення ЗНО
Створення регіональних
експертних
груп
з
питань
визначення
результатів ЗНО
Підготовка пропозицій
до формування мережі
пунктів
перевірки
завдань з розгорнутою
відповіддю
сертифікаційних робіт
ЗНО
Навчання, сертифікація
та
інструктаж
екзаменаторів
для
перевірки
відкритої
частини
сертифікаційних робіт з
української
мови,
математики, англійської
мови
Підготовка пропозицій
до формування мережі
пунктів системи ЗНО:
апробації
сертифікаційних робіт;
пробного ЗНО;
основної сесії ЗНО;
перевірки
відкритої
частини
сертифікаційних робіт
Організація
роботи
пунктів
перевірки
завдань із розгорнутою
відповіддю:
- з української мови і
літератури;
- з математики;
- з англійської мови
Організація
та
проведення інструктажу
персоналу пунктів ЗНО

Місцеві органи
управління
освітою,
керівники
закладів освіти

До 17.05.

Корж Л.Ф.,
Бутенко Л.М.

Місцеві органи
управління
освітою

До 17.05

Корж Л.Ф.,
Бутенко Л.М

Місцеві органи
управління
освітою,
керівники
закладів освіти

До 17.05

Корж Л.Ф.,
Бутенко Л.М.

Місцеві органи
управління
освітою,
керівники
закладів освіти

До 22.05

Корж Л.Ф.,
Бутенко Л.М.

Місцеві органи
управління
освітою,
керівники
закладів освіти

Корж Л.Ф.,
Бутенко Л.М.
Жовтень,
Березень
До 18.04
До 15.05

Місцеві органи
управління
освітою

Травеньчервень

Місцеві органи
За
управління
календарним
освітою,
планом
керівники
закладів освіти
Координація співпраці з
Установи
За графіком
Південним
виконання
проведення
міжрегіональним
покарань і
додаткової
управлінням з питань
слідчі
сесії ЗНО
виконання
ізолятори
кримінальних покарань
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Корж Л.М.,
Бутенко Л.М.

Корж Л.М.,
Бутенко Л.М.

Корж Л.М.,
Бутенко Л.М.

18.

та
пробації
Міністерства
юстиції
України
щодо
організації зовнішнього
оцінювання осіб, які за
рішенням
судів
перебувають
в
установах
виконання
покарань
і
слідчих
ізоляторах
Кіровоградської області
Інформування
щодо
порядку
здійснення громадськог
о спостереження за
проведенням ЗНО та
реєстрація громадських
спостерігачів

Місцеві органи
управління
освітою,
керівники
закладів освіти

з 21.01

Бутенко Л.М.

ХІI. Інформаційно-видавнича діяльність
12.1. Робота бібліотеки
№
з/п
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

Зміст роботи
Презентація та поповнення тематичного
куточку «Із Сухомлинським назавжди»
Поповнення постійно діючої виставки
літератури «Перлина степового краю!»
Систематичне
інформування працівників
установи та здобувачів освіти курсів
підвищення
кваліфікації
про
нові
надходження літератури до бібліотеки.
Тематична поличка, присвячена жертвам
Голодомору «Голодомор – чорна сповідь моєї
Вітчизни».
Оформлення та поповнення
виставки
матеріалів «Новинки методичної літератури
для вчителів французької та німецької мов».
Підготовка
та презентація виставки
друкованих видань КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлинського» (для всіх категорій
здобувачів освіти).
Літературна виставка до Дня Соборності
України
Рекомендаційний список літератури для
вчителів, які працюють з учнями з
особливими освітніми потребами, асистентів
учителів на тему «Можливості обмежені, ̶
таланти безмежні»
Проведення відкритих переглядів літератури
до Дня рідної мови «З рідним словом міцніє
держава» (для всіх категорій здобувачів
освіти)
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Термін
виконання
Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року

Відповідальні
Воловоденко В.П.,
Олексієнко Т.В.
Воловоденко В.П.,
Олексієнко Т.В.
Воловоденко В.П.,
Олексієнко Т.В.

Січень

Воловоденко В.П.,
Олексієнко Т.В.

Січень

Воловоденко В.П.,
Олексієнко Т.В.

Січень

Воловоденко В.П.,
Олексієнко Т.В.

Січень

Воловоденко В.П.,
Олексієнко Т.В.
Воловоденко В.П.,
Олексієнко Т.В.

Лютий

Лютий

Воловоденко В.П.,
Олексієнко Т.В.

Відмітка про
виконання

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

До 205 річниці з дня народження
Т.Г.Шевченка
(1814-1861)
виставка
літератури: «Великий Кобзар».
Презентація виставки друкованих видань КЗ
«КОІППО ім. Василя Сухомлинського» для
всіх категорій слухачів курсів підвищення
кваліфікації.
Підбір статей фахових періодичних видань
для вчителів (викладачів) освітньої галузі
«Суспільствознавство» (історія України,
всесвітня історія, основи правознавства,
основи філософії, етика, громадянська освіта,
курс «Людина і світ»)
Презентація додатків до журналів ВГ
«Основа» «Новинки методичної літератури»
(для вчителя-предметника).
Бібліографічний огляд фахових періодичних
видань за 2018-2019 років для вчителів
української мови і літератури, зарубіжної
літератури та російської мови.
Тематичний список літератури з проблеми:
«Розвиток
предметних і ключових
компетентностей учнів початкових класів»
(для здобувачів освіти початкових класів).
Презентація
щоквартального
науковометодичного журналу «Педагогічний вісник»
за 2015-2018 роки (для
всіх категорій
здобувачів освіти).
Підготовка тематичного списку літератури
(для слухачів курсів керівників навчальних
закладів).
Підготовка
рекомендаційного
списку
літератури з проблеми «Сучасні підходи до
модернізації
структури
та
змісту
позашкільної освіти в умовах реформування»
(для педагогічних працівників (директорів,
завідувачів центрів, філій, заступників
директорів, методистів, завідувачів відділів)
закладів позашкільної освіти.
Презентація виставки друкованих видань за
2018-2019 роки КЗ «КОІППО імені Василя
Сухомлинського»
для всіх категорій
здобувачів
освіти
курсів
підвищення
кваліфікації.
Підготовка
рекомендаційного
списку
літератури з проблеми: «Філологічно
обдарована молодь України» (для здобувачів
освіти на курсах української мови).
Підбірка фахової літератури з проблеми:
«Шляхи реалізації компетентнісного підходу
як
інноваційного засобу модернізації
початкової освіти з урахуванням пріоритету
соціалізації молодшого школяра» (для
вчителів початкової школи).
Підготовка переліку підручників, які є в
бібліотеці (для вчителів початкової школи).
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Березень

Воловоденко В.П.,
Олексієнко Т.В.

Березень

Воловоденко В.П.,
Олексієнко Т.В.

Березень

Воловоденко В.П.,
Олексієнко Т.В.

Березень

Воловоденко В.П.,
Олексієнко Т.В.

Березень

Олексієнко Т.В.,
Воловоденко В.П.

Березень

Воловоденко В.П.,
Олексієнко Т.В.

Березень

Олексієнко Т.В.,
Воловоденко В.П.

Березень

Олексієнко Т.В.

Квітень

Олексієнко Т.В.
Воловоденко В.П.

Квітень

Воловоденко В.П.

Квітень

Олексієнко Т.В.

Квітень

Воловоденко В.П.
Олексієнко Т.В.

Травень

Воловоденко В.П

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Презентація виставки друкованих видань за
2018-2019 роки КЗ «КОІППО імені Василя
Сухомлинського»
для
всіх
категорій
здобувачів освіти.
Проведення відкритих переглядів новинок
періодичної
літератури
загального
педагогічного змісту, що надходить до
бібліотечного фонду (для всіх категорій
слухачів).
Демонстрація виставки літератури «Новинки
методичної
літератури
(для
вчителів
предметів природничого циклу).
Підготовка
рекомендаційного
списку
літератури
(для
вчителів-логопедів,
завідувачів, логопедів логопедичних пунктів
та інструкторів з фізичного виховання
закладів дошкільної освіти).
Для педагогічних працівників, які обіймають
посаду бібліотекаря та бібліотекарів закладів
освіти День фахівця з проблеми: «Сучасні
технології як засіб підвищення ефективності
ведення бібліотечної справи у закладах
освіти». В рамках заходу: презентація
фахових періодичних видань: «Шкільний
бібліотекар»,
«Бібліотечна
планета»,
«ШБІЦ», та газета «Шкільна бібліотека+»;
огляд новинок спеціальної літератури, огляд
часопису «Позакласний час».
Виставка - обговорення на тему: «Педагогічні
інноваційні технології в сучасній дошкільній
освіті» (для вихователів закладів дошкільної
освіти).
Презентація журналу «Дитина з особливими
потребами» (для вихователів спеціальних
шкіл, санаторних шкіл, дитячих будинків,
навчально-реабілітаційних
центрів;
вихователі та чергові з режиму у закладах
освіти для громадян, які потребують
соціальної допомоги і реабілітації).
Тематична поличка на тему: «Системний
підхід до організації роботи в групі
подовженого дня» (для вихователів груп
подовженого дня)
Презентація
навчально-методичного
посібника «Працюємо з «особливою»
дитиною у «звичайній» школі» / колектив
авторів Дмитренко К.А., Коновалова М.В. та
Семиволос О.П. (для вчителів закладів
загальної середньої освіти, які навчають учнів
з особливими освітніми потребами, асистенти
вчителів).
Проведення відкритих переглядів новинок
періодичної
літератури
загальнопедагогічного змісту, що надходить
до бібліотечного фонду (для здобувачів
освіти).
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Травень

Олексієнко Т.В.

Травень

Воловоденко В.П.
Олексієнко Т.В.

Травень

Воловоденко В.П.,
Олексієнко Т.В.

Травень

Воловоденко В.П.,
Олексієнко Т.В.

Червень

Воловоденко В.П.,
Олексієнко Т.В.

Червень

Воловоденко В.П.

Червень

Олексієнко Т.В.

Червень

ВоловоденкоВ.П.

Серпень

Олексієнко Т.В.

Серпень

Воловоденко В.П.,
Олексієнко Т.В.

33.

34.
35.
36.

37.

38.

39.

40.
41.

42.

43.

44.
45.

46.

47.
48.

49.

Рекомендаційний список літератури на тему:
«Інформаційно-технологічний
супровід
сучасного уроку трудового навчання».
Презентація діючих навчальних програм (для
всіх користувачів бібліотеки).
Викладка матеріалів до проведення Першого
уроку у 2019 – 2020 навчальному році.
Книжкова виставка
матеріалів до Дня
незалежності «Я кращої в світі країни не
знаю!».
Проведення відкритих переглядів новинок
періодичної
літератури
загальнопедагогічного змісту, що надходить
до бібліотечного фонду (для всіх категорій
здобувачів освіти).
До дня народження Василя Олександровича
Сухомлинського книжкова виставка: «Вічний
слід на землі!»
Підготовка
рекомендаційного
списку
літератури з проблеми «Особливості змісту і
методики
викладання
природничих
дисциплін у контексті реалізації Концепції
″Нова українська школа″» (для всіх категорій
здобувачів освіти на
курсах галузі
«Природознавставо»).
Поповнення виставки «Новинки методичної
літератури для вчителя-філолога».
Огляд фахового журналу «Вихователю ГПД.
Усе для роботи» (для вихователів груп
подовженого дня ).
Проведення відкритих переглядів новинок
періодичної
літератури
загальнопедагогічного змісту, що надходить
до бібліотечного фонду (для всіх категорій
слухачів).
Бібліографічний огляд фахових періодичних
видань за 2018-2019 років для вчителів
початкових
класів
закладів
загальної
середньої освіти .
Бібліографічний огляд фахової літератури
(для керівників ЗЗСО)
Презентація
щоквартального
науковометодичного журналу «Педагогічний вісник»
за останні три роки (для всіх категорій
здобувачів освіти на курсах підвищення
кваліфікації).
Книжкова виставка «Новинки методичної
літератури для вчителів, які працюють з
учнями з особливими освітніми потребами».
Виставка – роздум «Рідна мова – наче пісня
колискова!»
Перегляд викладки - методички «Новинки
методичної
літератури
(для
вчителяпредметника загальнопедагогічного змісту»).
Проведення
бібліографічного
огляду
друкованих видань
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Серпень

Воловоденко В.П.,
Олексієнко Т.В.

Серпень

Воловоденко В.П.,
Олексієнко Т.В.
Воловоденко В.П.,
Олексієнко Т.В.
Воловоденко В.П.,
Олексієнко Т.В.

Серпень
Серпень
Вересень

Воловоденко В.П.,
Олексієнко Т.В.

Вересень

Воловоденко В.П.,
Олексієнко Т.В.

Вересень

Воловоденко В.П.

Вересень

Воловоденко В.П.,
Олексієнко Т.В.
Воловоденко В.П.,
Олексієнко Т.В.

Вересень
Жовтень

Воловоденко В.П.,
Олексієнко Т.В.

Жовтень

Воловоденко В.П.,
Олексієнко Т.В.

Жовтень

Воловоденко В.П.,
Олексієнко Т.В.
Воловоденко В.П.,
Олексієнко Т.В.

Жовтень

Жовтень

Воловоденко В.П.,
Олексієнко Т.В.

Листопад

Воловоденко В.П.,
Олексієнко Т.В.
Воловоденко В.П.,
Олексієнко Т.В.

Листопад
Листопад

Воловоденко В.П.,
Олексієнко Т.В.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»
(для всіх категорій здобувачів освіти на
курсах підвищення кваліфікації).
Виставка ̵ обговорення на тему: «Особливості
організації життєдіяльності дітей різновікової
групи в умовах сучасного закладу дошкільної
освіти» (для вихователів ЗДО).
Огляд статей періодичних видань «Дитина з
особливими потребами» та «Особлива
дитина: навчання і виховання» за 2019-2020
років (для вчителів які працюють з учнями з
особливими освітніми потребами).
Виставка
посібників
серії
«Золота
педагогічна скарбничка» (для всіх категорій
здобувачів освіти).
Презентація
щоквартального
науковометодичного журналу «Педагогічний вісник»
за останні три роки (для всіх категорій
здобувачів освіти).
Регулярне поповнення
та презентація
книжкової виставки «Новинки методичної
літератури для вчителя – предметника».
Підготовка виставки методичної літератури,
для практичних психологів та соціальних
педагогів з проблеми: «Навички кризового
консультування та розвиток психосоціальної
стійкості до стресу у дітей»
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Листопад

Воловоденко В.П.,
Олексієнко Т.В.

Листопад

Воловоденко В.П.,
Олексієнко Т.В.

Грудень

Воловоденко В.П.,
Олексієнко Т.В.

Грудень

Воловоденко В.П.,
Олексієнко Т.В.

Грудень

Воловоденко В.П.,
Олексієнко Т.В.

Грудень

Воловоденко В.П.,
Олексієнко Т.В.

12.2. Видавнича діяльність

Видавнича діяльність лабораторії інформаційно-методичного забезпечення освітнього процесу та координація роботи зі
структурними підрозділами
№
з/п
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Автор та назва видання
Половенко О.В., Побережець О.С.
Оновлення діяльності методичних служб у
контексті Закону України «Про освіту».
Скрипка Г.В. Персональний бренд вчителя:
створення та просування.

Орієнт. обсяг
(др./к-ть стор.)
2,5 д.а.
(60 с.)

Вид видання
Методичні
рекомендації
Навчальнометодичний
посібник
Методичні
рекомендації
Методичні
рекомендації
Ілюстрований
довідник (учителям
історії)
Посібник

Чебоненко В.Ф., Снітко І.Ю. Психологічний
супровід дітей старшого дошкільного віку.
Чебоненко В.Ф., Мирська А.А. Психосоціальна
підтримка дітей в кризових ситуаціях.
Жосан О.Е. Вулиці Єлисаветграда – Кіровограда –
Зінов’євська в 1913 – 1944 роках (Серія: «Міський
архітектурний ландшафт»).
Трубіна В.Г.,
Ревнивцева О.В.
Формування
креативних компетентностей керівників закладів
освіти у процесі підготовки та захисту випускних
творчих робіт.
Небеленчук І.О. Сучасна українська література: Науковопоезія дослідницький контент.
методичний
посібник
Коробов М.Г., Блохін В.А. Методичні знахідки Методичний
творчо працюючих учителів предметів «Фізична посібник
культура» та «Захист Вітчизни.
Аналітичні матеріали за підсумками участі Аналітичношколярів області у Всеукраїнських учнівських інформаційні
олімпіадах та турнірах із навчальних предметів матеріали
(2018/2019 н.р.). Укладач – Чуй Н.В.
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Відповідальний за
видання
Босько В.М.
Плахута С.М.

Термін
виконання
Січень

4 д.а.
(96 с.)

Шабаліна Т.М.
Плахута С.М.

Лютий

3 д.а.
(72 с.)
3 д.а.
(72 с.)
2 д.а. (48 ст.)

Ніколаєва О.П.
Плахута С.М.
Муренець І.П.
Плахута С.М.
Босько В.М.
Плахута С.М.

Лютий

4 д.а. (96 ст.)

Шабаліна Т.М.
Плахута С.М.

Березень

6 д.а. (144 ст.)

Муренець І.П.
Плахута С.М.

Березень

3 д.а. (72 ст.)

Босько В.М.
Плахута С.М.

Квітень

4 д.а. (96 ст.)

Муренець І.П.
Плахута С.М.

Травень

Лютий
Березень

Примітка

Половенко О.В., Трубіна В.Г. Нова інструкція з
ведення ділової документації: основні акценти
впровадження.
Міцай Ю.В. Пляка С.М. Виховне середовище
закладу освіти: ціннісний вимір.
Методичні рекомендації для проведення Першого
уроку в 2019/2020 н.р.
Автори-укладачі: Міцай Ю.В., Пляка С.М., Гайда
Л.А. спільно з кафедрою дошкільної і початкової
освіти.
Серпневі конференції - 2019.
Укладачі: Половенко О.В., Кірішко Л.М.

Методичні
рекомендації

3 д.а. (72 ст.)

Шабаліна Т.М.
Плахута С.М.

Травень

Методичний
посібник
Методичні
рекомендації

3 д.а. (72 ст.)

Ніколаєва О.П.
Плахута С.М.
Муренець І.П.
Ніколаєва О.П.
Плахута С.М.

Травень

Методичні
рекомендації

3 д.а. (72 ст.)

Червень

14.

Науково-методичний вісник № 55.

15.

Жосан О.Е. Скульптура Єлисаветграда –
Кіровограда – Кропивницького (Серія: «Міський
архітектурний ландшафт»).

16.

Методичні
рекомендації,
аналітичні
матеріали
Альбом-атлас
(учителям історії,
географії,
образотворчого
мистецтва)
Методичний
посібник
Методичний
посібник

Муренець І.П.
Ніколаєва О.П.
Шабаліна Т.М.
Плахута С.М.
Муренець І.П.
Ніколаєва О.П.
Шабаліна Т.М.
Плахута С.М.
Ніколаєва О.П.
Плахута С.М.

Використання місцевих топонімів на уроках
української мови. Укладач: Вікторіна О.М.
Червонець І.В., Бражнікова Т.О. Методичні
рекомендації для вчителів інклюзивних класів
закладів загальної середньої освіти.
Результати ліцензування освітньої діяльності Методичний
закладів освіти, атестації закладів професійної посібник
(професійно-технічної) освіти, замовлення, видачі
та обліку документів про освіту у 2017-2018 роках.
Укладачі:
Доненко
А.О.,
Самойлов С.П.,
Ткаченко О.Г. за заг. ред. Дорошенка О.В.

Муренець І.П.
Плахута С.М.
Шабаліна Т.М.
Плахута С.М.

Червень

Шабаліна Т.М.
Плахута С.М.

Червень

10.

11.
12.

13.

17.

18.

3 д.а.
(72 ст.)

12 д.а. (400 ст.)

4 д.а. (96 ст.)

4 д.а. (96 ст.)
1 д.а. (24 ст.)
1 д.а. (24 ст.)

123

Червень

Червень

Червень

Червень

19.

20.

21.

22.

23.

24.

22.

23.

Желєзнова Т.П. Впровадження європейських
стандартів превентивної освіти в Кіровоградській
області: результативність роботи за 2013-2018
роки.
Створення інформаційно-освітнього середовища
засобами змішаного навчання.
Укладачі: Скрипка Г.В., Литвиненко О.В.
Войтко
В.В.
Продовжи…
домалюй…
дофантазуй… допрацюй…

Навчальнометодичний
посібник

2,5 д.а. (60 ст.)

Шабаліна Т.М.
Плахута С.М.

Серпень

Методичний
посібник

2 д.а. (48 ст.)

Ніколаєва О.П.
Плахута С.М.

Вересень

4 д.а. (96 ст.)

Шабаліна Т.М.
Плахута С.М.

Вересень

4 д.а. (96 ст.)

Муренець І.П.
Плахута С.М.

Вересень

2 д.а. (48 ст.)

Босько В.М.
Плахута С.М.

Вересень

5 д.а. (120 ст.)

Ніколаєва О.П.
Муренець І.П.
Плахута С.М.

Вересень

3 д.а. (72 ст.)

Ніколаєва О.П.
Плахута С.М.

Жовтень

14 д.а. (340 ст.)

Муренець І.П.
Плахута С.М.

Жовтень

Збірник
розвивальних вправ
(учителям та
вихователям)
Гайда Л.А. Методичні рекомендації щодо Методичні
вивчення у закладах освіти життя і творчості рекомендації
Марка Кропивницького в контексті перейменувальних процесів краю
Креативна педагогіка та урок літератури (з досвіду Посібникроботи
творчої
лабораторії
«Креативний практикум з досвіду
словесник»).
роботи
Укладач – Ревнивцева О.В.
Зовнішнє незалежне оцінювання та державна Навчальнопідсумкова атестація у формі ЗНО 2019 року методичний
(узагальнені результати). Авторський колектив: посібник
розробка аналітичних матеріалів – Корж Л.Ф.,
Бутенко Л.М., Шаповалова Т.А.; підготовка
статистичних матеріалів – Бутенко Л.М.,
Курілін О.М.,Вареха А.Г., Ципочкін А.В.
Чебоненко В.Ф., Мирська А.А., Снітко І.Ю. Збірник програм
Збірник профілактичних програм (з досвіду
роботи працівників психологічної служби
Кропивницької області).
Войтко В.В. Корекція розвитку дітей групи ризику Навчальновиникнення затримки психічного розвитку.
методичний
посібник
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24.

25.

26.

27.
28.
29.

30.

31.

32.
33.

34.

(педагогам і
психологам)
Федірко Ж.В. Впровадження інноваційних Методичний
освітніх технологій в закладах загальної середньої посібник
освіти.
Червонець І.В., Бражнікова Т.О. Методичні Методичний
рекомендації діяльності інклюзивно-ресурсних посібник
центрів.
Дяченко Н.І. Професіоналізм методиста та сучасні Методичний
технології – основа ефективності підвищення посібник
професійної компетентності бібліотекарів закладів
освіти (досвід роботи методичних служб області).
Босько
В.М.
Історичний
календар Альманах-довідник
Кіровоградщини на 2020 рік. Люди. Події. Факти.
І.Т. Коса, Ю.А. Задубняк. Шляхи оптимізації Посібник з аудіонавчання в до профільній та профільній школі.
супроводом
Формування
громадянської
компетентності Методичний
засобами
сучасного
змісту
шкільної посібник
суспільствознавчої освіти /упорядники Черткова
Н.С., Відіборенко І.В.
Гагаріна Н. П., Скуренко С. Л. Інтелектуальні Навчальнокарти та коректурні таблиці як засіб інтеграції методичний
змісту дошкільної освіти. Частина 2.
посібник
Кондратова В. В., Тіхонова Н. Г. Реалізація нового Методичний
змісту початкової загальної освіти: науково- посібник
методичні засади.
Чернецька О. Г. Компетентнісний підхід у Методичний
навчанні математики.
посібник
Вікторіна О.М. Словник невідмінюваних слів у Навчальнотаблицях.
практичний
словник-довідник
Марченко
І.А.
Організаційно-методичне Збірник матеріалів
забезпечення інноваційної діяльності (з досвіду
роботи закладів освіти).
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2,3 д.а. (60 ст.)

Муренець І.П.
Плахута С.М.

Жовтень

1 д.а. (24 ст.)

Шабаліна Т.М.
Плахута С.М.

Жовтень

2 д.а. (48 ст.)

Шабаліна Т.М.
Плахута С.М.

Жовтень

12 д.а. (290 ст.)

Босько В.М.

Жовтень

5 д.а. (120 ст.)

Плахута С.М.

Листопад

3 д.а. (72 ст.)

Муренець І.П.
Плахута С.М.

Листопад

2 д.а. (48 ст.)

Шабаліна Т.М.
Плахута С.М.

Листопад

4 д.а. (96 ст.)

Муренець І.П.
Плахута С.М.

Листопад

2 д.а. (48 ст.)

Босько В.М.
Плахута С.М.
Муренець І.П.
Плахута С.М.

Листопад

Шабаліна Т.М.
Плахута С.М.

Листопад

7 д.а. (168 ст.)
3 д.а. (72 ст.)

Листопад

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Стан впровадження інклюзивної освіти в області Посібник
(узагальнені результати).
Укладачі: Корж Л.Ф., Шаповалова Т.А., Волошина О.С.
Войтко В.В. Розвиток дрібної та середньої Практикум для
моторики дітей.
педагога (педагогам
і психологам)

2 д.а. (48 ст.)

Муренець І.П.
Плахута С.М.

Листопад

4 д.а. (96 ст.)

Муренець І.П.
Плахута С.М.

Грудень

Войтко В.В. Методи корекційного впливу на Практикум для
розвиток дітей із порушеним інтелектом.
педагога
(вчителямдефектологам)
Побережець О.С. Як досягти синергетичного Посібник
ефекту в процесі діяльності оновленої методичної
служби
(з досвіду роботи інформаційногоресурсного методичного центру відділу освіти
молоді
та
спорту
Новомиргородської
райдержадміністрації).
Стан впровадження моніторингових досліджень в Посібник
області (узагальнені результати).
Укладачі: Корж Л.Ф., Шаповалова Т.А., Волошина
О.С., Гулка О.М.
Науково-методичний щоквартальний журнал Журнальні науково«Педагогічний вісник»
методичні статті

4 д.а. (96 ст.)

Босько В.М.
Плахута С.М.

Грудень

2,5 д.а. (60 ст.)

Шабаліна Т.М.
Плахута С.М.

Грудень

1,5 д.а. (30 ст.)

Муренець І.П.
Плахута С.М.

Грудень

Працівники
КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлинського»,
Босько В.М.

Щоквартально
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Визначні та пам’ятні дати року
-

22 січня – День Соборності України.
20 лютого – День Героїв Небесної Сотні.
8 травня – День Пам’яті та Примирення.
9 травня – День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
28 червня – День Конституції України.
23 серпня – День Державного Прапора України.
24 серпня – День Незалежності України.
14 жовтня – День захисника України.
21 листопада – День Гідності та Свободи.

Педагогічні ювілеї
- 6 лютого (1919) — 100 років тому народився (с. Цибулеве Знам’янського району)
Іван Гурович Ткаченко (1919-1994), педагог.
- 25 лютого (1914) — 105 років тому народився (м. Катеринослав) Євген Степанович
Березняк (1914-2013), розвідник, педагог.
- 22 квітня (1904) — 115 років тому народився (с. Інгуло-Кам’янка Новгородківського
району) Федір Федорович Оксанич (1914-1997), педагог, краєзнавець.
- 14 травня (1929) — 90 років тому народився (с. Успенка Онуфріївського району)
Микола Іванович Кодак (1929-1994), педагог.
- 28 травня (1919) — 100 років тому народився (селі Костянтинівка Арбузинського
району Миколаївської області) Арон Борисович Рєзнік (1919-1995), педагог.
- 11 вересня (1939) — 80 років тому народилася (с. Жовтневе Новомиргородського
району) Надія Андріївна Калініченко, педагог.
- 14 жовтня (1954) — 65 років тому народилася (Чернігівщина) Валентина Федорівна
Деркач, педагог.
- 7 листопада (1914) — 105 років тому народився (с. Братське Миколаївської області)
Сергій Григорович Максютін (1914-1997), педагог.
- 23 листопада (1899) — 120 років тому народився (с. Могильне Гайворонського
району) Григорій Силович Костюк (1899-1982), психолог.
- 17 грудня (1934) — 85 років тому народився (с. Витязівка Бобринецького району)
Борис Павлович Хижняк (1934-2009), педагог, організатор освіти.

ХІІI. Охорона праці
№
з\п

1.

2.

3.
4.
5.

Зміст роботи

Терміни

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ
Поновити
(забезпечити)
заклад
Постійно
законодавчими актами, нормативноправовою, технічною документацією з
охорони праці
Доопрацювати систему управління
До 01.02
охороною
праці
та
безпекою
життєдіяльності
Підготувати розділ «Охорона праці»
До 15.12
до плану роботи закладу
Розробити заходи до розділу «Охорона
До 10.01
праці» колективного договору (угоди)
Скласти і затвердити перелік професій
До 15.02
та посад працівників, на які повинні
бути розроблені інструкції з охорони
праці
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Виконавець
Нудний В.М.
Желєзнова Т.П.
Желєзнова Т.П.
Нудний В.М.
Желєзнова Т.П.
Желєзнова Т.П.
Коробов М.Г.
Желєзнова Т.П.

Примітка
про
виконання

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

1.

2.

Переглянути, ввести в дію інструкції
посадові, з охорони праці, правил
безпеки, робочі інструкції для
працівників інституту
Видати та довести до відома всіх
працівників наказ «Про організацію
роботи
з
охорони
праці»
з
визначенням відповідальних осіб за
цивільний
захист,
пожежну,
електробезпеку,
безпечну
експлуатацію
електромеханічного
обладнання, будівель і споруд,
автотранспорту тощо
Створити куточок (кабінет) охорони
праці, безпеки життєдіяльності, де
сконцентрувати 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
Підготувати заклад до опалювального
сезону
Розробити заходи щодо підготовки
закладу до роботи в осінньо-зимовий
період
Своєчасно проводити розслідування
кожного нещасного випадку (в побуті
та під час освітнього процесу) з
працівниками закладу відповідно до
чинних Положень про розслідування
Здійснювати аналіз стану виробничого
та
побутового
травматизму
працівників закладу
Готувати звіти про стан травматизму

До 15.02

Желєзнова Т.П.

До 10.01

Корецька Л.В.
Нудний В.М.
Желєзнова Т.П.

До 01.09

Нудний В.М.
Желєзнова Т.П.
Михальський М.А.

1-а декада
жовтня
До 15.10

Михальський М.А.
Желєзнова Т.П.
Михальський М.А.

Після кожного
випадку

Нудний В.М.
Желєзнова Т.П.

Щоквартально

Желєзнова Т.П.
Коробов М.Г.

Щоквартально

Желєзнова Т.П.
Коробов М.Г.

НАВЧАННЯ
Проводити вступний інструктаж з
В перший день
охорони праці з новопризначеними
роботи, перед
працівниками (за розробленою та початком роботи
затвердженою
в
установленому
порядку програмою, інструкцією
вступного інструктажу)
Проводити первинний інструктаж на
В перший день
робочому місці з новопризначеними
роботи, перед
працівниками за інструкціями:
початком роботи
- 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
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Желєзнова Т.П.

Керівники
структурних
підрозділів

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Організувати та провести навчання з
Перша декада
питань охорони праці, безпеки
жовтня
життєдіяльності з новопризначеними
працівниками
Проводити повторні інструктажі з 2 рази на рік (не
охорони праці на робочому місці з:
пізніше ніж 1 раз
- педагогічними працівниками;
на 6 місяців)
- технічним персоналом
- працівниками, які зайняті роботою
з
підвищеною
небезпекою
(працівники харчоблоку; пральні,
котельні тощо)
Проводити цільові та позапланові
інструктажі з охорони праці, безпеки
життєдіяльності, правил безпеки з
працівниками
Надавати консультативну допомогу
працівникам навчального закладу з
питань охорони праці
Організувати та провести планове
навчання з питань охорони праці,
безпеки
життєдіяльності
з
працівниками закладу

Нудний В.М.
Желєзнова Т.П.
Керівники
структурних
підрозділів

1 раз на квартал
(не пізніше ніж 1
раз на 3 місяці)
Протягом року

Керівники
структурних
підрозділів

Постійно

Желєзнова Т.П.

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
Призначити
відповідального
за
До 10.01
Корецька Л.В.
цивільний
захист,
пожежну
та
техногенну безпеку в
закладі,
ознайомити з обов’язками, організувати
проходження ними навчання
Поновити
плани
евакуації
До 10.01
Михальський М.А.
працівників, на випадок пожежі та
Ткаченко С.В.
графічну схему евакуації, розробити
план дій у разі виникнення
надзвичайних ситуацій
Розробити інструкції з цивільного
До 10.01
Михальський М.А.
захисту, пожежної та техногенної
Ткаченко С.В.
безпеки, дій у надзвичайних ситуаціях
Желєзнова Т.П.
Проводити навчання з цивільного
захисту, пожежної та техногенної Перед початком
безпеки, дій у надзвичайних ситуаціях
роботи
Михальський М.А.
у вигляді інструктажів:
1 раз на 6
- вступного (з новопризначеними)
місяців
- первинного
- повторного
- цільового, позапланового
Проводити практичні заняття з питань
Листопад,
Михальський М.А.
цивільного захисту, пожежної та
квітень
Ткаченко С.В.
техногенної
безпеки,
дій
у
Желєзнова Т.П.
надзвичайних
ситуаціях,
відпрацюванням плану евакуації
Організувати та провести заняття з
Листопад
Михальський М.А.
користування первинними засобами
Ткаченко С.В.
пожежогасіння
Желєзнова Т.П.
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7.
8.
9.

10.

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

Провести ревізію укомплектування
ІІІ квартал
Михальський М.А.
пожежного щита
Ознайомити працівників з порядком
До 10.01
Михальський М.А.
оповіщення про пожежу
Забезпечити сторожа (вахтера) списком
До 10.01
Михальський М.А.
посадових осіб із зазначенням їхніх
номерів домашніх телефонів, адрес
Розробити заходи щодо усунення
В міру
Михальський М.А.
недоліків, зазначених у приписах
необхідності
Желєзнова Т.П.
служби охорони праці та інспекторів
держнагляду
Видати накази про заборону паління в
До 10.01
Корецька Л.В.
закладі,
про
зберігання
легкозаймистих речовин, горючих
речовин
Забезпечити
утримання
шляхів
Постійно
Михальський М.А.
евакуації у відповідності з Правилами
пожежної безпеки
ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА
Призначити
відповідального
за
До 10.01
Корецька Л.В.
електрогосподарство, ознайомити з
обов’язками, організувати його навчання
Організувати
проведення
Вересень
Корецька Л.В.
електротехнічних
вимірів
опору
Михальський М.А.
заземлюючого
пристрою,
опору
ізоляції електропроводів
Забезпечити утримання електромереж,
Постійно
Михальський М.А.
електроарматури,
освітлювальних
електрощитів відповідно до вимог ПТЕ,
ПТБ
Забезпечити
наявність
схеми
Постійно
Михальський М.А.
електропостачання,
паспорта
заземлюючого пристрою та робочої
схеми занулення електрообладнання
Провести
ремонт
світильників,
Постійно
Михальський М.А.
замінити лампи, що перегоріли, або ті,
що не відповідають вимогам
Організувати
проведення
Постійно
Михальський М.А.
випробування засобів захисту від
ураження електрострумом
Відремонтувати
несправні
Постійно
Михальський М.А.
електророзетки,
електровимикачі.
Закрити кришками електрокоробки
Перевірити стан усіх електророзеток.
До 10.01
Михальський М.А.
Зробити біля кожної написи «220В»
Ткаченко С.В.
Провести опосвідчення технічного Один раз на три Корецька Л.В.
стану електроустановок споживачів,
роки
Нудний В.М.
скласти відповідний акт
Желєзнова Т.П.
Михальський М.А.
Ткаченко С.В.
Провести інструктаж з охорони праці
До 10.01
Михальський М.А.
для працівників, які використовують у
трудовому
процесі
механізми,
машини,
обладнання
тощо, та
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зареєструвати у журналі встановленої
форми
11. Щорічно
проводити
спеціальне
До 25.08
Михальський М.А.
навчання з питань ОП (присвоєння,
підтвердження ІІ або ІІІ групи
допуску)
12. Проводити
інструктаж
з
1 раз на рік
Керівники
електробезпеки на І групу допуску з
структурних
працівниками
підрозділів
13. Перевірити стан електромеханічного
До 25.08
Михальський М.А.
обладнання та його відповідність
вимогам охорони праці, безпеки
життєдіяльності
14. Скласти графік проведення плановоДо 25.08
Михальський М.А.
запобіжних робіт (ПЗР) щодо ремонту
обладнання
ГІГІЄНА ПРАЦІ. ПРОФІЛАКТИКА ОТРУЄНЬ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
1. Забезпечити
працівників
Постійно
Корецька Л.В.
знешкоджувальними
миючими
Коробов М.Г.
засобами, спецодягом
2. Усі
структурні
підрозділи
з
До 10.01
Корецька Л.В.
підвищеною небезпекою забезпечити
Михальський М.А.
укомплектованими
медичними
аптечками
3. Забезпечити роботу всіх санітарноПостійно
Михальський М.А.
побутових приміщень
4. Забезпечити
дезинфекцію,
До 25.08
Михальський М.А.
дератизацію приміщень
5.
6.

1.

2.

3.

4.

5.

Вирішити питання вивезення сміття з
Постійно
Михальський М.А.
території закладу, установи
Організувати в закладі безпечний
Постійно
Корецька Л.В.
питний, повітряний, температурний,
Коробов М.Г.
світловий режими
Михальський М.А.
БЕЗПЕЧНА ТА НАДІЙНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД
Призначити
відповідального
за
До 10.01
Корецька Л.В.
безпечний стан будівель і споруд,
ознайомити
з
обов’язками,
організувати його навчання
Перевірити та впорядкувати територію
До 10.01
Михальський М.А.
закладу й усунути всі травмонебезпечні
До 01.07
місця (ями, вибоїни)
Проводити
систематичні
Постійно
Желєзнова Т.П.
спостереження за станом виробничих
Коробов М.Г.
будівель і споруд відповідно до
Михальський М.А.
Положення
Організувати проведення загального Восени, взимку
Корецька Л.В.
огляду будівель і споруд
Нудний В.М.
Желєзнова Т.П.
Михальський М.А.
Ткаченко С.В.
Скласти річний графік проведення
До 01.12
Корецька Л.В.
планово-запобіжних ремонтів
Желєзнова Т.П.
Михальський М.А.
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6.

7.

1.

2.

3.

4.

1.

Проводити
ремонт
виробничих Відповідно до
будівель і споруд з метою підтримання затвердженого
чи
відновлення
початкових
графіка
експлуатаційних якостей (будівлі в
цілому, окремих конструкцій)
Провести
утеплення
приміщень
До 15.10
закладу
(засклити
вікна,
відремонтувати двері, заклеїти щілини
вікон)
МАСОВІ ЗАХОДИ
Розглядати питання з охорони праці,
безпеки життєдіяльності
 на науково-методичній раді:
- «Модернізація змісту роботи в
галузі охорони праці, безпеки
Червень
життєдіяльності
комунального
закладу «Кіровоградський обласний
інститут післядипломної педагогічної
освіти імені Василя Сухомлинського»;
 на нараді при директорові:
Січень
– «Стан виконання наказу «Про
організацію роботи з охорони праці»;
Грудень
- «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
Січень
з охорони праці в 2019 році та
осінньо-зимовий період»;
Червень
- «Про
виконання
заходів,
зазначених у розділі «Охорона праці»
колдоговору»
Готувати матеріали до участі у
До 15.01
обласному етапі Всеукраїнського
огляду-конкурсу стану умов і охорони
праці в закладі
Проводити Тижні охорони праці
Щоквартально
відповідно до діючого Положення

Михальський М.А.

Михальський М.А.

Желєзнова Т.П.

Желєзнова Т.П.
Желєзнова Т.П.
Коробов М.Г.

Желєзнова Т.П.
Желєзнова Т.П.
Коробов М.Г.
Желєзнова Т.П.
Коробов М.Г.
Нудний В.М.
Желєзнова Т.П.
Михальський М.А.
Ткаченко С.В.
Коробов М.Г.
Желєзнова Т.П.

Розробити та провести заходи до
До 28 квітня
Всесвітнього дня охорони праці під
час
тематичного
(інформаційнометодичного) Тижня охорони праці
КОНТРОЛЬ ЗА СТАНОМ ОХОРОНИ ПРАЦІ
Здійснювати:
Керівники
- оперативний;
Систематично
структурних
- адміністративний;
1 раз на місяць підрозділів,
- громадський контроль за станом 1 раз на 3 місяці Нудний В.М.
охорони праці
Желєзнова Т.П.
Михальський М.А.
Ткаченко С.В.
Коробов М.Г.
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2.

Проводити внутрішній аудит охорони
праці в рамках Тижня охорони праці

Щоквартально

3.

Контролювати виконання наказів,
планів роботи, комплексних заходів

Систематично

Нудний В.М.
Желєзнова Т.П.
Михальський М.А.
Ткаченко С.В.
Коробов М.Г.
Нудний В.М.
Желєзнова Т.П.

XIV. Фінансово-господарська діяльність, зміцнення матеріальнотехнічної бази
№
з/п
1
2

3
4
5

6

7

8

9
10
11
12

13

Види діяльності

Термін

Опрацювання доведених лімітів на 2019 рік
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
фінансовогосподарську діяльність;
- річного звіту про фінансово-господарську
діяльність;
- звіту про проведення торгів (тендерів) на
закупівлю товарів, робіт, послуг
Розробка проекту бюджету, штатного розпису
на 2019 рік
Підготовка звітів до Державної податкової
інспекції
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
Підготовка до Державного комітету статистики
України:
- звіту з праці;
- звіту про використання робочого часу
Підготовка звітів до фонду соціального
страхування заяви-розрахунку на здійснення
фінансування для надання матеріального
забезпечення
Підготовка
звітів
до
фонду
загальнообов'язкового державного соціального
страхування України
Подання заявок і проведення тендерних
процедур щодо закупівлі товарів, робіт і послуг
Розробка заходів з підготовки закладу до
осінньо-зимового періоду
Проведення річної інвентаризації
Звіт про прийнятих працівників до Центру
зайнятості
Ремонт туалетів у гуртожитку
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Відповідальний
Короп Л.М
Короп Л.М.

До 5 числа щомісячно;
До 10 числа щомісячно
У визначений термін
У визначений термін
До 25 числа
щоквартально
Вересень

Короп Л.М.

щомісячно

Короп Л.М.

щомісячно

Короп Л.М.

Квартально до 7 числа
після звітного періоду

Короп Л.М.

Квартально

Короп Л.М.

Квартально

Короп Л.М.

У визначені строки

Михальський М.А.

Травень

Михальський М.А.

листопад
Не пізніше 10
календарних днів з дня
прийому працівника
Липень-серпень

Короп Л.М
Корольова С.А.
Михальський М.А.

14
15
16
17

Поточний ремонт кімнат гуртожитку
Установка пожежної сигналізації у гуртожитку
Ремонт покрівлі гуртожитку
Ремонт ливнівки даху

Липень-серпень
Протягом року
Квітень - травень
Травень-червень

Михальський М.А.
Михальський М.А.
Михальський М.А.
Михальський М.А.

18

Поточний ремонт кімнат гуртожитку

Протягом року

Мтхальський М.А.

19

Ремонт східців інституту

Липень

Михальський М.А.

20

Придбання матеріалів довгострокового
призначення

Протягом року

Михальський М.А.

21

Придбання матеріалів, предметів, обладнання та
інвентарю

Протягом року

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 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,
 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.
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