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І. Організаційно-керівна діяльність  
У 2018 році комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» (далі – КЗ 

«КОІППО імені Василя Сухомлинського») забезпечував реалізацію завдань 

державної політики в галузі освіти, підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників, керівних та методичних кадрів області, готовність педагогів до 

роботи в умовах реформування освіти, модернізацію системи освіти дорослих.  

Діяльність  КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» була спрямована 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 із формуванням цілісної системи 

підвищення кваліфікації педагогів, формування в 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 на замовлення навчальних закладів; 

- налагодження і здійснення співробітництва з іншими закладами вищої 

освіти, науковими установами, зарубіжними партнерами. 

1.1. Структура інституту 

У комунальному закладі «Кіровоградський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» у 2018 році 

діяли такі структурні підрозділи: 

Кафедри (3): дошкільна та початкова освіта; теорія і методика середньої 

освіти; педагогіка, психологія і корекційна освіта. 

Основні напрями 

діяльності  

КЗ «КОІППО        

імені Василя 

Сухомлинського» 

Структура 

КЗ «КОІППО        

імені Василя 

Сухомлинського» 
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Центри (7): навчально-організаційний центр освітньої діяльності; 

навчально-методичний 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. Канцелярія. Гуртожиток. 

1.2. Засідання вченої ради 

Вчена рада інституту  –  вищий колегіальний орган закладу  – здійснювала 

свою роботу відповідно до Положення та плану роботи на рік. На засіданнях 

розглядалися питання щодо:  

- науково-методичного забезпечення підготовки педагогічних працівників 

до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами; 

- діяльності методичних служб регіону в умовах імплементації Закону 

України «Про освіту»; 

- результатів проведення на регіональному рівні дослідно-

експериментальної роботи в рамках нового стандарту початкової освіти в умовах 

експерименту; 

- ходу дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня з проблеми 

«Становлення і розвиток мережі опорних шкіл в умовах децентралізації та 

реформування освітніх округів в області»; 

- організації роботи колективу інституту з реалізації науково-дослідної теми 

«Науково-методичне забезпечення удосконалення професійної компетентності 

педагогічних працівників в інформаційно-освітньому просторі». 

1.3. Засідання науково-методичної ради 

Науково-методичною радою розглядались актуальні напрями науково-

методичного супроводу освітньої діяльності закладів регіону. Зокрема на п’яти 

засіданнях були обговорені такі питання: 

- науково-методичний супровід та підсумки проведення ІІ (обласного) 

туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2018»; 

- підсумки ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів у 2018 році та турнірів у 2017 році; 

- результативність упровадження системи управління охороною праці та 

безпекою життєдіяльності в закладах дошкільної, загальної середньої освіти 

області; 

- науково-методичний супровід викладання навчальних предметів у      

2018-2019 навчальному році; 

Вчена рада 

КЗ «КОІППО        

імені Василя 

Сухомлинського» 

Науково-

методична рада 

КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 
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- результати підвищення кваліфікації вчителів початкових класів, які 

навчатимуть учнів 1 класів у 2018-2019 н.р. у рамках Нової української школи; 

- результати зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень 

учнів Кіровоградської області у 2018 році та про ефективність запровадження 

обласних семінарів для вчителів фізики, хімії та біології, які викладали вказані 

предмети в 11-х класах 2017-2018 н.р.; 

- стан упровадження дистанційної освіти в структурних підрозділах КЗ 

«КОІППО імені Василя Сухомлинського»; 

- науково-методичний супровід діяльності освітніх округів та опорних 

шкіл в області; 

- педагогічний брифінг «Методичні ініціативи: інновації в роботі з 

педагогом у 2018 році» та перспективні види підвищення кваліфікації керівних та 

педагогічних кадрів. 

Електронні матеріали засідань розміщенні на сторінці «Діяльність 

ОІППО/Науково-методична/Науково-методична рада» за адресою: 

http://koippo.kr.ua/category/nmr.   

1.4. Засідання експертно-аналітичної ради 

Метою діяльності ради є координація та організаційно-методичне 

забезпечення підготовки навчальної, довідкової та наукової літератури для 

розгляду на вченій і науково-методичній радах КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» щодо рекомендацій: до друку; схвалення на науково-

методичних радах ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»; надання грифу 

Міністерства освіти і науки України. 

На засіданнях експертно-аналітичної ради було розглянуто 16 експертних 

висновків на рукописи навчально-методичних, наукових посібників та інших 

матеріалів науково-педагогічних і педагогічних працівників регіону. 

1.5. Засідання методичної комісії 

Упродовж року на засіданнях методичної комісії було розглянуто 

24 висновки на матеріали дистанційних курсів та дистанційних тренінгів для 

системи післядипломної педагогічної освіти, які були рекомендовані для 

впровадження в КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» щодо організації 

підвищення кваліфікації керівних, педагогічних, методичних кадрів за 

дистанційною формою навчання. 

Також на засіданнях методичної комісії були затверджені списки 

дистанційних курсів (тренінгів) для проведення очно-дистанційних курсів 

директорів, завідувачів філій, заступників директорів з навчальної, навчально-

виховної роботи, які викладають українську мову і літературу, зарубіжну 

літературу та російську мову, іноземні мови в закладах загальної середньої освіти; 

учителів, які викладають інформатику в 1-4 класах; учителів математики; 

учителів, які викладають предмети освітньої галузі «Природознавство» 

(географія, хімія, біологія, екологія, природознавство); вихователів, чергових із 

режиму спеціальних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів, шкіл соціальної 

реабілітації, чергові з режиму в закладах освіти соціальної допомоги і реабілітації; 

учителів, які викладають українську мову і літературу, зарубіжну літературу та 

російську мову; директорів, завідувачів філій, заступників директорів з 

навчальної, навчально-виховної роботи закладів загальної середньої освіти, які 

Експертно-

аналітична рада 

КЗ «КОІППО        

імені Василя 

Сухомлинського» 

Методична 

комісія 

КЗ «КОІППО        

імені Василя 

Сухомлинського» 
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викладають предмети освітніх галузей «Суспільствознавство» та  

 «Природознавство». 

1.6. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних 
працівників закладу  

Відповідно до плану-графіка підвищення кваліфікації 12 педагогічних 

працівників та 1 бібліотекар пройшли курси підвищення кваліфікації при 

Державному вищому навчальному закладі «Університет менеджменту освіти». 

Стажування пройшли 4 викладачі при Центральноукраїнському 

державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка. 

1.7. Співпраця із закладами вищої освіти, освітніми установами та 
громадськими організаціями в межах України  

У 2018 році підрозділи найбільш активно співпрацювали:  

- з кафедрами і факультетами Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка, 

Центральноукраїнського національного технічного університету, Льотної 

академії Національного авіаційного університету (у проведенні лекційних та  

практичних занять для здобувачів освіти на курсах підвищення кваліфікації; в 

організації й проведенні ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів та турнірів з навчальних предметів); 

- з Волинським інститутом післядипломної педагогічної освіти, 

комунальним навчальним закладом «Черкаський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради», 

Полтавським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти імені 

М. В. Остроградського (у проведенні спільних науково-методичних заходів 

обласного та всеукраїнського рівнів).  

У вказаних напрямах слід відзначити роботу окремих структурних 

підрозділів, а саме: 

Назва структурного 

підрозділу КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

Форма проведення заходу, назва 

Співорганізатори (заклади 

вищої освіти, освітні 

установи та громадські 

організації в межах 

України) 

Кафедра теорії і 

методики середньої 

освіти 

Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Неперервна освіта в 

модусах минулого, теперішнього, 

майбутнього» 

Волинський інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Кафедра дошкільної та 

початкової освіти 

Міжвузівська науково-практична 

конференція з проблеми 

«Впровадження навчально-

методичного забезпечення 

початкової освіти в умовах 

реалізації нового Державного 

стандарту початкової загальної 

середньої освіти» 

Центральноукраїнський  

державний педагогічний 

університет імені 

Володимира Винниченка 

Науково-методична 

лабораторія виховної 

роботи і формування 

культури здоров’я 

Участь у презентації краєзнавчих 

видань («Інгульський степ», «Обком 

утік») 

Обласна організація 

Національної спілки 

краєзнавців України 

Співпраця 

КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» з 

іншими закладами 

й установами 
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Обласний навчально-

методичний центр 

освітнього менеджменту 

та координації діяльності 

методичних служб 

Літня школа завідувачів 

(директорів), методистів 

методичних кабінетів (центрів) 

органів управління освітою 

райдержадміністрацій, міських рад, 

об’єднаних територіальних громад, 

директорів закладів загальної 

середньої освіти 

Полтавський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти  

ім. М.В. Остроградського, 

Кременчуцький 

педагогічний коледж імені 

А.С. Макаренка 

Науково-методична 

лабораторія виховної 

роботи і формування 

культури здоров’я 

Участь у краєзнавчо-дослідницьких 

експедиціях (с. Цвітне, 

с. Попельнасте, с. Глодоси, 

м. Світловодськ, м. Бобринець) 

Обласна організація 

Національної спілки 

краєзнавців України 

Науково-методична 

лабораторія виховної 

роботи і формування 

культури здоров’я 

Обласний семінар директорів 

музеїв – юридичних осіб 

Кіровоградський обласний 

краєзнавчий музей 

Науково-методична 

лабораторія виховної 

роботи і формування 

культури здоров’я 

Участь у роботі обласного музейно-

туристичного фестивалю 

Департамент культури 

обласної державної 

адміністрації 

Науково-методична 

лабораторія гуманітарно-

естетичних дисциплін 

Регіональна науково-практична 

конференція «Сучасна лінгвістична  

освіта» 

Центральноукраїнський  

державний педагогічний 

університет імені 

Володимира Винниченка 

Обласний навчально-

методичний центр 

освітнього менеджменту 

та координації діяльності 

методичних служб 

Регіональна школа новаторства 

завідувачів (директорів), методистів 

методичних кабінетів (центрів) 

органів управління освітою 

райдержадміністрацій, міських рад, 

об’єднаних територіальних громад, 

керівників закладів загальної 

середньої освіти «Педагогічний 

досвід як фактор оновлення змісту 

науково-методичної діяльності в 

установах і закладах освіти: вектори 

випереджувального розвитку» 

Комунальний навчальний 

заклад «Черкаський 

обласний інститут 

післядипломної освіти 

педагогічних працівників 

Черкаської обласної ради» 

Науково-методична 

лабораторія 

інформаційно-

технологічних дисциплін 

Обласна інтернет-конференція 

«Безпека дітей в Інтернеті: 

попередження, освіта, взаємодія» 

Громадська організація 

«Партнери цифрового 

правозахисту», 

Національний комітет Дня 

безпечного Інтернету в 

Україні 

Науково-методична 

лабораторія 

інформаційно-

технологічних дисциплін 

Вікімарафон з написання статей до 

української Вікіпедії 

Громадська організація 

«Вікіпедія Україна», 

громадська організація 

«Молодіжна громадська 

організація КОВО» 
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ІІ. Науково-методичне забезпечення реалізації державних та 
регіональних програм 

2.1. Державні програми 
У рамках реалізації основних напрямів Національної стратегії розвитку 

освіти в Україні на період до 2021 року, відповідно до п.77. розроблено 

дистанційні навчальні курси з питань сучасних ІТ-орієнтованих технологій 

навчання: «Обробка даних в електронних таблицях» (Литвиненко О.В.); 

«Освітній процес на засадах змішаного навчання» (Литвиненко О.В.); «Скрайбінг. 

Як намалювати презентацію» (Литвиненко О.В.); «Створення онлайнових 

інтерактивних вправ» (Частаков А.В.); «Технологія веб-квесту для проведення 

навчальних занять» (Литвиненко О.В.). 

На виконання п.78. розроблено електронні освітні ресурси для здобувачів 

освіти. Зокрема наведемо приклади окремих з них: 

 сайт навчально-організаційного центру освітньої діяльності 

http://koippo.in.ua/nv/ ; 

 сайт лабораторії інформаційно-методичного забезпечення освітнього 

процесу http://koippo.in.ua/druk/ ; 

 сайт електронної бібліотеки КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського», включаючи електронний каталог видань, які 

знаходяться на базі бібліотеки КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» http://library.koippo.kr.ua/ ; 

 сайт музейної кімнати з історії освіти Кіровоградщини 

http://koippo.in.ua/museum ; 

 сайт профспілкової організації працівників КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» http://koippo.in.ua/profkom/ ; 

 сайт обласного навчально-методичного центру психологічної служби 

системи освіти http://koippo.in.ua/ppsr/ ; 

 сайт центру ліцензування освітньої діяльності, замовлення й видачі 

документів про освіту http://koippo.in.ua/lic/ . 

Відповідно до п.81., у якому акцентується увага на проведенні курсів і 

тренінгів для підвищення кваліфікації педагогічних працівників з питань 

ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій в 

освітньому процесі, працівниками навчально-методичного центру дистанційного 

навчання проведено такі дистанційні курси та тренінги в міжкурсовий період: 

- січень – дистанційний тренінг для педагогічних працівників з проблеми 

«Використання карт знань у практичній діяльності педагога» (сертифіковано 

99 педагогічних працівників, тьютор Литвиненко О.В.); 

- лютий – дистанційний тренінг для педагогічних працівників з проблеми 

«Інфографіка як ефективний спосіб подачі даних» (сертифіковано 

46 педагогічних працівників, тьютор Литвиненко О.В.); 

- березень – дистанційний курс для педагогічних працівників з проблеми 

«Освітній процес на засадах змішаного навчання» (сертифіковано 

20 педагогічних працівників, тьютор Литвиненко О.В.); дистанційний тренінг для 

педагогічних працівників з проблеми «Основи створення комп’ютерних 

презентацій» (сертифіковано 34 педагогічні працівники, тьютор Частаков А.В.); 

дистанційний тренінг для педагогічних працівників з проблеми «Інтернет-сервіси 

Національна 

стратегія розвитку 

освіти в Україні на 

період до 2021 року 
(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») 

 

 

http://koippo.in.ua/nv/
http://koippo.in.ua/druk/
http://library.koippo.kr.ua/
http://koippo.in.ua/museum
http://koippo.in.ua/profkom/
http://koippo.in.ua/ppsr/
http://koippo.in.ua/lic/
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в освітньому просторі» (сертифіковано 27 педагогічних працівників, тьютор 

Литвиненко О.В.); 

- квітень – дистанційний тренінг для педагогічних працівників з 

проблеми «Інтернет-сервіси в освітньому просторі» (сертифіковано 

27 педагогічних працівників, тьютор Литвиненко О.В.); дистанційний курс для 

педагогічних працівників з проблеми «Google-сервіси в роботі керівника закладу 

освіти» (сертифіковано 16 педагогічних працівників, тьютор Литвиненко О.В.); 

дистанційний курс для педагогічних працівників з проблеми «Обробка даних в 

електронних таблицях» (сертифіковано 14 педагогічних працівників, тьютор 

Литвиненко О.В.); дистанційний курс для педагогічних працівників з проблеми 

«Освітній процес на засадах змішаного навчання» (сертифіковано 4 педагогічні 

працівники, тьютор Литвиненко О.В.); дистанційний тренінг для педагогічних 

працівників з проблеми «Використання Prezi в діяльності педагогічних 

працівників» (сертифіковано 32 педагогічні працівники, тьютор 

Литвиненко О.В.); 

- травень – дистанційний тренінг для педагогічних працівників з 

проблеми «Інтернет-сервіси в освітньому просторі» (сертифіковано 

19 педагогічних працівників, тьютор Литвиненко О.В.); дистанційний курс для 

педагогічних працівників з проблеми «Освітній процес на засадах змішаного 

навчання» (сертифіковано 14 педагогічних працівників, тьютор 

Литвиненко О.В.); дистанційний тренінг для педагогічних працівників з 

проблеми «Скрайбінг. Як намалювати презентацію» (сертифіковано 

17 педагогічних працівників, тьютор Литвиненко О.В.); 

- червень – дистанційний тренінг для педагогічних працівників з 

проблеми «Використання Prezi в діяльності педагогічних працівників» 

(сертифіковано 18 педагогічних працівників, тьютор Литвиненко О.В.); 

- жовтень – дистанційний тренінг для педагогічних працівників з 

проблеми «Google-сервіси в діяльності педагогічних працівників» (сертифіковано 

13 педагогічних працівників, тьютор Литвиненко О.В.); дистанційний тренінг для 

педагогічних працівників з проблеми «Основи створення комп’ютерних 

презентацій» (сертифіковано 22 педагогічні працівники, тьютор Частаков А.В.); 

дистанційний тренінг для педагогічних працівників з проблеми «Особливості 

використання ментальних карт» (сертифіковано 12 педагогічних працівників, 

тьютор Литвиненко О.В.); дистанційний тренінг для педагогічних працівників з 

проблеми «Інфографіка як ефективний спосіб подачі даних» (сертифіковано 

26 педагогічних працівників, тьютор Литвиненко О.В.); 

- листопад – дистанційний тренінг для педагогічних працівників з 

проблеми «Створення онлайнових інтерактивних вправ» (сертифіковано 

42 педагогічні працівники, тьютор Частаков А.В.); дистанційний тренінг для 

педагогічних працівників з проблеми «Інфографіка як ефективний спосіб подачі 

даних» (сертифіковано 20 педагогічних працівників, тьютор Литвиненко О.В.); 

дистанційний курс для педагогічних працівників з проблеми «Скретч 

програмування для всіх» (сертифіковано 5 педагогічних працівників, тьютор 

Литвиненко О.В.). 

Упродовж 2018 року здійснено науково-методичну, організаційну та 

технічну підтримку дистанційних курсів, тренінгів у міжкурсовий період – 81, з 

них 3 позапланово. 

Відповідно до п.82. розвивається створений на базі КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського» освітній портал для оволодіння навичками 
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інформаційно-комунікаційних технологій із використанням дистанційної форми 

навчання в системі підвищення кваліфікації здобувачів освіти, а саме: збільшено 

кількість дистанційних курсів та тренінгів у системі управління дистанційним 

навчанням http://dk.koippo.kr.ua; вивчено особливості використання нових 

модулів Moodle та його інтеграції з іншими програмними засобами; 

адміністрування та постійне наповнення сайту центру дистанційного навчання 

http://koippo.in.ua/dn.  

Також, у рамках вказаної програми, розглядалися питання науково-

методичного супроводу впровадження інклюзивного навчання в регіоні. 

Педагогічні працівники ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти  

активно працювали в таких напрямах:  

1. Забезпечення соціально-педагогічного патронату дітей старшого 

дошкільного віку з особливими освітніми потребами. 

2. Проведення модернізації матеріально-технічної бази закладів 

дошкільної освіти шляхом забезпечення сучасним обладнанням, меблями, 

іграшками та інвентарем. 

3. Розроблення та видача програм із різних видів нозологій розвитку для 

дітей з особливими освітніми потребами. 

4. Створення електронної бібліотеки для навчально-методичного 

забезпечення дошкільної освіти. 

Зокрема, надано консультації та методичну допомогу педагогічним 

працівникам закладів дошкільної освіти щодо належної реалізації основних 

функцій та організації комплексної психолого-педагогічної, корекційно-

розвивальної допомоги дітям дошкільного віку з особливими освітніми 

потребами під час проведення соціально-педагогічного патронату; особливостей 

матеріально-технічної бази для дітей з особливими освітніми потребами й 

забезпечення сучасним обладнанням, меблями, іграшками та інвентарем 

інклюзивних груп закладів дошкільної освіти; вибору програм та іншої 

літератури, що отримали гриф МОН України та складання календарного 

планування до них для роботи з дітьми дошкільного віку, які мають особливі 

освітні потреби.   

Під час проведення практичних занять на курсах підвищення кваліфікації, 

обласних заходів та тренінгів НУШ методистами ресурсного центру здійснено 

роз’яснення змісту Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з 

особливими освітніми потребами та змісту Національної стратегії реформування 

системи інституційного догляду й виховання дітей на 2017-2026 роки та плану 

заходів з реалізації її І етапу.   

З метою опрацювання питань, що пов’язані з проблемою аутизму, до 

навчально-тематичних планів курсів підвищення кваліфікації включено лекційні 

та практичні заняття: 

- Особистісно орієнтований підхід у корекційній роботі з дітьми, 

розвиток яких ускладнено раннім дитячим аутизмом (Войтко В.В.); 

- Корекційно-розвиткова робота як напрям роботи з учнем, що має 

особливі освітні потреби (Павлюх В.В.); 

- Особливості психолого-педагогічної корекції гіперактивності дітей 

(Войтко В.В.); 

- Зміст і цілі музикотерапії в соціально-педагогічні роботі з дітьми з ООП 

(Гельбак А.М.); 

- Особистісно орієнтований підхід у роботі з дітьми РДА (Войтко В.В.). 

http://dk.koippo.kr.ua/
http://koippo.in.ua/dn
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Також на сайті ресурсного центру постійно поповнюються новою 

інформацією рубрики: «Методичні рекомендації», «Методична література», 

зокрема програми, що  отримали гриф Міністерства освіти і науки України, для 

роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби. 

Окремі напрями Галузевої Концепції розвитку неперервної педагогічної 

освіти реалізувалися шляхом: 

розроблення дистанційні курсів і тренінгів: «Учитель як агент змін та 

суб’єкт розбудови Нової української школи» (Жосан О.Е.); «Особливості 

розвитку, навчання та виховання учнів з порушеним інтелектом» (Войтко В.В.); 

«Навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами: науково-

методичний аспект»; «Професійне самовдосконалення педагога» (Павлюх В.В.); 

оновлення змісту лекційних і практичних занять: «Упровадження 

сучасних технологій у практику виховної роботи в контексті Концепції «Нова 

українська школа»; «Формування навичок здорового способу життя в контексті 

Концепції «Нова українська школа»; «Психолого-педагогічний супровід 

школярів з особливими освітніми потребами: побудова індивідуальної траєкторії 

розвитку»; «Діти з особливими потребами в освітньому просторі в контексті 

Концепції «Нова українська школа» (Павлюх В.В.); 

організації й проведення науково-методичних заходів (семінар-практикум, 

конференція тощо): «Методи та прийоми самодопомоги в роботі практичного 

психолога й соціального педагога» (Молчанова О.М.); «Система роботи з учнями, 

які потребують особливої психолого-педагогічної уваги» (Молчанова О.М., 

м. Новоукраїнка); 

консультування методичних, керівних і педагогічних кадрів області з 

питань психолого-педагогічного супроводу учнів з особливими потребами та з 

девіантною поведінкою; модернізації освітніх процесів; розбудови освітніх 

середовищ тощо; 

упровадження освітньої програми підвищення кваліфікації вчителів, які 

викладають основи здоров’я, безпеку життєдіяльності та впроваджують 

здоров’язбережні превентивні проекти (Желєзнова Т.П.); 

удосконалення інноваційного розвитку базових закладів загальної 

середньої освіти шляхом модернізації змісту, форм, методів і технологій 

навчання за проектом «Вчимося жити разом» (Желєзнова Т.П.). 

Особливу увагу працівники обласного навчально-методичного центру 

психологічної служби системи освіти приділили наступним питанням: 

- Профілактика та попередження насилля серед дітей і молоді (тренінг, 

Снітко І.Ю.); 

- Розвиток базових навичок медіатора в навчальному закладі. 

Забезпечення участі жінок і дітей у вирішенні конфліктів і миробудуванні 

(спецкурс, Мирська А.А.); 

- Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція (спецкурс, 

Мирська А.А., Снітко І.Ю.); 

- Упровадження сучасних технологій у практику виховної роботи в 

контексті Концепції «Нова українська школа». Використання асоціативних 

(метафоричних) карток (практичне заняття, Чебоненко В.Ф.). 

Проведені обласні навчально-методичні семінари та семінари-тренінги для 

практичних психологів і соціальних педагогів закладів освіти з проблем 

інноваційних освітніх технологій дали можливість обговорити нагальні питання 

щодо роботи з дітьми. Зокрема, були проведені заходи: 

Галузева Концепція 

розвитку неперервної 

педагогічної освіти 
(наказ Міністерства 

освіти і науки України від 

14.08.2013 року № 1176 

«Про затвердження 

галузевої Концепції 

розвитку неперервної 

педагогічної освіти») 
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- Соціально-педагогічні основи захисту прав людини, протидія торгівлі 

людьми та експлуатації дітей (січень); 

- Профілактика насильства, жорстокості та злочинності серед дітей і 

підлітків (березень); 

- Психокорекція суїцидальних і депресивних розладів у підлітків за 

допомогою методів символдрами (травень); 

- Формування професійної компетентності у спеціалістів психологічної 

служби» (серпень); 

- Ігрова терапія в корекції емоційних і поведінкових розладів дітей 

(листопад). 

На виконання завдань Концепції національно-патріотичного виховання 

дітей і молоді науково-методичною лабораторією виховної роботи і формування 

культури здоров’я:  

- розроблено тренінги з національно-патріотичного виховання «З Україною 

в серці» у рамках КПК для: керівників і методистів закладів позашкільної освіти 

(Міцай Ю.В., Пляка С.М.); керівників гуртків закладів освіти (Міцай Ю.В., Пляка 

С.М.); заступників директорів закладів загальної середньої освіти з виховної 

роботи та педагогів-організаторів (Міцай Ю.В., Пляка С.М.); 

- проведено дистанційні курси для організаторів виховного процесу з 

проблеми «Національно-патріотичне виховання учнів в умовах сучасного 

освітнього простору» (Міцай Ю.В., Пляка С.М., Гайда Л.А.) та для бібліотекарів 

з проблеми «Національно-патріотичне виховання учнів в умовах сучасного 

освітнього простору» (Дяченко Н.І.); 

- організовано та проведено краєзнавчі майстер-класи: «Розвиток 

особистості учня засобами краєзнавчо-музейної діяльності в умовах Нової 

української школи» (Гайда Л.А.; м. Бобринець); «Роль педагогів-краєзнавців у 

формуванні ціннісних орієнтацій учнів» (Гайда Л.А., м. Знам’янка); «Педагогічні 

основи краєзнавчо-рекреаційної діяльності як складова формування екологічної 

культури та здорового способу життя в сучасних умовах» (Гайда Л.А., 

Долинський район); «Популяризація та поширення ідей Василя Сухомлинського 

засобами краєзнавчо-музейної комунікації» (Гайда Л.А., с. Павлиш 

Онуфріївського району); 

- розроблено електронний ресурс для організаторів виховного процесу 

щодо відзначення 80-ї річниці утворення Кіровоградської області (Гайда Л.А., 

Пляка С.М.); 

- підготовлено розробки уроків, позаурочних заходів, методичні 

рекомендації – Україна починається з тебе! Методичні рекомендації для 

проведення Першого уроку в 2018/2019 навчальному році / укладачі: Ю.В. Міцай, 

С.М. Пляка, Чернецька О.Г. – Кропивницький : КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського», 2018. – 108 с. 

Концепція «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 в 

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: 

Концепція 

національно-

патріотичного 

виховання дітей і 

молоді 
(наказ Міністерства 

освіти і науки України 

від 16.06.2015 року 

№ 641) 

Концепція «Нова 

українська школа» 
(розпорядження 

Кабінету Міністрів 

України  

від 14.12.2016 р. № 988-р 

«Про  схвалення 

Концепції реалізації 

державної політики у 

сфері реформування 

загальної середньої 

освіти «Нова українська 

школа» на період  

до 2029 року») 
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- веб-конференцію для наставників і вчителів експериментальних закладів 

загальної середньої освіти з проблеми «Нові підходи до навчання та викладання в 

Новій українській школі» (Тарапака Н.В., Кондратова В.В., Тіхонова Н.Г.; лютий 

2018 року); 

- обласний он-лайн семінар методистів методичних кабінетів (центрів) 

органів управління освітою райдержадміністрацій, міських рад, об'єднаних 

територіальних громад з початкової освіти, учителів початкових класів, які у 

2018/2019 навчальному році будуть викладати в 1 класі, з проблеми «Підвищення 

ефективності освітнього процесу в початковій  школі на засадах компетентнісного 

та діяльнісного підходів у Новій українській школі» (Кондратова В.В., 

Тіхонова Н.Г.; 10.05.2018 р.); 

- Всеукраїнський круглий стіл «Учитель початкової школи як агент 

інноваційних змін» (15.05.2018 р.); 

- 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 з 

проблеми «Особливості реалізації концептуальних засад Нової української 

школи» (21.02-23.02.2018 р. (І очна сесія), 05.03-06.03.2018 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 з проблеми «Особливості реалізації концептуальних 

засад Нової української школи» (21.02-23.02.2018 р. (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 з 

проблеми «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 

з проблеми «Особливості реалізації концептуальних засад Нової української 

школи» (02.04-04.04.2018 р. (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 
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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 в першому півріччі до викладання в Новій українській 

школі 696 учителів 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 відбувались 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.  

Заняття проводили тренери, підготовлені освітньою організацією «Крок за 

кроком»: Кондратова В.В., доцент кафедри дошкільної та початкової освіти, 

кандидат педагогічних наук КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 

Тіхонова Н.Г., старший викладач кафедри дошкільної та початкової освіти, 

кандидат педагогічних наук КЗ 

«КОІППО імені Василя 

Сухомлинського»; тренери, 

підготовлені громадською 

організацією «Освіторія»: Сергієнко 

М.С., учитель КЗ «НВО 

«Багатопрофільний ліцей – фізико-

математична школа – ЗШ І-ІІІ ст. 

№18 – ЦДЮТ «Надія» 

Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області», 

Тимофєєва І.В., викладач 

комунального вищого навчального 

закладу «Олександрійський педагогічний коледж імені В.О. Сухомлинського»; 

регіональні тренери Кіровоградської області (Наказ МОН України від 

17.07.2018 р. № 792 «Про внесення змін у додаток до наказу МОН України від 

19.03.2018 р. № 252»). 

У другому півріччі підготовлено до викладання у Новій українській школі 

1275 учителів початкової школи. А загалом по області підготовлено 1971 особа. 

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 – 
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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 05.02.2018 р. №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 КЗ 

«НВО №25 «ЗШ І-ІІІ ст., природничо-математичний ліцей, центр позашкільного 

виховання «Ліра» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»). 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). 

На виконання завдань Концепції розвитку системи електронних послуг 

в Україні на 2017-2018 роки науково-педагогічними та педагогічними 

працівниками інституту: 

оновлено тематику лекційних і практичних занять для здобувачів освіти на 

курсах підвищення кваліфікації щодо формування розуміння понять електронної 

освіти; 

здійснюється технічна та науково-методична підтримка інтернет-ресурсів 

(науково-методичного інтернет-журналу кафедри «Освітній інтернет-

навігатор» (http://oin.in.ua/); 3-х онлайн груп у соціальній мережі Facebook 

(Учитель...Методист...Майстер... https://www.facebook.com/kafedratimso/, група 

авторів та читачів ОІН https://www.facebook.com/oin.in.ua/, онлайн група 

викладачів кафедри ТіМСО); персональних блогів викладачів кафедр та 

педагогічних працівників науково-методичних лабораторій; 

розпочато співпрацю із закладами освіти регіону, що впроваджують 

систему STEM-навчання, мультимедійні та ігрові технології у викладанні 

дисциплін (науково-методичний супровід дослідно-експериментальної роботи 

всеукраїнського рівня «Науково-методичні засади створення та функціонування 

Всеукраїнського науково-методичного віртуального STEM-центру» КЗ «НВО 

«Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І ступеня «Гармонія» - 

гімназія імені Тараса Шевченка - центр позашкільного виховання «Контакт» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»); 

розроблено практичні рекомендації з впровадження комп’ютерних 

технологій на засадах розвитку STEM-освіти в навчальний процес середніх та 

вищих закладів освіти на умовах рівного доступу. 

Завдання загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-

інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД 

на 2014-2018 роки  виконуються через: 

-  систематичне вивчення нормативно-правової бази з питань охорони праці, 

безпеки життєдіяльності (документація, яка зазнає змін, приводиться у 

відповідність) –Желєзнова Т.П. (протягом року); 

Концепція розвитку 

системи 

електронних послуг  

в Україні  

на 2017-2018 роки 

(розпорядження 

Кабінету Міністрів 

України від 14.06.2017 р. 

№394-р) 

Загальнодержавна 

програма забезпечення 

профілактики ВІЛ-

інфекції, лікування, 

догляду та підтримки 

ВІЛ-інфікованих і 
хворих на СНІД на  

2014-2018 роки 

(Закон України від 

20.10.2014 р. 

№1708-VІІ) 

https://kr.isuo.org/schools/view/id/13977
https://kr.isuo.org/schools/view/id/13977
http://oin.in.ua/
https://www.facebook.com/kafedratimso/
https://www.facebook.com/oin.in.ua/
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- оновлення пакета документів на сайті лабораторії (у разі надходження 

нової нормативно-правової бази) –Желєзнова Т.П., Ткаченко С.В.; 

- розробку та направлення керівникам органів управління освітою 

райдержадміністрацій, міських рад, об’єднаних територіальних громад, 

методичних рекомендацій щодо організації роботи (з питань упровадження  

системи управління охороною праці, безпекою життєдіяльності в закладах 

загальної середньої освіти області; профілактики дитячого травматизму; 

проведення екскурсій, туристичних походів; перевезення організованих груп 

дітей автомобільним транспортом; проведення навчання та перевірки знань як з 

працівниками, так і з учнями, вихованцями; пожежної та техногенної безпеки, 

цивільного захисту і дій у надзвичайних ситуаціях тощо) – Желєзнова Т. П., 

Ткаченко С.В. (протягом року); 

- проведення навчання зі здобувачами освіти з питань «Організація роботи з 

питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах дошкільної та 

загальної середньої освіти області» (усі категорії здобувачів освіти) й 

«Упровадження системи управління охороною праці та безпекою життєдіяльності 

в  закладах дошкільної та загальної середньої освіти області» (керівні кадри) – 

Желєзнова Т. П. (протягом року); 

- розробку наочних посібників, тестових завдань щодо вдосконалення 

системи підготовки у сфері охорони праці, безпеки життєдіяльності («Система 

управління охороною праці, безпекою життєдіяльності в закладах загальної 

середньої освіти», Желєзнова Т. П. (лютий)); 

- проведення комплексних вивчень стану охорони праці, безпеки 

життєдіяльності в закладах загальної середньої освіти області (Желєзнова Т.П. – 

Голованівський (лютий), Устинівський (квітень), Новоукраїнський (травень), 

Петрівський (жовтень), Гайворонський (грудень) райони) (заклади загальної 

середньої та дошкільної освіти) з проблеми «Удосконалення роботи з питань 

охорони праці та безпеки життєдіяльності з метою зменшення травмування 

учасників освітнього процесу»; 

- надання рекомендацій (за результатами вивчень)  щодо організації роботи 

(довідки) та проведення нарад, семінарів, круглих столів з керівними кадрами й 

відповідальними за напрям роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності 

(Желєзнова Т. П. – лютий, квітень, травень, листопад, грудень); 

- проведення консультацій щодо організації роботи, приведення 

нормативно-правової бази з питань зазначених вище у відповідність, проведення 

навчання тощо в новостворених базових, опорних закладах загальної середньої 

освіти, їх філіях (Желєзнова Т. П.: Великосеверинівський ОНЗ – січень, лютий, м. 

Новоукраїнка – травень, Первозванівський ОНЗ, Бережинський ОНЗ – квітень, 

ліцей «Надія», КЗ «Ганнівське НВО» (Світловодський район) – жовтень, 

Катеринівське ОТГ - листопад) (матеріали розміщені на сайтах органів управління 

освітою райдержадміністрацій, міських рад, об’єднаних територіальних громад). 

Всеукраїнська Програма «7 кроків назустріч: дружні зустрічі з 

батьками з питань збереження здоров’я та статевого виховання дітей та 

підлітків», за співпраці Міністерства освіти і науки України та Благодійного 

фонду «Здоров’я жінки і планування сім’ї» у рамках проекту USAID 

«Репродуктивне здоров’я в Україні 2015-2020 роки» реалізується через: 

- науково-методичні семінари, тренінгові заняття, майстер-класи, засідання 

творчих лабораторій з учителями, які викладають основи здоров’я, безпеку 

життєдіяльності та впроваджують превентивні проекти, зокрема: «Навички 

Всеукраїнська Програма 

«7 кроків назустріч: 

дружні зустрічі з 

батьками з питань 

збереження здоров’я 

та статевого 

виховання дітей та 

підлітків», за співпраці 
Міністерства освіти і 

науки України та 
Благодійного фонду 

«Здоров’я жінки і 

планування сім’ї» в 

рамках проекту USAID 

«Репродуктивне 
здоров’я в Україні  

2015-2020 роки»  
(за співпраці МОН 

України та Благодійного 
фонду «Здоров’я жінки і 

планування сім’ї» в 

рамках проекту USAID 

«Репродуктивне здоров’я 

в Україні  

2015-2020 роки») 
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спілкування на теми статевого розвитку» - Желєзнова Т. П. (19.04.2018 року – 

презентація під час семінару у Вільшанському районі; 27.09.2018 року – виступ у 

ході семінару в Добровеличківському районі); «Важливість статевого виховання 

та збереження репродуктивного здоров’я дітей та підлітків» - Желєзнова Т. П. 

(17.05.2018 року – практичне заняття під час проведення тренінгу в ході постійно 

діючого семінару в Бобринецькому районі); «Діалог взаєморозуміння і довіри: як 

не запізнитися з важливою розмовою на тему статевого розвитку» - 

Желєзнова Т.П. (04.04, 07.05, 10.10, 25.10 – навчання вчителів за проектом 

«Вчимося жити разом» – презентація, практичне заняття під час тренінгу); 

- систематичне здійснення моніторингу обізнаності учасників освітнього 

процесу з питань збереження репродуктивного здоров’я (під час проведення зрізів 

знань із предмета «Основи здоров’я» – за допомогою загального анкетування та 

спеціально розроблених тестів (січень, червень, грудень – Желєзнова Т. П., 

Ткаченко С. В.); 

- моніторинг діяльності закладів загальної середньої освіти щодо якості 

впровадження європейських стандартів превентивної освіти (анкетування «До», 

«Після»; вивчення протоколів проведення педагогічних рад і батьківських зборів  

із метою впровадження здоров’язбережних превентивних проектів – аналіз, 

методичні рекомендації (протягом року – Желєзнова Т. П.); 

- розробку методичних рекомендацій з метою просвітницької роботи щодо 

популяризації здорового способу життя, зокрема збереження репродуктивного 

здоров’я та статевого виховання (інформаційні матеріали, конспекти занять, 

уроки-тренінги – Желєзнова Т. П., Ткаченко С. В. – сайт лабораторії). 

Виконання заходів щодо реалізації загальнодержавної соціальної 

програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища 

на 2014-2018 роки в Кіровоградській області здійснюється шляхом: 

- забезпечення ефективної діяльності міжвідомчої робочої групи (завідувач 

лабораторії Желєзнова Т.П., регіональний координатор);  

- надання звітності за національними показниками щодо проведення 

навчання на засадах розвитку життєвих навичок, функціонування кабінетів з 

основ здоров’я та безпеки життєдіяльності, тренінгових кабінетів у визначених 

базових закладах загальної середньої освіти; вивчення рівня навчальних 

досягнень учнів 5-11 класів з предмета «Основи здоров’я» і обов’язкового 

факультативного курсу «Захисти себе від ВІЛ»; організації діяльності базових 

закладів загальної середньої освіти з основ здоров’я, безпеки життєдіяльності,  

упровадження європейських стандартів превентивної освіти; підготовки 

педагогічних працівників до впровадження нових навчальних програм (навчання 

за проектом «Вчимося жити разом») та охоплення навчанням учнівської молоді за 

програмами розвитку життєвих навичок, організації роботи щодо викладання в 

закладах освіти області навчального предмета  «Основи здоров’я»; 

- упровадження в діяльність навчальних закладів області здоров’язбережних 

профілактичних програми щодо протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу (систематично 

«ХОУП», «Захисти себе від ВІЛ», «Маршрут безпеки», «Чесна гра», «Вчимося 

жити разом»); 

- розробки методичних рекомендацій щодо впровадження обов’язкових  

профілактичних програм з питань формування навичок здорового способу життя 

та профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу; 

- проведення моніторингу, оцінки результатів виконання обласної програми 

та підготовка звітів за показниками Регіонального плану моніторингу і оцінки 

Загальнодержавна 

соціальна програма 

поліпшення стану 

безпеки, гігієни праці та 

виробничого середовища  

на 2014-2018 роки  
(Закон України від 

04.04.2013 р.  

№178-VІІ) 
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ефективності заходів протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу (довідки, методичні 

рекомендації, семінарські заняття, наради за результатами моніторингових 

досліджень (Кіровоградський, Онуфріївський райони, міста: Олександрія, 

Світловодськ; базові заклади – Новомиргородська спеціальна загальноосвітня 

школа-інтернат І-ІІ ступенів Кіровоградської обласної ради; загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 10 Світловодської міської ради Кіровоградської області; 

навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад  

І-ІІІ ступенів №19 – дошкільний навчальний заклад «Лісова казка» 

Олександрійської міської ради; навчально-виховний комплекс «Знам’янська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 – гімназія» Знам’янської міської ради 

Кіровоградської області); 

- визначення параметрів за роками щодо кількості підготовлених 

педагогічних працівників із питань профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу і 

формування здорового способу життя для навчальних закладів;  

- охоплення закладів загальної середньої освіти курсами для учнівської 

молоді з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу «ХОУП», «Захисти себе від ВІЛ», 

«Вчимося жити разом» (проведення моніторингу (січень, червень, грудень – лист 

для МОНУ – Желєзнова Т. П.). 

Основними напрямами реалізації положень про єдину систему 

цивільного захисту є: 

- підготовка педагогічних кадрів області з питань організації навчання 

дітей дошкільного віку, учнів і студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань 

безпеки життєдіяльності) під час упровадження програм (протягом року); 

- викладання спецкурсу «Про себе треба знати, про себе треба дбати» та 

навчальних предметів «Основи здоров’я», «Захист Вітчизни»; 

-  проведення навчання зі здобувачами освіти з  питань: «Організація 

роботи з цивільного захисту, пожежної, техногенної безпеки в закладах 

дошкільної та загальної середньої освіти області» (усі категорії здобувачів освіти) 

й «Упровадження системи цивільного захисту в  закладах дошкільної та загальної 

середньої освіти області» (керівні кадри) – Т.П. Желєзнова (протягом року); 

- проведення комплексних вивчень стану цивільного захисту, пожежної, 

техногенної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях у закладах загальної 

середньої освіти області (Желєзнова Т. П.– Голованівський (лютий), 

Устинівський (квітень), Новоукраїнський (травень), Петрівський (жовтень) 

райони); 

-  організація та проведення Тижнів знань безпеки життєдіяльності            

(Ткаченко С.В.); 

- участь у роботі обласної конкурсної комісії з питань проведення акції 

«Молодь Кіровоградщини готова долати надзвичайні ситуації»  при Управлінні 

ДСНС України в Кіровоградській області (розпорядження голови Кіровоградської 

обласної державної адміністрації від 15.02.2018 року № 49-р «Про основні заходи 

цивільного захисту області на 2018 рік»). 

Державні програми, що здійснюються за підтримки Глобального фонду 

для боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією та Європейського Союзу 

упроваджуються шляхом реалізації превентивного проекту «Посилення 

спроможності педагогів у забезпеченні дієвої профілактики ВІЛ/СНІДу, протидії 

стигмі і дискримінації» і «Зміцнення потенціалу Всеукраїнської спілки вчителів і 

тренерів для поліпшення доступу до якісних послуг з профілактики ВІЛ/СНІДу» 

відбувається шляхом проведення тренінгів під час курсів підвищення кваліфікації 

Про затвердження 

Положення про єдину 

систему цивільного 

захисту 

(Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

09.01.2014 р. №11) 

Державні програми, що 

здійснюються за 

підтримки Глобального 

фонду для боротьби зі 

СНІДом, туберкульозом 

і малярією та 

Європейського Союзу 

(наказ Міністерства 

освіти і науки України 

від 21.11.2012 р. 

№ 1114) 
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(Желєзнова Т.П.). Проведення обласних заходів: нарада-семінар працівників 

освіти Кіровоградської області з питань адвокації, планування, впровадження, 

моніторингу та оцінки заходів проекту «Вчимося жити разом»; майстер-клас 

учителів, які викладають основи здоров’я та впроваджують здоров’язбережні 

превентивні проекти; постійно діючий семінар (звіт) учителів, які викладають 

основи здоров’я та впроваджують превентивні здоров’язбережні проекти; 

постійно діючий семінар методистів методичних кабінетів (центрів) органів 

управління освітою райдержадміністрацій, міських рад, об’єднаних 

територіальних громад, керівників методичних об’єднань, які відповідають за 

викладання предмета «Основи здоров’я» та впровадження превентивних 

здоров’язбережних проектів; науково-практичний семінар педагогів-тренерів 

закладів освіти з впровадження європейських стандартів превентивної освіти 

(«Школа, дружня до дитини»); проведення навчання на засадах розвитку 

життєвих навичок та за програмою «Основи соціальної та здоров'язбережної 

компетентності» (протягом року), а саме забезпечення учасників тренінгів 

відповідними інформаційними, дидактичними матеріалами (підручники, зошити, 

навчально-методичні посібники на електронних і паперових носіях). 

Значна увага надається підготовці та розміщенню інформації на сайті щодо 

реалізації проектів (Ткаченко С.В.). 

Реалізація плану дій Національної стратегії у сфері прав людини на 

період до 2020 року передбачає виконання таких завдань: 

- участь у роботі міжвідомчої робочої групи з реалізації плану дій щодо 

розроблення  програми навчання для працівників системи цивільного захисту, а 

також закладів пенітенціарної системи, охорони здоров’я, освіти та соціального 

захисту, у яких перебувають люди з інвалідністю (Желєзнова Т.П.– лютий, 

травень, вересень, грудень); 

- участь у розробці  системи тренінгів для працівників системи цивільного 

захисту, а також закладів пенітенціарної системи, охорони здоров’я, освіти та 

соціального захисту, у яких перебувають люди з інвалідністю (протягом року); 

- запровадження системи тренінгів під час проведення навчання посадових 

осіб з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та в рамках курсів 

підвищення кваліфікації вчителів основ здоров’я (Желєзнова Т.П. – лютий, 

квітень, травень, листопад); 

- участь членів міжвідомчої робочої групи в моніторингових дослідженнях 

з питань реалізації заходів плану дій Національної стратегії у сфері прав людини 

на період до 2020 року (Желєзнова Т.П. – лютий, травень, вересень, грудень). 

Шляхами виконання завдань Стратегії підвищення рівня безпеки 

дорожнього руху в Україні на період до 2020 року є запровадження ефективної 

системи навчання та управління безпекою дорожнього руху для забезпечення 

захисту життя і здоров’я населення. А саме: 

- організація та проведення Тижнів знань безпеки життєдіяльності 

(організаційний етап, методичні рекомендації) (Ткаченко С.В); 

- участь у роботі обласної комісії з питань підбиття підсумків змагання 

бригад «Юних інспекторів руху» (Ткаченко С.В.); 

- розробка методичних рекомендацій щодо проведення навчання та 

перевірки знань із питань дорожнього руху (Желєзнова Т.П); 

- висвітлення питань організації роботи з безпеки дорожнього руху під час 

проведення курсів підвищення кваліфікації для всіх категорій здобувачів освіти 

(протягом року). 

Про схвалення 

Стратегії підвищення 

рівня безпеки 

дорожнього руху в 

Україні на період до 

2020 року 

(Розпорядження 

Кабінету Міністрів 

України від 14.06.2017 р. 

№481-р) 
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Реалізація Договору про взаємодію Міністерства освіти і науки, молоді 

та спорту України й Федерації футболу України в розвитку шкільного 

футболу в закладах загальної середньої освіти України у 2017-2020 роках 

здійснюється відповідно до плану-графіка. Зокрема було проведено: курси 

підвищення кваліфікації вчителів фізичної культури, керівників спортивних 

гуртків (22.10-02.11.2018 року) з проблеми «Методика викладання футболу в 

умовах сучасної школи. Форми і методи позакласної роботи з футболу»; 

дистанційний курс для вчителів фізичної культури, керівників спортивних гуртків 

з проблеми «Методика викладання футболу»; заняття з учнями 4 класу «Вправи 

для опанування навичками володіння футбольним м’ячем» на базі комунального 

закладу «Навчально-виховне об’єднання № 32 «Спеціалізована загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів, позашкільний центр «Школа мистецтв» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області» (Коломієць В.П., учитель фізичної 

культури). 

З метою виконання Програми розвитку психологічної служби системи 

освіти на період до 2020 року було організовано низку заходів: 

- проведено 4 засідання робочої групи щодо розробки пропозицій до 

редакції нового Положення про психологічну службу системи освіти України; 

2 обласні засідання робочої групи щодо розробки єдиних вимог до ведення 

професійної документації фахівців психологічної служби та участь у 

Всеукраїнській робочій групі при МОН України; 

- поновлено інформаційну базу професійного інструментарію фахівців 

психологічної служби системи освіти області (на сайті, блозі); 

- підготовлено аналітично-статистичні матеріали щорічного моніторингу 

щодо забезпечення навчальних закладів практичними психологами і соціальними 

педагогами, та вивчено стан забезпечення матеріально-технічних умов (окремі 

кабінети, обладнання, науково-методична база) для організації діяльності 

працівників психологічної служби; 

- упроваджено в рамках курсів підвищення кваліфікації та в міжкурсовий 

період спецкурси, обласні семінари, тренінги для працівників психологічної 

служби: «Підготовка вчителів до розвитку життєстійкості/стресостійкості дітей у 

навчальному закладі», «Дорослішай на здоров’я», «Особиста гідність. Безпека 

життя. Громадянська позиція», інформаційно-освітня протиалкогольна програма 

«Сімейна розмова», «Базові навички медіатора в навчальному закладі. 

Забезпечення участі жінок і дітей у розв’язанні конфліктів і миробудуванні»,  

«Протидія торгівлі людьми в Україні», «Навчіть дитину захищатися» (з питань 

попередження сексуального насильства над дітьми), «Навички кризового 

консультування та розвиток психосоціальної стійкості до стресу у дітей»;  

- розроблено та розміщено (на сайті, блозі) методичні рекомендації з 

питань психолого-педагогічного супроводу професійного самовизначення 

старшокласників;  надання допомоги дітям і сім’ям, що опинились у СЖО, у тому 

числі внаслідок військових дій; формування комунікативної і конфліктологічної 

компетентності; 

- здійснено всеукраїнський моніторинг в області «Надання допомоги дітям 

постраждалим від військових дій і внутрішньо переселеним особам в діяльності 

психологічної служби»; 

- створено online-студію з обміну досвідом «Інноваційна діяльність 

фахівців психологічної служби системи освіти» та постійно діючий  форум для 

працівників психологічної служби; 

Реалізація Договору про 

взаємодію Міністерства 

освіти і науки, молоді 

та спорту України й 

Федерації футболу 

України в розвитку 

шкільного футболу в 

закладах загальної 

середньої освіти 

України у 2017-2020 

роках (Договір від 

27.12.2016 р.) 

Програма розвитку 

психологічної служби 

системи освіти на 

період до 2020 року 

 (наказ МОН України від 

08.08.2017 р. № 1127 

«Про затвердження 

Плану заходів 

Міністерства освіти і 

науки України щодо 

розвитку психологічної 

служби системи освіти 

України на період до 

2020 року») 
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- проведено скайп-наради для методистів, які відповідають за психологічну 

службу, «Діяльність психологічної служби в умовах децентралізації та 

реформування освіти». 

У рамках виконання Плану заходів, спрямованих на активізацію 

вивчення громадянами англійської мови, на період до 2020 року було 

організовано та проведено: 

 курси підвищення кваліфікації вчителів англійської мови, які 

проводяться за навчально-методичним комплексом «Програма післядипломної 

педагогічної освіти вчителів іноземних мов» (протягом року); 

 засідання постійно діючого обласного семінару для вчителів англійської 

мови з проблеми «Актуальні аспекти підвищення рівня педагогічної майстерності 

вчителя у підготовці учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з англійської 

мови» (протягом року); 

 засідання творчої групи для вчителів англійської мови з проблеми 

«Шляхи оптимізації навчання аудіювання в допрофільній школі» (квітень); 

 організаційно-методичний супровід ІІІ (обласного) етапу 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови та відбірково-тренувальні 

збори для учасників ІV етапу олімпіади (протягом січня-березня); 

 дистанційні курси для вчителів англійської мови «Комунікативний 

метод – шлях успішного навчання англійської мови» (березень);  

 дистанційні курси для вчителів англійської мови «Особливості 

навчання англійської мови молодших школярів» (квітень); 

 триденні очні тренінги підвищення кваліфікації вчителів англійської 

мови, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/2019 навчальному році в 

рамках Типової освітньої програми, розробленої Британською Радою в Україні за 

підтримки Міністерства освіти і науки України (загальна кількість учителів - 555); 

 засідання англійського мовного клубу, які проводились методистом 

інституту – волонтером Корпусу Миру Вікі Нейлінг для різних груп населення на 

базі Кіровоградського бібліотечного ресурсного центру «Windows on America». 

2.2. Регіональні програми 
На виконання обласної програми «Вчитель» на 2014-2020 роки та для 

функціонування системи неперервної освіти у закладі протягом 2018 року 

забезпечено підвищення кваліфікації спеціалістів різних фахових категорій за 104 

програмами та проведено 238 науково-методичних заходів у міжатестаційний 

період.  

Удосконалено організацію роботи в системі дистанційного навчання 

(http://dk.koippo.kr.ua/).  

Розроблено й апробовано лекційні та практичні заняття на курсах 

підвищення кваліфікації для методичних, керівних і педагогічних працівників.  

Особлива увага приділялася підготовці вчителів до викладання в Новій 

українській школі. 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 

Обласна програма 

«Вчитель» на  

2014-2020 роки 
(рішення 

Кіровоградської 

обласної ради від 

20.09.2013 р. № 506) 

План заходів, 

спрямованих на 

активізацію вивчення 

громадянами 

англійської мови, на 

період до 2020 року 
(Розпорядження 

Кабінету Міністрів 
України від 10.03.2016 р. 

№ 199-р  

http://dk.koippo.kr.ua/
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українська школа». Всього підготовлено 77 осіб з 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». 

Тренерами (науково-педагогічними працівниками кафедри дошкільної та 

початкової освіти й педагогічними працівниками Кіровоградської області) 

проведено: 

 три очні сесії (60 годин) у формі кущових тренінгів з метою навчання 

вчителів початкових класів, які у 2018/2019 н.р. навчатимуть учнів 1-х класів 

відповідно до концепції «Нова українська школа» за Типовою освітньою 

програмою організації і проведення підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників, які навчатимуть учнів 1-х класів у 2018/2019 і 2019/2020 н.р. 

Навчання пройшли 696 педагогічних працівників; 

 три очні сесії (60 годин) у формі кущових тренінгів з метою навчання 

вчителів початкових класів, які у 2019/2020 н.р. навчатимуть учнів 1-х класів 

відповідно до концепції «Нова українська школа» відповідно до Типової освітньої 

програми організації і проведення підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників закладами післядипломної педагогічної освіти, затвердженої 

Міністерством освіти і науки України. Навчання пройшли 1370 вчителів 

початкових класів. 

З метою методичного супроводу реалізації всеукраїнського науково-

педагогічного проекту «Інтелект України» підготовлено та проведено: 

 тренінг учителів початкових класів, учасників всеукраїнського науково-

педагогічного проекту «Інтелект України» (1 клас) з проблеми «Методичний 

супровід організації освітнього процесу в 1-му проектному класі початкової 

школи» (Половенко О.В.); 

 тренінг учителів початкових класів, учасників всеукраїнського науково-

педагогічного проекту «Інтелект України» (2 клас) з проблеми «Методичний 

супровід організації освітнього процесу в 2-му проектному класі початкової 

школи» (Половенко О.В.). 

Функціонує віртуальний методичний кабінет «Методичний супровід 

науково-педагогічного проекту "Інтелект України"». Постійно поповнюється сайт 

«Проект «Інтелект України» на Кіровоградщині» (https://goo.gl/psQUdq). 

На допомогу керівним та педагогічним кадрам розроблені та постійно 

поповнюються: сайт «Заступник директора» (https://goo.gl/UZWWkY)/); блог, на 

якому публікуються результати моніторингу інтернет-простору про доступні 

масові відкриті онлайн-курси (МВОК) на різних платформах (Prometheus, Khan 

Academy тощо) для вчителів інформатики (http://itkrvg.blogspot.com/). 

Розпочато співпрацю із закладами освіти регіону, що впроваджують 

систему STEM-навчання, мультимедійні та ігрові технології у викладанні 

дисциплін (науково-методичний супровід дослідно-експериментальної роботи 

всеукраїнського рівня «Науково-методичні засади створення та функціонування 

Всеукраїнського науково-методичного віртуального STEM-центру» (КЗ «НВО 

«Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І ступеня «Гармонія» - 

гімназія імені Тараса Шевченка - центр позашкільного виховання «Контакт» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»). Розроблено практичні 

рекомендації з впровадження комп’ютерних технологій на засадах розвитку 

STEM-освіти в навчальний процес середніх та вищих закладів освіти на умовах 

рівного доступу. 

https://goo.gl/psQUdq
https://goo.gl/UZWWkY)/
http://itkrvg.blogspot.com/
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Організовано зустріч молодих учителів у рамках 47-го Обласного зльоту 

молодих учителів Кіровоградщини «Формування індивідуальної траєкторії 

професійного розвитку молодого педагога», присвяченого 100-річчю від дня 

народження В.О. Сухомлинського на базі комунального закладу 

«Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені 

Василя Сухомлинського» (Половенко О.В., Кірішко Л.М., 28.03.2018 р.). 

У рамках виконання обласної програма з відзначення 100-річчя від дня 

народження В.О.Сухомлинського структурними підрозділами КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» було організовано та проведено ряд заходів. 

Зокрема: 

Науково-методичною лабораторією виховної роботи і формування 

культури здоров’я здійснено підготовку та взято участь у роботі творчих локацій 

обласного педагогічного Марафону «Штрихи до портрета Василя 

Сухомлинського»: 

 педагогічний дивертисмент «У 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.); 

- 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 в 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 

Обласна програма  

з відзначення  

100-річчя від дня 

народження 

В.О. Сухомлинського 
(рішення обласної 

ради від 19.05.2017 р. 

№ 289) 
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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 від 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 ній 

представлені презентаційні матеріали впровадження 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 статтей / 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 практику 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 100-річчя від дня народження В.О. Сухомлинського) / Ю.В. Міцай, 

Л.А. Гайда // Науково-методичний супровід функціонування інформаційно-

освітнього простору регіону: Науково-методичний вісник № 54. – 

Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2018. – С. 6-59. 

 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. 
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 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:  

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); 

педагогічна олімпіади – обласний конкурс педагогічної майстерності 

вихователів закладів освіти «Творче використання ідей Василя Сухомлинського в 

діяльності вихователя» (24-26.04.2018 р.) [за рішенням журі відповідно до 

кількості набраних балів визначено переможців і лауреатів Педагогічної 

олімпіади: Алексеєнко Наталія Вікторівна, вихователь комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня школа інтернат I-III ступенів, 

ліцей «Сокіл», центр позашкільного виховання Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» (диплом І ступеня); Рябич Тетяна Григорівна, 

вихователь Знам’янської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату  

І-ІІІ ступенів Кіровоградської обласної ради (диплом ІІ ступеня); Терещенко 

Оксана Андріївна, вихователь комунального закладу «Навчально-виховне 

об’єднання – «Спеціальна загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №1 – дошкільний 

навчальний заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 

(диплом ІІІ ступеня)]; 

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 імені Василя Сухомлинського» 

(Половенко О.В., Кірішко Л.М., 28.03.2018 р.). 

Реалізація завдань обласної програми інформатизації Кіровоградської 

області «Електронна Кіровоградщина» на 2017-2019 роки у площині сприяння 

підвищенню готовності суб’єктів звернення до використання електронних послуг 

здійснювалася шляхом розроблення та проведення науково-методичних заходів: 

cемінар-тренінг «Інтернет-сервіси в освітньому просторі» для педагогічних 

працівників Новоукраїнського району (сертифіковано 52 педагогічні працівники); 

семінар-тренінг для 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 з проблеми «Використання 

інтернет-сервісів як інноваційний метод у системі підвищення професійної 

компетентності бібліотекарів» (сертифіковано 10 педагогічних працівників); 

cемінар-тренінг «Інтернет-сервіси в освітньому просторі» для педагогічних 

працівників Новоукраїнського району (сертифіковано 33 педагогічні працівники); 
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cемінар-тренінг «Інтернет-сервіси в освітньому просторі» для педагогічних 

працівників Маловисківського району (сертифіковано 22 педагогічні 

працівники); 

семінар-практикум «Створення навчальних проектів» для учителів 

іноземних мов, української мови і літератури, зарубіжної літератури закладів 

освіти району, об’єднаної територіальної громади Компаніївського району 

(сертифіковано 30 педагогічних працівників); 

семінар-тренінг «Використання додатку Google Classroom середовища G 

Suite for Education в роботі відповідальних за підвищення кваліфікації 

педагогічних кадрів закладів освіти» для педагогічних працівників міста 

Новоукраїнки; 

cемінар-тренінг «Інтернет-сервіси в освітньому просторі» для педагогічних 

працівників Новоукраїнського району (сертифіковано 26 педагогічних 

працівників); 

cемінар-тренінг «Освітній процес на засадах змішаного навчання» у рамках 

березневого хакатону «Будуємо Нову українську школу разом» для педагогічних 

працівників Новоукраїнського району (сертифіковано 7 педагогічних 

працівників); 

семінар-тренінг «Інтернет-сервіси в освітньому просторі» для педагогічних 

працівників Устинівського району (сертифіковано 10 педагогічних працівників); 

семінар-тренінг «Інтернет-сервіси в освітньому просторі» для педагогічних 

працівників Кіровоградського району (сертифіковано 15 педагогічних 

працівників); 

cемінар-тренінг «Освітній процес на засадах змішаного навчання» для 

педагогічних працівників Компаніївського району (сертифіковано 

10 педагогічних працівників). 

Реалізація обласної програми правової освіти населення на  

2016-2020 роки здійснювалася шляхом роз’яснення питань щодо рівня правової 

культури, подолання правового нігілізму, формування в учнівської молоді поваги 

до права, загальнолюдських цінностей для вчителів правознавства на курсах 

підвищення кваліфікації та навчально-методичних семінарах для вчителів історії 

та правознавства (Черткова Н.С., Відіборенко І.В.). Таким чином були розроблені 

та проведені: цикл лекцій («Права, свободи та обов’язки людини і громадянина», 

«Права людини і віросповідання», «Міжнародно-правові стандарти прав 

людини», «Права людини – охорона і захист»); засідання круглих столів («Права 

людини і права дитини», «Права людини і державотворення», «Міжнародні 

механізми захисту прав людини»).  

Організовано роботу обласної творчої групи вчителів правознавства з 

теми «Формування елементів правової культури, правових орієнтирів та 

правомірної поведінки учнів під час навчання основ правознавства» (Відіборенко 

І.В.).  

Проведено зустріч з автором підручника з основ правознавства, 

громадянської освіти Ремех Т.О.  

Здійснювалась популяризація перспективного педагогічного досвіду 

Різанова М.С., учителя правознавства комунального закладу «Навчально-

виховний комплекс «Гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1» 

Бобринецької міської ради під час проведення обласного семінару вчителів історії 

та правознавства з проблеми «Роль Міжнародно-правових стандартів у 

формуванні правової культури учнів на уроках правознавства» (Черткова Н.С.). 

Обласна програма 

правової освіти 

населення на  

2016-2020 роки 

(розпорядження 

голови 

Кіровоградської 

обласної державної 

адміністрації від 

11.01.2016 р.) 



Сторінка 25 
 

ІІ. Науково-методичне забезпечення реалізації державних 
та регіональних програм  

   

 

Проведено обласний конкурс учнівської творчості щодо популяризації в 

області державних символів України «Історія формування державних символів 
України, їх значення і використання в Україні у різні історичні періоди» 

(Черткова Н.С., Відіборенко І.В.).  

Реалізація обласної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-

інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки передбачала виконання заходів 

Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, 

догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на  

2014-2018 роки (Закон України від 20.10.2014 року №1708-VІІ). Крім зазначених 

вище заходів, реалізація регіональної програми здійснюється ще в напрямі: 

- упровадження тренінгового курсу «Формування толерантного 

ставлення до ВІЛ-позитивних дітей в системі дошкільної та шкільної освіти» у 

навчальні плани курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

закладів дошкільної, загальної середньої освіти, керівних кадрів (протягом року); 

- під час проведення обласних заходів до програм включається 

просвітницький 4-8-годинний навчальний модуль із питань профілактики ВІЛ-

інфекції/СНІДу і формування здорового способу життя (лютий, червень, серпень; 

навчання – квітень, жовтень, листопад); 

- здійснення інформаційних заходів з питань подолання стигматизації та 

дискримінації щодо ВІЛ-інфікованих осіб та представників груп підвищеного 

ризику щодо інфікування ВІЛ (протягом року).   

Комплексні заходи управління освіти, науки, молоді та спорту 

облдержадміністрації, управління державної служби надзвичайних ситуацій, 

Головного управління Держсанепідслужби, управління ДАІ УМВС з безпеки 

життєдіяльності в Кіровоградській області передбачали: 

- організацію, проведення періодичного навчання з питань охорони праці, 

безпеки життєдіяльності, цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, 

дій у надзвичайних ситуаціях педагогічних працівників КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського» (квітень, листопад);  

-  організацію і проведення планового навчання та перевірки знань членів 

постійно діючих комісій органів управління освітою райдержадміністрацій, 

міських рад, об’єднаних територіальних громад (Желєзнова Т.П. – лютий, 

березень, листопад) та навчання, що систематично  проводяться з працівниками 

структурних підрозділів інституту (червень, листопад); 

-  оформлення документації за підсумками проведеного навчання, 

розробка методичних рекомендацій на підставі результатів здійсненої роботи 

(січень, червень, вересень, грудень); 

- створення електронної бази навчальної та методичної літератури з 

питань охорони праці, безпеки життя і діяльності людини для широкого 

використання педагогами всіх закладів освіти області на сайті науково-

методичної лабораторії основ здоров’я, безпеки життєдіяльності та охорони праці 

(Ткаченко С.В., Желєзнова Т.П.). 

Окремі завдання комплексної програми профілактики злочинності в 

Кіровоградській області на 2016-2020 роки розглядалися в рамках проведення 

курсів підвищення кваліфікації та обласних заходів, зокрема: 

- проведено семінари-тренінги: «Профілактика та попередження насилля 

серед дітей та молоді», спецкурс «Базові навички медіатора в навчальному 

закладі. Забезпечення участі жінок і дітей у вирішенні конфліктів і 

миробудуванні», спецкурс «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська 
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позиція», обласні навчальні тренінги  «Соціально – педагогічні основи захисту 

прав людини, протидія торгівлі людьми та експлуатації дітей», «Ігрова терапія в 

корекції емоційних і поведінкових розладів дітей», обласний навчальний тренінг 

«Вирішення конфліктів з використанням медіації»,  круглий стіл «Профілактика 

насильства, жорстокості та злочинності серед дітей та підлітків»; 

- розроблено й запроваджено дистанційний курс «Організація роботи з 

розв’язання проблеми насильства в школі»; 

- розроблено та розміщено (на сайті, блозі) методичні рекомендації 

«Щодо виявлення та усунення причин насильства в сім’ї»; 

- розроблено та розміщено на сайті тематику превентивних заходів із 

питань кримінальної та адміністративної відповідальності за вчинення 

правопорушень підлітками. 
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ІІІ. Масові педагогічні заходи міжнародного і всеукраїнського рівня  
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». 

Кафедрою педагогіки, психології і корекційної освіти був проведений 

Всеукраїнський науково-практичний інтернет-семінар «Арт-терапія в освітньому 

процесі: інноваційні підходи» (12-16.03.2018 р.). Матеріали семінару розміщенні 

за адресою: http://ppko-koippo.edukit.kr.ua/konferencii_konkursi/naukovo-

praktichnij_seminar/.  

Кафедрою дошкільної та початкової освіти був проведений 

Всеукраїнський круглий стіл «Дидактико-методичне і навчальне забезпечення 

реалізації концептуальних засад реформування початкової загальної освіти» 

(15.05.2018). 

Також заклад виступив як співорганізатор та учасник масових 

педагогічних 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 р.) спільно з 

Волинським інститутом післядипломної педагогічної освіти; 

 Всеукраїнська акція «Молодь Кіровоградщини готова долати 

надзвичайні ситуації» (лютий-квітень, 2018 р.) у рамках співпраці з Управлінням 

Державної служби надзвичайних ситуацій України в Кіровоградській області.  

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 в номінації «Науково-

методичне забезпечення підготовки педагогічних працівників до впровадження 

інклюзивного навчання».  

У 2018 році науково-педагогічні та педагогічні працівники взяли участь у 

роботі конференцій, семінарів, нарад тощо. Зокрема, на міжнародному рівні – у 

22 заходах та у 92 всеукраїнських педагогічних заходах. 

Заходи міжнародного рівня 

- IV Міжнародна науково-практична конференція «STEM-освіта: стан 

впровадження та перспективи розвитку», м. Київ, 08-09.11.2018 р. 

(Скрипка Г.В.); 

- IV Міжнародний інтернет-марафон «Кращі освітні практики. Досвід 

Ізраїлю», 30.10.2018 р., (Тарапка Н.В., Кондратова В.В., Тіхонова Н.Г., 

Чернецька О.Г., Гагаріна Н.П., Скуренко С.Л., Сібіберт О.Є., Кендюхова А.А.); 

- VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми 

та інновації в природничій, технологічній і професійній освіті», 15-30.11.2018 р. 

(Кендюхова А.А.); 
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http://ppko-koippo.edukit.kr.ua/konferencii_konkursi/naukovo-praktichnij_seminar/
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- ІІ Міжнародна наукова конференція «Педагогіка у міждисциплінарному 

вимірі: варіативність моделей неперервної педагогічної освіти», м. Київ, 

28.11.2018 р. (Голодюк Л.С.); 

- ІІІ Міжнародний науково-практичний семінар «STEM-освіта - проблеми 

та перспективи», м. Кропивницький, 24-25.10.2018 р. (Скрипка Г. В.); 

- Міжнародна конференція «20 років Програми протидії торгівлі людьми: 

досягнення та шлях вперед», м. Київ, 11-12.10.2018 р. (Мирська А.А.);   

- Міжнародна наукова інтернет-конференція «Діалог мов – діалог 

культур. Україна і світ» м. Мюнхен, 01-05.11.2018 р. (Митрофаненко Ю.С.); 

- Міжнародна наукова конференція «Математичні проблеми технічної 

механіки – 2018», м. Київ, м. Черкаси, м. Кам’янське, 16-19.04.2018 р. 

(Голодюк Л.С.); 

- Міжнародна наукова конференція «Штучні голоди в Україні ХХ ст.», 

м. Київ, 16.05.2018 р. (Митрофаненко Ю.С.); 

- Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні 

технології в дошкільній освіті», м. Переяслав-Хмельницький, 28-29.03 2018 р. 

(Тарапака Н.В., Гагаріна Н.П.); 

- Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології в 

роботі практичного психолога», м. Суми, 18.06.2018 р. (Гельбак А.М.); 

- Міжнародна науково-практична конференція «Психологія: від теорії до 

практики», м. Суми, 07.06.2018 р. (Гельбак А.М.); 

- Міжнародний навчальний проект з музикотерапії та Львівський 

Міжнародний навчальний проект з арт-психології «Музикотерапевтична 

імпровізація: історія, психотерапевтичний контент та форми інтервенції», 

м. Львів, 08-10.03.2018 р. (Гельбак А.М.); 

- Міжнародний навчальний проект з музикотерапії та Львівський 

Міжнародний навчальний проект з арт-психології «Ознайомлення з методом 

Музична Терапія Нордоффа-Роббінса», м. Львів, 13-15.04.2018 р. (Гельбак А.М.); 

- Міжнародний Освітній Форум New Edu, м. Харків, 28-30.03.2018 р. 

(Чернецька О. Г.); 

- Міжнародний проект-конкурс «Тарас Шевченко єднає народи», м. Київ, 

березень-травень 2018 р. (Небеленчук І.О.); 

- Міжнародний семінар Міністерства освіти і науки України, 

Європейського Союзу та Ради Європи «Імплементація висновку Венеціанської 

комісії щодо статті 7 Закону «Про освіту»: політика і практика освіти мовами 

національних меншин», м. Київ, 24-25.05.2018 р., 10-11.10.2018 р., 

(Ревнивцева О.В.); 

- Науково-практичний семінар «Подолання психотравми та профілактика 

ПТСР у дітей та підлітків: заради майбутнього України» за підтримки Deutscht 

Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням уряду 

Німеччини, Центральної спілки українців у Німеччині, Німецько-українсько-

білоруського товариства «Європа без кордонів», м. Київ, 18-19.10.2018 р. 

(Гельбак А.М.); 

- Тренінг для тренерів «Інклюзивно-ресурсні центри» за підтримки 

Фонду Порошенка та UNICEF, м. Київ, 08-11.10.2018 р. (Червонець І.В., 

Бражнікова  Т.О); 

- Х Міжнародна науково-практична конференція та ХХV Всеукраїнські 

педагогічні читання «Творча спадщина Василя Сухомлинського у вітчизняному 

та міжнародному вимірах», м. Кропивницький, 04-05.10.2018 р. (Міцай Ю.В., 
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Гайда Л.А., Пляка С.М., Дяченко Н.І., Кендюхова А.А., Гельбак А.А., 

Павлюх В.В., Половенко О.В., Побережець О.С., Кірішко Л.М., Трубіна В.Г., 

Задубняк Ю.А.); 

- Х Міжнародний фестиваль педагогічних інновацій, м. Черкаси,  

21-22.09.2018 р. (Вареха А.Г.); 

- ХІV Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція 

«Простір Арт-терапії: творча інтеграція та трансформація в епоху плинного 

модерну», м. Львів, 16-18.02.2018 р. (Молчанова О.М.); 

- Щорічний Міжнародний онлайн форум асоціації спеціалістів E-Learning 

pro (інтернет-платформа http://www.elearningpro.ru/forum), березень 2018 р.  

(Буртовий С.В.). 

Заходи всеукраїнського рівня 

- Digital Workshop з проблеми «Формування навичок кібербезпеки в 

цифровому просторі», м. Київ, 29.10.2018 р. (Частаков А.В.); 

- II Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні підходи 

в освіті дітей із особливими освітніми потребами», м. Львів, 17-18.05.2018 р. 

(Павлюх В.В.); 

- IV Всеукраїнська наукова конференція «Наддніпрянська Україна: 

проблеми історії, освіти науки та духовно-культурного життя», 

м. Кропивницький, 05.10.2018 р. (Митрофаненко Ю.С.); 

- IX Луньовські читання «Проблеми музейної освіти в Україні», 

м. Харків, 30.03.2018 р. в ХНУ імені В. Н. Каразіна (Гайда Л.А.); 

- V Всеукраїнська зимова природнича школа «Геліантус – дружнє коло», 

м. Львів, 01-05.02.2018р. (Хлань Л.М., Ціперко Т.В.); 

- Вебінар «Гармонізуємо професійне життя вчителя, або Що ж керує 

діями людини», м. Кропивницький, 06.03.2018 р. (Червонець І.В., 

Бражнікова Т.О.); 

- Вебінар «Соціальна інтеграція дітей з особливими освітніми потребами. 

Перші кроки до інклюзії», м. Кропивницький, 21.08.2018 р. (Червонець І.В., 

Бражнікова Т.О.); 

- Веб-конференція Національної академії педагогічних наук України 

«Учені НАПН України – українським учителям», м. Кропивницький,  

27-30.08.2018 р. (Червонець І.В., Бражнікова Т.О.); 

- Всеукраїнська міждисциплінарна конференція «Арт-терапія та 

формування позитивного мислення», м. Черкаси, 22.03.2018 р. (Молчанова О.М.); 

- Всеукраїнська нарада з питань адвокації, планування, упровадження, 

моніторингу та оцінки заходів проекту «Вчимося жити разом», м. Київ,  

28-29.03.2018 р. (Желєзнова Т.П.); 

- Всеукраїнська нарада з питань організації освітнього процесу та 

здійснення у 2 класах закладів загальної середньої освіти дослідно-

експериментальної роботи всеукраїнського рівня з теми «Розроблення і 

впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах 

реалізації нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти» 

м. Київ, 26.09.2018 р. (Кондратова В.В.); 

- Всеукраїнська нарада з питань підвищення кваліфікації вчителів 

початкових класів за Новим державним стандартом початкової освіти та 
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сучасними освітніми методиками, м. Київ, 05.02.2018 р. (Кондратова В.В., 

Тіхонова Н.Г.); 

- Всеукраїнська нарада з питань стану розвитку дошкільної освіти 

м. Київ, 25.04.2018 р. (Скуренко С.Л.); 

- Всеукраїнська нарада методистів англійської мови обласних інститутів 

післядипломної педагогічної освіти щодо питань організації проведення у 

2018 році додаткових заходів стосовно підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників за Державним стандартом початкової освіти та сучасними освітніми 

методиками, що базуються на компетентнісному, особистісно орієнтованому 

підходах, м. Київ, 15.02.2018 р. (Коса І. Т.); 

- Всеукраїнська нарада методистів зарубіжної літератури, м. Київ, 

04.06.2018 р. (Ревнивцева О.В.); 

- Всеукраїнська нарада методистів іноземних мов обласних інститутів 

післядипломної педагогічної освіти щодо реалізації Концепції Нової української 

школи в рамках проекту «Реалізація інтегрованого підходу в початковій освіті у 

контексті Концепції Нової української школи на базі загальноосвітніх навчальних 

закладів України на 2017-2022 роки», м. Київ, 19.06.2018 р. (Коса І.Т.); 

- Всеукраїнська нарада регіональних координаторів з організації та 

проведення всеукраїнського експерименту м. Київ, 11.10.2018 р. 

(Кондратова В. В.); 

- Всеукраїнська науково-практична конференція «Дитинство ХХІ 

століття: інноваційна освіта», м. Кременчук, 25-26.10.2018 р. (Гагаріна Н.П.); 

- Всеукраїнська науково-практична конференція «Дитинство 

ХХІ століття», м. Кременчук, 25-26.10.2018 р. (Тарапака Н.В.); 

- Всеукраїнська науково-практична конференція «Неперервна освіта в 

модусах минулого, теперішнього, майбутнього», м. Луцьк, 24-26.05.2018 р. 

(Голодюк Л.С., Буртовий С.В., Скрипка Г.В., Небеленчук І.О., Федірко Ж.В., 

Кірішко Л.М., Дробін А.А.); 

- Всеукраїнська науково-практична конференція «Учнівські ігри і 

вчительські конкурси творчого об’єднання «Соняшник» – едьютейнмент в 

українській освіті», м. Херсон, 14-15.09.2018 р. (Мінич Г.В., Ревнивцева О.В.); 

- Всеукраїнська науково-практична конференція «Центральна Україна у 

вирі революційних подій 1917-1921 рр.», м. Кропивницький, 25-26.10.2018 р. 

(Митрофаненко Ю.С.); 

- Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Регіональна 

освітня система підвищення кваліфікації як фактор розвитку 

суперпрофесіоналізму педагогічних працівників: теорія, практика та виклики 

часу», м. Полтава, 23.11.2018 р. (Кірішко Л.М.); 

- Всеукраїнська просвітницька конференція «Арт-простір: сучасні 

тенденції та перспективи», м. Харків, 26.05.2018 р. (Молчанова О.М.); 

- Всеукраїнська серпнева конференція – 2018 «Нова українська школа: 

старт реформи, участь громади», м. Київ, 21.08.2018 р. (Міцай Ю.В., 

Червонець І.В.); 

- Всеукраїнська Школа майстерності «Педагогічний стартап – 2018», 

м. Івано-Франківськ, 14-15.11.2018 р. (Котляренко Н.М.); 

- Всеукраїнський вебінар «STEM-педагог: ідеї, розвиток, успішні історії» 

онлайн-платформа Український проект «Якість освіти», 24.05.2018 р. 

(Буртовий С.В.); 
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- Всеукраїнський вебінар «Впровадження Універсальної десяткової 

класифікації в практику роботи освітянських бібліотек», дистанційна участь, 

25.04.2018 р., (Дяченко Н.І.); 

- Всеукраїнський вебінар «Закон про дошкільну освіту: новації та 

перспективи», м. Київ, 05.02.2018 р. (Тарапака Н.В., Гагаріна Н.П., 

Скуренко С.Л.); 

- Всеукраїнський вебінар «Інтелектуальна карта: використання в освітній 

діяльності», 14.09.2018 р. (Тарапака Н.В., Гагаріна Н.П., Скуренко С.Л.); 

- Всеукраїнський вебінар «Математика для дітей в інтегрованих 

дидактичних модулях», м. Київ, 26.04.2018 р. (Тарапака Н.В., Гагаріна Н.П., 

Скуренко С.Л.); 

- Всеукраїнський вебінар «Нова українська школа: методичний коментар 

до впровадження Типової освітньої програми», 10.05.2018 р. (Кондратова В.В., 

Тіхонова Н.Г., Чернецька О.Г., Сібіберт О.Є.); 

- Всеукраїнський вебінар «Новачок у дитсадку: психолого-педагогічний 

супровід», 05.09.2018 р. (Гагаріна Н.П.); 

- Всеукраїнський вебінар «Нормативно-практичні орієнтири для 

керівника закладу дошкільної освіти», 17.10.2018 р. (Тарапака Н.В., 

Гагаріна Н.П., Скуренко С.Л.); 

- Всеукраїнський вебінар «Орф-підхід у дитячому садку», 08.06.2018 р. 

(Гагаріна Н. П.); 

- Всеукраїнський вебінар за підсумками Всеукраїнського місячника 

шкільних бібліотек-2018 «Шкільна бібліотека – центр творчого розвитку дитини» 

(до 100-річчя від дня народження В.О. Сухомлинського), дистанційна участь, 

04.12.2018 р. (Дяченко Н.І.); 

- Всеукраїнський інтернет-марафон «Змінюємо школу разом: новий 

освітній простір та сучасні технології», 31.10-02.11.2018 р. (Тарапка Н.В., 

Кондратова В.В., Тіхонова Н.Г., Чернецька О.Г., Гагаріна Н.П., Скуренко С.Л., 

Сібіберт О.Є.); 

- Всеукраїнський квест-марафон «Чи знаємо ми Тараса Шевченка?», 

дистанційна участь, березень-травень 2018 р. (Пляка С.М.); 

- Всеукраїнський круглий стіл «Професійний розвиток педагогів в умовах 

реформування освіти: можливості, виклики, перспективи» у рамках 

Міжнародного фіналу змагань з усного математичного рахунку Прангліміне-2018, 

м. Львів, 25-30.04.2018 р. (Чала М.С.); 

- Всеукраїнський круглий стіл «Учитель початкової школи як агент 

інноваційних змін», м. Кропивницький, 15.05.2018 р. (Тарапака Н.В., 

Кондратова В.В., Чернецька О. Г.); 

- Всеукраїнський круглий стіл «Чорнолісся верхів’їв Інгульця: цінність, 

проблеми, перспективи», м. Кропивницький, 01.03.2018 р. (Митрофаненко Ю.С.); 

- Всеукраїнський науково-методичний семінар «Особливості викладання 

навчального предмета «Інформатика» в 5-11 класах закладів загальної середньої 

освіти», м. Київ, 21.06.2018 р. (Шовенко О.С.); 

- Всеукраїнський науково-методичний семінар з проблеми «Формування 

культурної компетентності особистості засобами музейної педагогіки в контексті 

Нової української школи» м. Львів, 30-31.10.2018 р. (Кондратова В. В.); 

- Всеукраїнський науково-методичний семінар з проблеми «Ціннісний 

потенціал предметів художньо-естетичного циклу в контексті реалізації ідей 
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концепції Нової української школи», м. Ужгород, 17-20.04.2018 р. 

(Кондратова В.В.); 

- Всеукраїнський науково-педагогічний семінар для вчителів історії, 

присвячений Міжнародному Дню пам’яті жертв Голокосту, м. Дніпро,  

26-28.01.2018 р. (Митрофаненко Ю.С.); 

- Всеукраїнський науково-практичний семінар «Сучасні технологічні 

рішення як інструменти дослідницької діяльності в умовах реалізації 

інтегрованих підходів до вивчення дисциплін природничо-математичної, 

технологічної та інформатичної галузей», м. Запоріжжя, 22-24.01.2018 р. 

(Скрипка Г.В.); 

- Всеукраїнський науково-практичний семінар «Творча багатовимірність 

простору арт-терапії», м. Чернівці, 06-07.10.2018 р. (Молчанова О.М.); 

- Всеукраїнський науково-практичний семінар «Упровадження 

здоров’язбережувальних технологій в освітній процес Нової української школи», 

м. Харків, 07-08.11.2018 р. (Ткаченко С.В.); 

- Всеукраїнський саміт педагогічних ідей від «ED LAB: платформа 

педагогічних ідей», м. Київ, 12.05.2018 р. (Желєзнова Т.П.); 

- Всеукраїнський семінар «Дотиком душі»: Сучасна українська поезія», 

м. Новгород-Сіверський, 22.03.2018 р. (Небеленчук І.О); 

- Всеукраїнський семінар «Дотиком душі»: Сучасна українська поезія», 

м. Чернігів, 25.03.2018 р. (Небеленчук І.О.); 

- Всеукраїнський семінар «Українська поезія в контексті висвітлення 

подій сучасності», м. Київ, 29.04.2018 р. (Небеленчук І.О.); 

- Всеукраїнський семінар для методистів обласних інститутів 

післядипломної педагогічної освіти в рамках експерименту «Реалізація 

інтегрованого підходу в початковій освіті у контексті Концепції Нової української 

школи на базі загальноосвітніх навчальних закладів України на 2017-2022 роки», 

м. Біла Церква, 15-17.01.2018 р. (Коса І.Т.); 

- Всеукраїнський семінар із питань запобігання торгівлі людьми, м. Київ, 

21-22.02.2018 р. (Мирська А.А.);   

- Всеукраїнський семінар із проблеми «Здоров’язбережувальна 

технологія «Навчання в русі» у системі оздоровчо-виховної роботи закладів 

загальної середньої освіти», м. Київ, 26-27.11.2018 р. (Міцай Ю.В.); 

- Всеукраїнський семінар з проблеми «Лідерство і менеджмент змін у 

шкільній реформі», м. Київ, 16.10.2018 р. (Кондратова В. В.); 

- Всеукраїнський семінар методистів іноземних мов обласних інститутів 

післядипломної педагогічної освіти щодо особливостей викладання предмета у 

2018/2019 навчальному році «Старт Нової української школи», м. Луцьк,  

19-21.09.2018 р. (Коса І.Т.); 

- Всеукраїнський семінар обласних методистів з математики 

«Особливості викладання математики в закладах загальної середньої освіти в 

контексті Нової української школи», м. Тернопіль, 25-28.09.2018 р. 

(Ткаченко Л.А.); 

- Всеукраїнський семінар тренінг з проблеми «Компетентнісний 

потенціал Нової української школи: ступені свободи та механізми вивільнення» 

м. Київ, 24-25.10.2018 р. (Кондратова В.В., Чернецька О.Г., Сібіберт О.Є.); 

- Всеукраїнський семінар-навчання «Вчительська Тухля» від «ED LAB: 

платформа педагогічних ідей», м. Славськ, Львівська область, 14-18.07.2018 р. 

(Желєзнова Т.П.); 
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- Всеукраїнський семінар-нарада з питань діяльності психологічної 

служби та соціально-педагогічного патронажу в системі освіти України, м. Київ, 

23.04.2018 р. (Мирська А.А.);   

- Всеукраїнський семінар-нарада з розроблення схеми оцінювання 

завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю з української мови 

зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року, м. Київ, 26.05.2018 р. 

(Мінич Г.В.); 

- Всеукраїнський семінар-практикум «Реалізація компетентнісного 

підходу до вивчення предметів природничо-математичного циклу в основній та 

старшій школі», м. Кропивницький, 27.02.2018 р. (Половенко О.В.); 

- Всеукраїнський семінар-тренінг з підготовки тренерів-коучів закладів 

післядипломної педагогічної освіти, м. Харків, 03-06.01.2018 р. (Чернецька О.Г.); 

- Всеукраїнський тренінг для супервізорів-тренерів (наставників), 

м. Ірпінь, 13-15.11.2018 р. (Тіхонова Н.Г., Чернецька О.Г.); 

- Всеукраїнський українознавчий фестиваль «Сонячні пелюстки» та 

нарада методистів з української мови і літератури інститутів післядипломної 

педагогічної освіти, м. Львів, 10-13.05.2018 р. (Мінич Г.В.); 

- Всеукраїнські тренінги з упровадження ігрових діяльнісних методів 

навчання в закладах дошкільної та загальної середньої освіти, м. Київ, 

10.10.2018 р. (Сібіберт О.Є.); 

- Всеукраїнській захід з нагоди Всеукраїнського Дня дошкілля, м. Київ, 

28.09.2018 р. (Скуренко С.Л.); 

- Всеукраїнській семінар обласних методистів з біології «Організаційно-

методичні засади впровадження Державного стандарту базової і повної загальної 

середньої освіти 2011 року в старшій школі», м. Бердичів, 10-11.05.2018 р. 

(Богданова О.П.); 

- Дистанційний курс «Як спланувати STEM-проект» TeachHub 

Corporation та Дистанційна академія TeachHub, 12.11.2018 р. (Гагаріна Н.П.); 

- Засідання ХХІХ сесії Наукового товариства імені Т. Шевченка, 

м. Дніпро, 15.03.2018 р. (Митрофаненко Ю.С.); 

- І Всеукраїнський науково-практичний семінар «Новації, практики та 

перспективи розвитку фізичної культури і спорту», м. Кропивницький,  

02-03.03.2018 р. (Коробов М.Г.); 

- ІV Регіональна науково-практична конференція «Екологічні проблеми 

сучасності та шляхи їх вирішення», м. Кропивницький, заочна участь 

19.04.2018 р. (Міцай Ю.В.); 

- ІІ педагогічна конференція «Навчання для майбутнього», м. Київ,  

13-16.06.2018 р. (Чала М.С.); 

- ІІІ Всеукраїнська електронна науково-практична конференція 

«Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики», м. Київ, 

27.09.2018 р. (Частаков А.В.); 

- ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція 

«Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, 

технології», м. Київ, 19.04.2018 р. (Половенко О.В., Трубіна В.Г.); 

- ІІІ Всеукраїнський фестиваль психотерапії та творчості «Арт-лайф 

Хортиця: Сексуальність: реальність і фантазії», м. Запоріжжя, 27-29.04.2018 р. 

(Молчанова О.М.); 

- ІІІ сесія Всеукраїнського дистанційного семінару-тренінгу «Аутизм: 

психолого-педагогічний супровід в умовах інклюзивного навчання» (Павлюх В.В.); 



Сторінка 34 
 

ІІІ. Масові педагогічні заходи міжнародного і 
всеукраїнського рівня  

   

 

- Круглий стіл «Громада і позашкільна освіта: співпраця для забезпечення 

якості освіти» у рамках Всеукраїнського фестивалю дитячої творчості, 

присвяченого 100-річчю позашкільної освіти України, м. Луцьк,  

16-18.05.2018 р. (Міцай Ю.В.); 

- Круглий стіл «Радянське минуле в музеї переосмислення», 

м. Кам’янське, 02-03.11.2018 р. (Митрофаненко Ю.С.); 

- Круглий стіл з проблеми «Забезпечення державної підтримки 

жестомовним особам», м. Кропивницький, 25.10.2018 р. (Червонець І.В.); 

- Літні студії для вчителів історії «Соціальні медіа та ЗМІ при викладанні 

історії Другої світової війни та Голокосту», м. Чорноморськ,  

25-29.06.2018 р. (Митрофаненко Ю.С.); 

- Навчальні курси тренерів-модераторів для підготовки педагогів до роботи 

за програмою «На крилах успіху», м. Київ, 05-07.05.2018 р. (Кондратова В.В.); 

- Нарада координаторів всеукраїнського експерименту з теми 

«Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової 

освіти в умовах реалізації нового державного стандарту початкової освіти «Нова 

українська школа», м. Київ, 17.01.2018 р. (Тіхонова Н.Г.); 

- Нарада щодо перевірки відкритої частини ЗНО з англійської мови, 

м. Київ, 03.06.2018 р. (Задубняк Ю.А.); 

- Очна дидактико-методична сесія для вчителів других класів, які беруть 

участь у дослідно-експериментальній роботі Всеукраїнського рівня з проблеми 

«Дидактико-методичне і навчальне забезпечення реалізації концептуальних засад 

реформування початкової загальної освіти», м. Запоріжжя, 17-19.08.2018 р. 

(Кондратова В.В.); 

- Регіональна (не)конференція міні-EdCampNOVOUKRAJINKA «Нова 

українська школа в Новоукраїнці: компетентнісний підхід до навчання», 

м. Новоукраїнка, 24.03.2018 р. (Половенко О.В.); 

- Спеціалізований тренінг «Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації. 

Досвід. Перспективи. Результати», м. Запоріжжя, 02-04.04.2018 р. (Червонець І.В., 

Бражнікова Т.О.); 

- Тренінг для тренерів «Інклюзивне навчання в закладах загальної 

середньої освіти», м. Ірпінь, 16-19.09.2018 р. (Червонець І.В., Бражнікова Т.О.); 

- ХІ Всеукраїнський історико-культурологічний фестиваль Мамай-fest, 

м. Кам’янське, 01-03.06.2018 р. (Митрофаненко Ю.С.); 

- ХХXVІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція 

«Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми і перспективи розвитку», 

м. Переяслав-Хмельницький, 21.03.2018 р. (Войтко В.В.); 

- ХХІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Фізичне 

виховання і спорт в навчальних закладах України на сучасному етапі: стан, 

напрями та перспективи розвитку», м. Кропивницький, 18-19.05.2018 р. (Коробов 

М.Г.). 
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ІV. Наукова діяльність  
У 2018 році науково-педагогічні та педагогічні працівники КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» забезпечували розкриття комплексної науково-

дослідної теми «Науково-методичне забезпечення удосконалення професійної 

компетентності педагогічних працівників в інформаційно-освітньому просторі 

регіону». 

4.1. Напрями наукових досліджень структурних підрозділів 

Науково-педагогічними працівниками кафедр протягом звітного періоду 

захищено 1 докторську дисертацію, а також досліджено та запроваджено на рівні 

регіону 16 науково-методичних тем, а саме: 

Тема науково-дослідної роботи 
Назва структурного 

підрозділу закладу 

Науково-методичне забезпечення удосконалення професійної 

компетентності педагогічних працівників в інформаційно-

освітньому просторі регіону 

Кафедра дошкільної та 

початкової освіти 

Науково-методичний супровід розвитку професійної 

компетентності педагогічних працівників регіону в умовах 

функціонування багатоваріантного інформаційно-освітнього 

простору системи неперервної освіти 

Кафедра теорії і методики 

середньої освіти 

Андрагогічні засади навчання педагогічних працівників у 

системі післядипломної освіти в умовах функціонування 

багатоваріантного інформаційно-освітнього простору 

Кафедра педагогіки, 

психології і корекційної 

освіти 

Упровадження сучасних технологій оцінювання якості освіти в 

систему науково-методичної роботи з педагогічними 

працівниками 

Навчально-методичний 

центр оцінювання якості 

освіти 

Оновлення змісту і форм підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників в умовах функціонування інформаційно-освітнього 

простору регіону 

Обласний навчально-

методичний центр 

освітнього менеджменту та 

координації діяльності 

методичних служб 

Методичний супровід організаційно-правових аспектів 

діяльності психологічної служби системи освіти 

Обласний навчально-

методичний центр 

психологічної служби 

системи освіти 

Удосконалення професійної компетентності організаторів 

виховного процесу та розвиток виховної системи навчального 

закладу в умовах функціонування інформаційно-освітнього 

простору 

Науково-методична 

лабораторія виховної роботи 

і формування культури 

здоров’я 

Створення сучасного освітнього середовища для вдосконалення 

професійної компетентності вчителів предметів гуманітарно-

естетичного циклу 

Науково-методична 

лабораторія гуманітарно-

естетичних дисциплін 

Удосконалення професійної компетентності вчителів 

природничо-математичного циклу області в умовах 

функціонування багатоваріантного інформаційно-освітнього 

простору в системі неперервної освіти 

Науково-методична 

лабораторія природничо-

математичних дисциплін 

Побудова оптимального освітнього середовища для організації 

випереджального навчання педагогів області, які викладають 

предмети освітньої галузі «Технології», створення ефективного 

освітнього середовища уроку та позакласної діяльності 

Науково-методична 

лабораторія інформаційно-

технологічної освіти 

Науково-

педагогічними 

працівниками кафедр 

протягом звітного 

періоду захищено 

1 докторську 

дисертацію, а також 

досліджено та 

запроваджено на рівні 

регіону 16 науково-

методичних тем 
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Науково-методичний супровід упровадження 

здоров’язбережувальних технологій навчання, європейських 

стандартів превентивної освіти та безпечної життєдіяльності в 

навчально-виховний процес закладів освіти області 

Науково-методична 

лабораторія основ здоров’я, 

безпеки життєдіяльності та 

охорони праці 

Удосконалення професійної компетентності вчителя іноземної 

мови в умовах функціонування багатоваріантного 

інформаційно-освітнього простору системи неперервної освіти 

Науково-методична 

лабораторія іноземних мов 

та міжнародних освітніх 

обмінів 

Шляхи підвищення професійної компетентності учителів 

історії та суспільствознавчих дисциплін в умовах 

функціонування інформаційного простору регіону 

Науково-методична 

лабораторія 

суспільствознавчих 

дисциплін  

Удосконалення професійної компетентності вчителів фізичної 

культури та захисту Вітчизни в умовах функціонування різних 

форм підвищення кваліфікації 

Науково-методична 

лабораторія фізичної 

культури, спорту і захисту 

Вітчизни 

Організація та функціонування діяльності центру 

дистанційного навчання в умовах розвитку інформаційно-

освітнього простору регіону 

Навчально-методичний 

центр дистанційного 

навчання 

Науково-методичне забезпечення розвитку і соціалізації 

особистості учня з особливими освітніми потребами в умовах 

інформаційно-освітнього простору системи неперервної освіти 

Ресурсний центр підтримки 

інклюзивної освіти 

 

4.2. Результати наукової діяльності 

З метою висвітлення результатів наукових та науково-методичних 

досліджень комплексної науково-дослідної теми інституту, протягом 2018 року 

науково-педагогічними та педагогічними працівниками було підготовлено та 

опубліковано: 

Монографії, дисертації, автореферати 

Golodiuk L. Functioning and Development of Different Systems of Arranging 

Students’ Educational-Cognitive Activity in Learning Mathematics / Current Status and 

Prospects of Mathematical Education : [monograph] / I. Akulenko, D. Bobyliev, O. 

Chashechnikova, Z. Chukhrai, L. Golodiuk, V. Kirman, T. Krylova, B. Lazarov, Yu. 

Leshchenko, I. Lovyanova, I. Sitak, N. Tarasenkova, M. Tretyak, I. Vasilenko, & K. 

Vlasenko; Eds. prof. N. Tarasenkova, & L. Kyba. – Budapest : SCASPEE, 2018. – P. 

9-36. 

Голодюк Л.С. Теоретико-методичні основи комплексної організації 

навчально-пізнавальної діяльності учнів основної школи в навчанні математики : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступ. д-ра пед. наук : 13.00.02 – теорія і методика 

навчання (математика) / Л.С. Голодюк. – Черкаси, 2018. – 40 с. 

Голодюк Л.С. Теоретико-методичні основи комплексної організації 

навчально-пізнавальної діяльності учнів основної школи в навчанні математики : 

дис. … д-ра пед. наук : 13.00.02 – теорія і методика навчання (математика) / 

Л.С. Голодюк. – Черкаси, 2018. – 652 с.  

Гельбак А.М. Розвиток комунікативних навичок у підлітковому віці в 

умовах фасилітаційного впливу / А.М. Гельбак // Теоретико-методологічні засади 

української психології : [колективна монографія]. – Кропивницький : Авангард, 

2018. – С. 257-280. 

Монографію Current 

Status and Prospects of 

Mathematical 

Education : 

[monograph] . – 

Budapest : SCASPEE, 

2018, внесено до 

каталогу The Library 

of Congress (USA). 

https://lccn.loc.gov/201

8375769 

https://lccn.loc.gov/2018375769
https://lccn.loc.gov/2018375769
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Збірники 

Дяченко Н.І. Крок до майстерності [збірник матеріалів переможців та 

лауреатів обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека – 

2017»] / Н.І. Дяченко. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського», 2018.  54 с. 

Зовнішнє незалежне оцінювання та державна підсумкова атестація у формі 

зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року (узагальнені результати). – 

Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2018. – 57 с. 

Кондратова В.В. Арт-технології та інформатика. Концентр «Образотворче 

мистецтво» / На крилах успіху. Журнал для дітей. 2 клас. – К.: ТОВ «Освітній 

центр «На крилах успіху». – 2018. – № 1-16. – вкладка. 

Небеленчук І.О. Дивовижна лірика струн душі / І.О. Небеленчук // 

М. Митровка. Спрага. – Кропивницький : ТОВ «ПОЛІМЕД-Сервіс», 2018. – 160 с. 

– С. 4-9. 

Посібники та аналітичні матеріали 

Аналітичні матеріали за підсумками участі школярів області у 

Всеукраїнських учнівських олімпіадах з навчальних предметів, турнірі юних 

географів (2017/2018 н.р.) / укладач А.Г. Вареха. – Кропивницький: КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського», 2018. – 108 с. 

Анотований каталог педагогічного досвіду працівників психологічної 

служби системи освіти Кіровоградської області» / Чебоненко В.Ф. – 

Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського, 2018 р. – 48 с. 

Використання хмарних технологій в освітньому процесі сучасного 

навчального закладу: [методичний посібник] / Ж.В. Федірко. – Кропивницький : 

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2018. – 63 с. 

Вікторіна О.М. Завдання і вправи з теми «Фразеологія» [навчально-

методичний посібник для вчителів української мови і літератури] / 

О.М. Вікторіна. – Кропивницький, 2018. – 108 с. 

Вікторіна О.М. Кросворди на уроках української мови: [навчально-

методичний посібник для вчителів української мови і літератури] / 

О.М. Вікторіна. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 

2018. – 80 с. 

Гагаріна Н.П., Скуренко С.Л. Інтелектуальні карти та коректурні таблиці 

як засіб інтеграції змісту дошкільної освіти: [навчально-методичний посібник] / 

Н.П. Гагаріна, С.Л. Скуренко. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського», 2018. – 48 с. 

Гельбак А.М. Музикотерапія у роботі з дітьми з особливими освітніми 

потребами : навчально-методичний посібник / А.М. Гельбак. – Кропивницький : 

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2018. – 60 с. 

Дорогою до серця видатного земляка : Електронний атлас науково-

педагогічного туризму / [Кендюхова А.А., Жосан О.Е., Молчанова О.М.]. – 

Кропивницький, 2018. – 150 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. 

Науково-

педагогічними та 

педагогічними 

працівниками 

опубліковано: 

2 монографії; 

1 дисертацію;  

1 автореферат; 

4 збірники; 

21 посібник та 

аналітичні матеріали 
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Кіровоград у роки окупації: життя населення та окупантів (документи і 

спогади) : [альбом] / автор-укладач О. Жосан. – Кропивницький : Ексклюзив-

Cистем, 2018. – 480 с. 

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. 

Молчанова О.М. Організація ігрової діяльності для розвитку особистості 

учня. Методичний посібник / О.М. Молчанова. – Кропивницький : КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського», 2018. – 56 с. 

Послідовники В.О. Сухомлинського в сучасній освіті : Атлас науково-

педагогічного туризму в Кіровоградській області / [Жосан О.Е., Кендюхова А.А., 

Молчанова О.М. та ін.; за заг. ред. Жосана О.Е.]. – Кропивницький, 2018. – 176 с.  

Проблеми унормування сучасної української мови. Наголос [навчально-

методичний посібник для вчителів української мови і літератури] / за наук. ред. 

О.М. Вікторіної. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 

2018. – 160 с. 

Система роботи загальноосвітнього навчального закладу з розвитку 

здібностей та обдарувань учнів. З досвіду роботи комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання природничо-економіко-правовий ліцей – 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №8 – позашкільний центр Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області» : [методичний посібник] / укладач 

Г. Я. Яковова. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 

2018. – 48 с. 

Фонтани Єлисаветграда – Кіровограда – Кропивницького : альбом-атлас / 

автор-укладач О.Е. Жосан. – Кропивницький : Ексклюзив-систем, 2018 – 140 с. – 

(Серія «Міський архітектурний ландшафт»). 

Чала М.С., Шовенко О.С. Онлайнові інструменти реалізації STEM-

STEAM-STREAM освіти: [Каталог онлайнових ресурсів] / М. Чала, О. Шовенко. – 

Кропивницький : комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», 2018. – 36 с. 

Чернецька О.Г. Я крокую в 2 клас: математичний інтерактивний літній 

зошит: навч. посіб. для 1 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О.Г. Чернецька. – К.: 

Видавничий дім «Освіта», 2018. – 72 с.: іл. 

Шовенко О.С. Особливості підготовки школярів до Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з інформаційних технологій : [навчально-методичний 

посібник] / О.С. Шовенко. – Кропивницький : комунальний заклад 

«Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені 

Василя Сухомлинського», 2018. – 44 с. 

Упровадження ідей В. Сухомлинського в практику 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. 
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Методичні матеріали, рекомендації 

Гайда Л.А. Марко Лукич Кропивницький: пам'ятні місця, пов'язані з 

життям та діяльністю (матеріали до уроку-мандрівки) // Україна починається з 

тебе! Методичні рекомендації для проведення Першого уроку у  

2018/2019 навчальному році / укладачі: Ю.В. Міцай, С.М. Пляка, О.Г. Чернецька. 

– Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2018. – С. 7-17. 

Методичні рекомендації щодо організації виховного процесу, бібліотечної 

справи та позашкільної освіти у 2018/2019 н.р. Серпневі конференції – 2018. 

Дорожня карта «Становлення Нової української школи: перспективи розвитку» 

[методичні рекомендації щодо змісту і форм проведення] / укладачі: 

О.В. Половенко, Л.М. Кірішко. – Кропивницький : КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського», 2018. – С. 57-65, С. 73. 

Оновлення діяльності методичних служб у контексті Закону України «Про 

освіту» - 2018. Методичні рекомендації / укладачі О.В. Половенко, 

О.С. Побережець. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського», 2018. – 72 с. 

Серпневі конференції – 2018. Методичні рекомендації щодо змісту і форм 

проведення / укладачі О.В. Половенко, Л.М. Кірішко. – Кропивницький: КЗ 

«КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2018. – 77 с. 

Татаренко О.В.  Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення 

ІI етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання у 

2018/2019 н.р. [Електронний ресурс] / О.В. Татаренко. – Режим доступу: 

http://tehno2017.blogspot.com/p/blog-page_37.html. 

Україна починається з тебе! Методичні рекомендації для проведення 

Першого уроку у 2018/2019 навчальному році / укладачі: Ю.В. Міцай, С.М. Пляка, 

Чернецька О.Г. – Кропивницький : КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 

2018. – 108 с. 
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підготовки до ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики у 2018-

2019 навчальному році [Електронний ресурс] / О.С. Шовенко. – Режим доступу: 

http://itkrvg.blogspot.com/2018/10/2018-2019.html#.XAUaGlQzbDc. 

Публікації у наукових фахових виданнях 

Волошина О.С. Підготовка вчителів початкових класів до оцінювання 

іншомовної комунікативної компетентності // Науковий журнал «Український 

психолого-педагогічний науковий збірник». – Львів: Львівська педагогічна 

спільнота, 2018. – №14(14). 

Гельбак А.М. Освітні трансформації в умовах реалізації концепції «Нова 

українська школа»: психологічний аспект / А.М. Гельбак // Теоретико-методичні 

проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць. – Тематичний 

випуск «Вища освіта в Україні у контексті інтеграції до європейського освітнього 
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Кендюхова А. Конструювання тестових завдань для оцінювання 

загальнопедагогічної компетентності вчителя в умовах післядипломної освіти»/ 

Антоніна Кендюхова, Людмила Яременко // Наукові записки. Серія: Педагогічні 
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Holodiuk L. S. The interpretation of definition «a comprehensive organization 

of educational and cognitive activities» in the context of the «educational-creative 
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Balkans. 2018. – № 1. – РР. 36-40 (міжнародні науковометричні бази 
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Публікації в іноземних наукових виданнях 
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Волошина О.С. Training of future primary school teachers to use information 
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Holodiuk L. S. The interpretation of definition «a comprehensive organization 

of educational and cognitive activities» in the context of the «educational-creative 

activity» concept by the distribution of systematic activities // Scientific Vector of the 

Balkans. 2018. – № 1. – РР. 36-40. 
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Богданова О.П. Реалізація наскрізної змістовної лінії «Підприємливість та 

фінансова грамотність» у процесі вивчення біології / О.П. Богданова // Науково-

методичний вісник. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського», 2018. – № 54. – С. 307-312. 

Бражнікова Т.О., Червонець І.В. Інклюзивно-ресурсний центр: основні 

напрями роботи / Т.О. Бражнікова, І.В. Червонець // Науково-методичний 

супровід функціонування інформаційно-освітнього простору регіону: Науково-

методичний вісник. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя 
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Вареха А.Г. Віртуальна педагогічна виставка «Освітній простір 
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Вареха А.Г. Віртуальна педагогічна виставка «Освітній простір 

Кіровоградщини: інноваційність, доступність, якість» // Матеріали 

Х Міжнародного фестивалю педагогічних інновацій / упор. Назаренко Г.А. – У 

двох томах. Том 1. – Черкаси: ЧОПОПП, 2018. – С. 207-211. 

Науково-

педагогічними та 

педагогічними 

працівниками 
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2 публікація у 

виданнях, що входять 

до провідних 

науковометричних  

баз даних; 
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та педагогічних 

виданнях 
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Вареха А.Г. Координування науково-методичного забезпечення 

підготовки вчителя до роботи з обдарованими дітьми // Завучу. Усе для роботи. – 

2018. – №  11-12. – С. 36.1-36.7. 

Вареха А.Г. Шляхи підвищення професійної компетентності педагога в 

сучасних умовах // Науково-методичний вісник. – Кропивницький: КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського», 2018. – № 54. – С. 123-132. 
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функціонування інформаційно-освітнього простору регіону: Науково-

методичний вісник. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського», 2018. – № 54. – С. 398-406. 

Войтко В.В. Принципи андрагогіки у педагогічній спадщині 
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Волошина О.С. Використання тестових технологій у навчальному процесі 
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Волошина О.С. Впровадження інклюзивної освіти в навчальних закладах 
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Волошина О.С. Контрольно-оцінювальна діяльність учителя початкових 
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– Херсон, 2018. – № 82. 

Волошина О.С. Контрольно-оцінювальна діяльність учителя початкових 

класів на уроках англійської мови // Збірник наукових праць «Теоретичні та 

практичні аспекти розвитку сучасної педагогіки та психології». – Львів: Львівська 

педагогічна спільнота, червень 2018 року. 

Волошина О.С. Оцінювання іншомовної компетентності молодших 

школярів із застосуванням тестових технологій // Міжвузівський збірник 

наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка. – Дрогобич. Вип. 20. 

Волошина О.С. Підготовка майбутнього учителя початкових класів до 

формування іншомовної компетенції учнів // Науковий журнал «Інноваційна 
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Волошина О.С. Підготовка майбутнього учителя початкових класів до 

оцінювання навчальних досягнень учнів // Збірник наукових праць «Особистість, 

сім’я, суспільство: питання педагогіки та психології». – Львів, листопад 

2018 року. 

Гагаріна Н.П. Основні мотиваційні складові використання творів 

живопису в роботі з дітьми дошкільного віку / Н.П. Гагаріна // Науково-
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Гагаріна Н.П., Горова О.Г. Клуб молодого вихователя як шлях до 

професійного самовдосконалення / Н.П. Гагаріна, О.Г. Горова // Педагогічний 

вісник. – 2018. – №3. – С. 45-49. 

Гельбак А.М. Музично-оздоровчі технології в освітньому процесі / 

А.М. Гельбак // Педагогічний вісник. – Кропивницький, КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського». – 2018. – № 3-4. 

Голодюк Л.С. Всеукраїнський конкурс «Учитель року» як фактор вияву 
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позакласної роботи в закладах освіти Кіровоградської області // Науково-

методичний вісник. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського». – 2018. – № 54. – С. 199-210. 

Домалевська О.М., Коробов М.Г. Місце та роль педагогічної спадщини 

В.О. Сухомлинського в системі фізичного виховання учнів Нової української 
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Дробін А.А. Лабораторна та практична роботи як форма організації уроку 
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Дяченко Н.І. Бібліотека закладу загальної середньої освіти в контексті 
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Н.І. Дяченко // Науково-методичний супровід функціонування інформаційно-
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2018-2019 навчальному році / Т.П. Желєзнова // Науково-методичний супровід 

функціонування інформаційно-освітнього простору регіону: Науково-

методичний вісник. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя 
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Жосан О.Е. Банк перспективного досвіду творчого впровадження ідей 

Василя Сухомлинського в освітній процес / О.Е. Жосан // Науково-методичний 

супровід функціонування інформаційно-освітнього простору регіону: Науково-

методичний вісник. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя 
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кабінету відділу освіти, молоді та спорту Маловисківської районної державної 

адміністрації) / Л.М. Кірішко // Науково-методичний супровід функціонування 

інформаційно-освітнього простору регіону: Науково-методичний вісник. – 
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Педагогічний вісник. – 2018. – № 1-2. – С. 74-82. 
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простору регіону: Науково-методичний вісник. – Кропивницький: КЗ «КОІППО 
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тематично-орієнтованій групі педагогів / О.М. Молчанова // Матеріали відкритого 

науково-практичного інтернет-семінару «Арт-терапія в освітньому процесі: 
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(до презентації книги у науковій універсальній бібліотеці ім. Д.Чижевського, 

25.11.2018 р.) (Жосан О.Е.). 

Презентаційний буклет книги «Фонтани Єлисаветграда – Кіровограда – 

Кропивницького : альбом-атлас / автор-укладач О.Е. Жосан. – Кропивницький : 

Ексклюзив-систем, 2018. – 140 с. – Серія «Міський архітектурний ландшафт» (до 

презентації книги у науковій універсальній бібліотеці ім. Д.Чижевського, 

25.11.2018 р.) (Жосан О.Е.). 

Сім’я в сучасному вимірі. Проблема сімейного виховання в професійно-

технічному закладі : перспективний досвід Ільченко О.П., психолога державного 

навчального закладу «ВПУ № 9 м. Кіровоград» : буклет (Молчанова О.М.). 

4.3. Підготовка та участь у наукових конференціях, «круглих столах», 
форумах регіонального рівня 

Підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних і керівних 

кадрів системи освіти у міжкурсовий період здійснювалося відповідно до наказу 

начальника управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної 

державної адміністрації від 18.12.2017 року № 958 «Про проведення 

всеукраїнських та обласних науково-методичних заходів у 2018 році». Науково-

педагогічними та педагогічними працівниками інституту було організовано та 

проведено 81 науково-методичний захід, а саме: конференції, «круглі столи», 

семінари та форуми регіонального рівня. Зокрема: 

Серія семінарів для вчителів, які викладають навчальні предмети в 

11 класах: 

 семінар учителів математики з проблеми «Актуальні аспекти 

підвищення рівня педагогічної майстерності вчителя у підготовці учнів до 

зовнішнього незалежного оцінювання з математики»; 

 обласний семінар учителів історії з проблеми «Актуальні аспекти 

підвищення рівня педагогічної майстерності вчителя у підготовці учнів до 

зовнішнього незалежного оцінювання з історії України»; 

 семінар учителів хімії з проблеми «Актуальні аспекти підвищення рівня 

педагогічної майстерності вчителя у підготовці учнів до зовнішнього незалежного 

оцінювання з хімії»; 

 семінар учителів фізики з проблеми «Актуальні аспекти підвищення рівня 

педагогічної майстерності вчителя у підготовці учнів до зовнішнього незалежного 

оцінювання з фізики»; 

 семінар учителів біології з проблеми «Актуальні аспекти підвищення 

рівня педагогічної майстерності вчителя у підготовці учнів до зовнішнього 

незалежного оцінювання з біології»; 

 семінар учителів української мови і літератури з проблеми  «Актуальні 

аспекти підвищення рівня педагогічної майстерності вчителя у підготовці учнів 

до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури»; 

 семінар учителів англійської мови з проблеми «Актуальні аспекти 

підвищення рівня педагогічної майстерності вчителя у підготовці учнів до 

зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови». 
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Обласний семінар-тренінг учителів економіки з проблеми «Інтерактивні 

освітні технології в навчальному процесі та їх роль у становленні вчителя 

економіки (на прикладі бізнес-симуляцій)». 

Постійно діючий семінар-практикум учителів фізики з проблеми «Олімпіадні 

задачі з фізики як засіб ефективної роботи з обдарованими дітьми». 

Семінар-тренінг методистів методичних кабінетів (центрів) органів 

управління освітою райдержадміністрацій, міських рад, об’єднаних 

територіальних громад з бібліотечних фондів з проблеми «Використання 

інтернет-сервісів як інноваційний метод у системі підвищення професійної 

компетентності бібліотекарів». 

Обласний семінар методистів методичних кабінетів (центрів) органів 

управління освітою райдержадміністрацій, міських рад, об'єднаних 

територіальних громад з початкової освіти та керівників районних (міських) 

методичних об’єднань учителів початкових класів з проблеми «Інноваційний 

освітній проект для початкової школи «На крилах успіху»: реалії та перспективи». 

Міжвузівська науково-практична конференція голів  районних (міських) 

методичних об’єднань учителів хімії з проблеми «Професійна компетентність 

учителя в умовах модернізації освіти». 

Обласний семінар голів районних (міських) методичних об’єднань 

учителів географії, біології з проблеми «Методичні підходи щодо реалізації вимог 

концепції Нової української школи у процесі вивчення природничих дисциплін». 

Скайп-наради методистів, які відповідають за психологічну службу 

регіону з проблеми «Організаційно-методичні засади діяльності психологічної 

служби». 

Система вебінарів учителів, які викладають предмети освітньої галузі 

«Технології» (інформатика, трудове навчання) з проблеми «Проектування 

навчального процесу і навчального середовища» та інші заходи. 

4.4. Експертно-аналітична діяльність  

Вказаний напрям роботи здійснювався шляхом: 

а) рецензування програм освітньої діяльності курсів підвищення 
кваліфікації, збірників, відгуки на автореферати тощо 

Радами науково-методичних лабораторій та центрів КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського» було обговорено та схвалено 44 рукописи 

методичних розробок педагогічних працівників області, які атестуються на 

присвоєння педагогічного звання «викладач-методист», «учитель-методист», 

«вихователь-методист», «практичний психолог-методист», «педагог-організатор-

методист», «керівник гуртка-методист». 

Упродовж року науково-педагогічні та педагогічні працівники інституту 

здійснили рецензування програм, посібників, збірників тощо.  

Посібники: 

Рецензія на посібник: Із Сухомлинським – назавжди. Система роботи 

колективу комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського : [Текст] / 

Л.В. Корецька, А.І. Постельняк. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського», ФОП «Г.Д. Недолужко», 2018. – 232 с. (рецензент 

Міцай Ю.В.). 
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Рецензія на посібник: Послідовники В.О. Сухомлинського в сучасній освіті 

: Атлас науково-педагогічного туризму в Кіровоградській області : [Альбом] / 

Жосан О.Е., Кендюхова А.А., Молчанова О.М. та ін., за заг. ред. Жосана О.Е. – 

Кропивницький: «Поліграф-Сервіс», 2018. – 80 с. (рецензент Міцай Ю.В.). 

Експертний висновок на навчальний посібник «Проблеми унормування 

сучасної української мови. Наголос» за наук. ред. О.М. Вікторіної (рецензент 

Кондратова В.В.).  

Рецензія на методичний посібник «Корекційно-розвиткова робота з дітьми 

із затримкою психічного розвитку в умовах інклюзії: дидактичне забезпечення» 

(автор Войтко В.В., рецензент Гельбак А.М.). 

Рецензія на методичний посібник «Система організації роботи з охорони 

праці та безпеки життєдіяльності в закладах загальної середньої освіти (з досвіду 

роботи закладів освіти області)» (укладач Желєзнова Т.П., рецензент 

Гельбак А.М.). 

Рецензія на навчально-методичний посібник «Основи психотерапії. 

Навчально-методичний комплекс дисциплін та рекомендації до практичних 

завдань» для студентів, які навчаються за спеціальністю «Практична психологія», 

«Соціальна педагогіка» (автори Міненко О.О., Близнюкова О.М., рецензент 

Гельбак А.М.). 

Рецензія на навчально-методичний посібник «Застосування ігрової 

діяльності для розвитку особистості учнів» (автор Молчанова О.М., рецензент 

Гельбак А.М.). 

Рецензія на навчально-методичний посібник «Основи психокорекції» для 

самостійної роботи та практичних занять студентів, які здобувають спеціальність 

«Практична психологія» (автори Мельничук І.Я., Близнюкова О.М., рецензент 

Гельбак А.М.). 

Рецензія на рукопис навчально-методичного посібника «Педагогічні ідеї 

В.О. Сухомлинського в практиці сучасного закладу дошкільної освіти» (автори 

Тарапака Н.В., Мартін А.М., рецензент Кендюхова А.А.). 

Експертний висновок на рукопис видання «Формування соціокультурного 

середовища в загальноосвітньому навчальному закладі як основа громадянського, 

патріотичного виховання підростаючого покоління: методичний посібник» (автор 

Андрійченко В.В., рецензент Молчанова О.М.). 

Рецензія на рукопис навчально-методичного посібника «Музикотерапія у 

роботі з дітьми з особливими освітніми потребами» (авт. Гельбак А.М., рецензент 

Молчанова О.М.). 

Рецензія на рукопис навчально-методичного посібника «Інтелектуальні 

карти та коректурні таблиці як засіб інтеграції змісту дошкільної освіти» (автори 

Н.Гагаріна, С.Скуренко, рецензент Молчанова О.М.). 

Програми: 

Рецензія на рукопис навчальної програми з позашкільної освіти соціально-

реабілітаційного напряму «Європейський клуб» (автор-укладач Арутюнян О.С., 

рецензент Міцай Ю.В.). 

Рецензія на рукопис парціальної Програми «Скарбничка успіху» студії 

дошкільної підготовки та виховання «Горішок» (автор Сивоконь Л.Л., рецензент 

Гагаріна Н.П.). 

Рецензія на рукопис комплексної освітньої програми «Академія грамотіїв» 

студії дошкільної підготовки та виховання «Горішок» (авторський колектив 

Сивоконь Л.Л., Красіна М.Г., Рибалко А.О., рецензент Гагаріна Н.П.).  
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Рецензія на навчальну програму підготовки тренерів для навчання 

педагогічних працівників, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/2019 і 

2019/2020 роках (автор Кондратова В.В., рецензент Гельбак А.М.).  

Експертиза програми факультативного курсу «Основи масажу» для дітей з 

вадами зору, інвалідів по зору та незрячих (11 клас) (розроблено вчителем біології 

Світловодської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Мацук Л.О., 

рецензент Молчанова О.М.). 

Кваліфікаційні роботи: 

Рецензії (14 робіт) на кваліфікаційні роботи з образотворчого мистецтва та 

методики його навчання студентів мистецького факультету 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка (рецензент Кондратова В.В.). 

Рецензія на дипломну роботу студентки V курсу на тему «Особливості 

синдрому емоційного вигорання у вчителів старших класів» (рецензент 

Гельбак А.М.). 

Відгуки на дисертаційні роботи, автореферати: 

Відгук офіційного опонента на дисертацію Фесенко О.С. «Формування 

методичної компетентності майбутнього вчителя початкової школи у процесі 

вивчення природничих дисциплін у педагогічному коледжі», поданої до захисту 

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (опонент – Тарапака Н. В.). 

Відгук офіційного опонента на дисертацію Сіпія В.В. «Формування в учнів 

основної школи політехнічного складника предметної компетентності з фізики», 

поданої до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика) (опонент – 

Дробін А.А.). 

Відгук на автореферат дисертації Дзигаленко Л.М. «Розвиток фахової 

компетентності вчителів технологій у системі післядипломної освіти», поданої до 

захисту на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (Жосан О.Е.). 

Відгук на автореферат дисертаційної роботи Ніколаєску І.О. «Теоретичні і 

методичні засади професійно-педагогічної самореалізації викладача системи 

післядипломної освіти засобами інформаційно-комунікаційних технологій», 

поданої до захисту на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі 

спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (Голодюк Л.С.). 

 

Дистанційні курси/тренінги: 

Рецензія на дистанційний курс «Організація навчання, виховання й 

розвитку дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного 

навчання» (автори Червонець І.В., Тищенко Т.О.) (Гельбак А.М.). 

Рецензія на дистанційний курс «Організація роботи з розв’язання 

проблеми насильства в школі» (автор Снітко І.Ю.) (Гельбак А.М.); 

4.5. Розробка програм, посібників, рекомендацій тощо 
Упродовж року обласним навчально-методичним центром освітнього 

менеджменту та координації діяльності методичних служб були розроблені 

нормативні документи щодо впровадження нових форм підвищення кваліфікації 

методичних, керівних та педагогічних кадрів, зокрема: 
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- умови проведення, програму, щоденник Літньої школи та умови 

організації й проведення методичних декад в області (Половенко О.В., 

Кірішко Л.М.); 

- Положення для Маловисківської, Новомиргородської, Петрівської 

районних шкіл новаторства (Кірішко Л.М.); 

- Порядок організації та проведення адресної методичної декади в регіонах 

Кіровоградської області (Половенко О.В., Кірішко Л.М., Побережець О.С.). 

Вказані документи були обговорені та схвалені на засіданнях науково-

методичної ради КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського». 

Науково-педагогічними та педагогічними працівниками інституту була 

підготовлена низка методичних рекомендацій:  

- рекомендації для педагогів щодо відзначення 2018 року як Року 

культурної спадщини в Європі (Гайда Л.А.); 

- методичні рекомендації щодо змісту та форм проведення серпневих нарад 

2018/2019 н. р. (узагальнила Половенко О.В., керівники структурних підрозділів); 

- методичні рекомендацій щодо організації освітнього процесу у  

2018-2019 навчальному році (узагальнила Голодюк Л.С., керівники структурних 

підрозділів); 

- складено програму й тестові завдання проведення навчання та перевірки 

знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності для працівників 

комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» (Т.Желєзнова, С.Ткаченко); 

- методичні рекомендації з питань психолого-педагогічного супроводу 

професійного самовизначення старшокласників (Снітко І.Ю.); 

- методичні рекомендації з питань надання допомоги дітям і сім'ям, що 

опинились у СЖО, у тому числі внаслідок військових дій (Мирська А.А.); 

- методичні рекомендації щодо виявлення та усунення причин насильства 

в сім'ї (Снітко І.Ю.); 

- методичні рекомендації «Реалізація принципу наступності дошкільної 

та початкової освіти в умовах Нової української школи» (Тарапака Н.В.); 

- методичні рекомендації «Особливості реалізації мистецької освітньої 

галузі в закладах загальної середньої освіти» (Кондратова В.В., Черненко С.В.); 

- методичні рекомендації «Особливості реалізації Державного стандарту 

початкової освіти в першому класі закладів загальної середньої освіти» 

(Кондратова В.В., Тіхонова Н.Г.); 

- методичні рекомендації «Особливості освітнього процесу в 2-3 класах 

початкової школи» (Кондратова В. В.); 

- методичні рекомендації щодо розвитку уяви дітей (Скуренко С.Л.); 

- методичні рекомендації щодо формування художньо-продуктивної 

компетенції дітей дошкільного віку (Гагаріна Н.П.). 

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

Гайда Л.А. (у складі робочої групи) долучилася до розробки концепції та змісту 

оновлення експозицій педагогічно-меморіального музею Василя Сухомлинського 

(с. Павлиш). 

Із питань позашкільної освіти була оновлена та затверджена навчальна 

програма туристсько-краєзнавчого напряму «Кіровоградщина. Історія рідного 

краю» (Гайда Л.А.). Також розроблені навчальні програми з позашкільної 

освіти: соціально-реабілітаційного напряму «Європейський клуб» (автор-укладач 

Арутюнян О.С.), «Скарбничка успіху» (автор-укладач Сивоконь Л.Л.), напряму 
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«Академія грамотіїв» (авторський колектив: Красіна М.Г., Рибалко А.О., 

Сивоконь Л.Л., Руднік О.М., Шкуровська О.М.); оздоровчого напряму «Будьмо 

здорові» (автори: Бондаренко А.С., Бондаренко С.В.); художньо-естетичного 

напряму «Танець та пластика руху» (автор Чехун С.Ю.); туристсько-краєзнавчого 

напряму «Юні народознавці» (автор-укладач Гаврилюк М.М.); військово-

патріотичного напряму «Сокіл» (автор-укладач Андрійченко В.В.). 

На виконання основних завдань Концепції «Нова українська школа» була 

розроблена регіональна програма КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» із 

підготовки вчителів початкових класів (Кондратова В.В., Тіхонова Н.Г.). 
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V. Науково-методична діяльність  
Упродовж року науково-педагогічними та педагогічними працівниками 

інституту здійснюється: 

- читання лекцій, проведення семінарських і практичних занять 

відповідно до навчальних-тематичних планів курсів підвищення кваліфікації 

педагогічних кадрів; 

- консультування педагогів із питань виконання випускних робіт;  

- науково-методичне консультування та надання методичної допомоги 

вчителям під час педагогічної практики, відкритих занять у закладах дошкільної 

освіти та закладах загальної середньої освіти; 

- оновлення змісту лекцій і практичних занять курсів підвищення 

кваліфікації; 

- підготовка і затвердження на засіданнях кафедр нових лекцій та 

матеріалів до практичних занять з інноваційної діяльності;  

- співпраця науково-педагогічних і педагогічних працівників інституту з 

питань виявлення, вивчення й узагальнення перспективного педагогічного 

досвіду. 

Персоналізація методичної роботи в системі післядипломної педагогічної 

освіти викладачами кафедри теорії і методики середньої освіти здійснюється 

шляхом організованої роботи з методистами-кореспондентами, а саме: 

Кирилюк Оксана Юріївна, учитель інформатики спеціалізованої 

загальноосвітньої школи I-III ступенів №7 Світловодської міської ради 

Кіровоградської області, до складу методистів-кореспондентів кафедри теорії і 

методики середньої освіти КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» за 

спеціальністю «Теорія і методика навчання (інформатика)» (наказ КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» від 19.05.2014 р. №45) (методичний керівник 

Скрипка Г.В.); 

Попова Людмила Миколаївна, учитель математики та інформатики 

спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ступенів №7 Світловодської міської 

ради Кіровоградської області, до складу методистів-кореспондентів кафедри 

теорії і методики середньої освіти КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»  

за спеціальністю «Теорія і методика навчання (інформатика)» (наказ КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» від 19.05.2014 р. №46) (методичний керівник 

Буртовий С.В.); 

Бугайова Наталія Анатоліївна, учитель української мови і літератури 

Новопразького навчально-виховного комплексу Олександрійської районної ради 

Кіровоградської області, до складу методистів-кореспондентів кафедри теорії і 

методики середньої освіти  за спеціальністю «Теорія і методика навчання 

(українська мова)» (наказ КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» від  

19.05.2014 р. №44) (методичний керівник Вікторіна О.М.); 

Курлова Оксана Михайлівна, учитель математики комунального закладу 

«Первозванівське навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад» Первозванівської сільської ради 

Кіровоградського району Кіровоградської області. Підготовлено звітні матеріали 

щодо здійснення науково-методичної діяльності методиста-кореспондента на 

кафедрі теорії і методики середньої освіти упродовж 2013-2018 рр. (методичний 

керівник Голодюк Л.С.); (виведення зі складу методистів-кореспондентів кафедри 

теорії і методики середньої освіти у зв’язку із закінченням п’ятирічного терміну 
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перебування в складі методистів-кореспондентів наказ КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» від 08.06.2018 р. №54). 

5.1. Школи фахової майстерності, школи молодого педагога, обласні 
школи методистів, школи методистів-кореспондентів, школи 
молодого керівника, творчі майстерні, лабораторії  тощо 

Упродовж 2018 року науковими та науково-педагогічними працівниками 

інституту було організовано та проведено 75 методичних заходів: тренінги, 

творчі групи, школа педагогічної майстерності, творчі майстерні, майстер-класи, 

творчі лабораторії, методичні коучинги, авторські творчі майстерні, регіональна 

школи новаторства, школа молодого керівника тощо.  

Із метою реалізації ідеї безперервного навчання 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, 

директорів закладів загальної середньої освіти, формування сучасного 

управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі освітнього 

менеджменту в умовах запровадження Закону України «Про освіту», у період 18-

22 червня працівниками центру (Половенко О.В., Трубіна В.Г., Кірішко Л.М., 

Побережець О.С.) організовано і проведено заняття Літньої школи, яка 

реалізовувала завдання: розвиток якостей сучасного менеджера здобувачів освіти; 

дотримання демократичного стилю управління в процесі навчання дорослих; 

підвищення якості науково-методичного супроводу та навчально-методичного 

забезпечення організації освітнього процесу в закладах освіти області; 

популяризація перспективних моделей оновлення змісту загальної середньої 

освіти; дисемінація педагогічного досвіду; обмін практичним досвідом щодо 

впровадження нових інноваційних педагогічних методик, технологій і форм 

управлінської діяльності та освітнього процесу, стимулювання творчого пошуку 

педагогічних працівників закладів освіти; підтримка духу партнерства в 

освітньому процесі; мотивація до саморозвитку професійної компетентності 

педагогічних працівників; оздоровлення та психологічне розвантаження освітян 

області. 

5.2. Науково-методичний супровід роботи з керівними кадрами 
З метою підвищення професійної компетентності завідувачів і методистів 

методичних служб регіону, керівників закладів освіти, обласним навчально-

методичним центром освітнього менеджменту та координації діяльності 

методичних служб, кафедрою дошкільної та початкової освіти, науково-

методичною лабораторією виховної роботи і формування культури здоров’я 

проведено 11 курсів підвищення кваліфікації та 12 методичних заходів. 

У межах курсів і регіональних семінарів організовано та проведено 

тренінги: «Розвиток інформаційно-освітнього середовища навчального закладу в 

контексті забезпечення рівного доступу до якісної освіти» (Половенко О.В., 

Кірішко Л.М.); «Проектування індивідуальної освітньої траєкторії підвищення 

рівня професійної компетентності педагога» (Кірішко Л.М.); «Нові форми 

впровадження і поширення педагогічного досвіду як фактор створення 

інноваційного освітнього середовища» (Кірішко Л.М.); «Формування професійної 

компетентності педагогів» (Вареха А.Г.); «Формування та документування 

управлінського рішення» (Трубіна В.Г.); «Демократизація управління у закладі 
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загальної середньої освіти» (Трубіна В.Г.); «Демократизація управління як 

ефективний засіб досягнення успіху» (Трубіна В.Г.); «Lego-технології в 

освітньому процесі початкової школи» (Трубіна В.Г.); «Управління розвитком 

закладу загальної середньої освіти» (дистанційний) (Трубіна В.Г.); «Фандрейзинг 

в управлінні» (дистанційний) (Трубіна В.Г.); «Методичний супровід організації 

освітнього процесу у початковій школі» (Половенко О.В.); «Індивідуальна освітня 

траєкторія педагога в реалізації Концепції "Нова українська школа"» (Половенко 

О.В.); «Розвиток професійної мобільності педагога: нові можливості» (Половенко 

О.В.); «Професійний розвиток методиста: базові компетентності» (Побережець О.С.). 

У межах курсів, обласних заходів і регіональних семінарів організовано та 

проведено практичні заняття, круглі столи з таких проблем: «Науково-

методичний супровід організації освітнього процесу в об’єднаних територіальних 

громадах» (Кірішко Л.М.); «Професійний стандарт учителя початкових класів» 

(Кірішко Л.М., Половенко О.В.); «Вивчаємо новий Закон України «Про освіту»: 

організаційні та кадрові акценти» (Половенко О.В.); «Особливості діяльності 

методичних служб в умовах упровадження Закону України "Про освіту"» 

(Половенко О.В.); «Освітнє середовище опорної школи у форматі Концепції 

"Нова українська школа"» (Половенко О.В.); «Управлінський дискурс "Зміни в 

законодавстві про освіту: шлях до Нової української школи"» (Половенко О.В.); 

«Демократизація управління: формування партнерських та суспільно-

громадських відносин» (Трубіна В.Г.); «Компетентності керівника Нової 

української школи» (Трубіна В.Г.); «Управління закладом освіти в сучасних 

умовах» (Трубіна В.Г.); «Сучасний урок у початковій школі» (Трубіна В.Г.); 

«Формування якісного освітнього середовища» (Трубіна В.Г.); «Методичний 

супровід організації освітнього процесу у початковій школі» (Половенко О.В.); 

«Розвиток професійної можливості педагога: нові можливості» (Половенко О.В.); 

«Нова роль заступника директора закладу освіти» (Половенко О.В.). 

Традиційними заходами стали упорядкування центром освітнього 

менеджменту та координації діяльності методичних служб методичних 

рекомендацій щодо проведення серпневих конференцій педагогічних працівників 

у 2017-2018 навчальному році та науково-методичною лабораторією виховної 

роботи і формування культури здоров’я методичних рекомендацій для 

проведення Першого уроку у 2018-2019 навчальному році. Таким чином, до 

початку навчального року для вказаної категорії освітян були підготовлені 

матеріали: 

− Зовнішнє незалежне оцінювання та державна підсумкова атестація у 

формі зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року (узагальнені 

результати). – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 

2018. – 57 с. 

− Україна починається з тебе! Методичні рекомендації для проведення 

Першого уроку у 2018/2019 навчальному році / укладачі: Ю.В. Міцай, С.М. Пляка, 

О.Г. Чернецька. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 

2018. – 108 с. 

− Серпневі конференції – 2018. Дорожня карта «Становлення Нової 

української школи: перспективи розвитку» : [методичні рекомендації щодо змісту 

і форм проведення] / укладачі О.В. Половенко, Л.М. Кірішко. – Кропивницький: 

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2018. – 100 с. (електронна версія 

методичних рекомендацій розміщена за посиланням: 
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https://www.mindomo.com/ru/mindmap/mind-map-

d2cb7bc135804ed08f971206ac651bc8). 

− Аналітичні матеріали за підсумками участі школярів області у 

Всеукраїнських учнівських олімпіадах з навчальних предметів, турнірі юних 

географів (2017/2018 н.р.) / укладач А.Г. Вареха. – Кропивницький: КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського», 2018. – 108 с. 

− Система організації роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в 

закладах загальної середньої освіти (з досвіду роботи закладів освіти області): 

[методичний посібник]. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського», 2018. – 180 с. 

− Система роботи загальноосвітнього навчального закладу з розвитку 

здібностей та обдарувань учнів. З досвіду роботи комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання природничо-економіко-правовий ліцей – 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №8 – позашкільний центр Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області» : [методичний посібник] / укладач 

Г.Я. Яковова. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 

2018. – 48 с. 

− Блог «Про організацію освітнього процесу у 2018-2019 навчальному 

році» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://2018-2019academic-

year.blogspot.com/. 

5.3. Науково-методичний супровід проведення конкурсів фахової 
майстерності педагогічних працівників тощо 

а) конкурси всеукраїнського рівня 
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС «УЧИТЕЛЬ РОКУ – 2018» 

Всеукраїнський конкурс «Учитель року – 2018» проводився на виконання 

Указу Президента України від 29 червня 1995 року №489 «Про Всеукраїнський 

конкурс «Учитель року», відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс 

«Учитель року», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

11 серпня 1995 року № 638 (зі змінами), наказу Міністерства освіти і науки 

України від 14.06.2016 року № 668 у номінаціях: «Українська мова та література», 

«Німецька мова», «Фізика», «Фізична культура». 

Підсумки проведення І, ІІ та результати ІІІ турів  

всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018» 

№ 
з/п 

Номінація 

Кількість 

учасників 

І туру 

Кількість 

учасників 

ІІ туру 

Кількість 

учасників 

ІІІ туру 

Прізвище, ім’я, по батькові 

переможця другого туру, 

місце роботи 

Зайняте 

місце у 

ІІІ турі 

1. 

Українська 

мова та 

література 

90 20 25 

Бугайова Наталія 

Анатоліївна, Новопразький 

навчально-виховний 

комплекс Олександрійської 

районної ради 

Кіровоградської області 

17 

2. 
Німецька 

мова 
20 7 25 

Тимошенко Марина 

Петрівна, навчально-

виховний комплекс 

«Олександрійський 

колегіум-спеціалізована 

школа» Олександрійської 

міської ради 

Кіровоградської області 

21 

https://www.mindomo.com/ru/mindmap/mind-map-d2cb7bc135804ed08f971206ac651bc8
https://www.mindomo.com/ru/mindmap/mind-map-d2cb7bc135804ed08f971206ac651bc8
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3. Фізика 60 15 25 

Оранський Олександр 

Володимирович, 

комунальний заклад 

«Петрівське навчально-

виховне об’єднання 

«загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів-гімназія» 

Петрівської районної ради 

Кіровоградської області 

6 

4. 
Фізична 

культура 
59 13 25 

Посуховський Володимир 

Якович, Сальківська філія 

Заваллівського навчально-

виховного об’єднання    

«Загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів» 

Гайворонського району 

Кіровоградської області 

14 

Усього 229 55 100   

Для здійснення науково-методичного супроводу конкурсу був 

розроблений блог конкурсу «"Учитель року – 2018" у Кіровоградській області» 

(http://konkurs2018.blogspot.com), на якому розміщені інформаційні повідомлення, 

записи науково-методичних семінарів, відеозаписи майстер-класів тощо. 

Результати конкурсу висвітлювалися на сайтах інституту та відповідних 

науково-методичних лабораторіях, у засобах масової інформації (радіо, 

телебачення) і на сторінках науково-методичних видань, зокрема у Науково-

методичному віснику № 54. 
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС «ДЖЕРЕЛО ТВОРЧОСТІ»  

У НОМІНАЦІЇ «МЕТОДИСТ-2018» 

На виконання наказу начальника управління освіти, науки, молоді та 

спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації від 14.11.2018 р. № 868 

«Про проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Джерело 

творчості» в номінації «Методист-2018» у січні-лютому 2018 року проведено 

обласний етап зазначеного вище конкурсу. 12 методистів із закладів позашкільної 

освіти Благовіщенського, Добровеличківського, Долинського, Компаніївського, 

Олександрівського, Онуфріївського, Петрівського районів, міст Знам’янки, 

Новоукраїнки, Олександрії, Кропивницького та комунального закладу 

«Кіровоградський обласний центр науково-технічної творчості учнівської 

молоді» надіслали свої матеріали для участі в заочному турі обласного етапу 

конкурсу. В очному турі 11 методистів продемонстрували свої науково-методичні 

технології та вміння практичного застосування інновацій у роботі з керівниками 

гуртків; сучасні прийоми організації методичної роботи, шляхи здійснення 

науково-методичного супроводу професійного розвитку педагогів в умовах 

закладу позашкільної освіти. 

Переможцями обласного етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності 

педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело 

творчості» стали: 1) у номінації «Методист художньо-естетичного напряму 

позашкільної освіти» – Михалюк Наталія Володимирівна, методист 

Олександрівського районного центру дитячої та юнацької творчості; 2) у 

номінації «Методист науково-технічного напряму позашкільної освіти» – 

Гасаненко Олена Сергіївна, методист комунального закладу «Центр дитячої та 

юнацької творчості Долинської районної ради»; 3) у номінації «Методист 
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дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти» – Мазур Ніна 

Олексіївна, методист Центру дитячої та юнацької творчості «ЗОРІТ» 

м. Новоукраїнки; 4) у номінації «Методист військово-патріотичного напряму 

позашкільної освіти» – Сагач Наталія Володимирівна, методист Компаніївського 

центру дитячої та юнацької творчості. 

б) конкурси обласного рівня 
Кафедрами та науково-методичними лабораторіями інституту ініційовано 

цілий ряд обласних конкурсів фахової майстерності педагогічних працівників, 

метою яких є: сприяння творчій професійній діяльності освітян; підтримка 

творчих ініціатив педагогів у напрямі формування в дітей дошкільного, 

молодшого шкільного та підліткового віку навчально-дослідницьких умінь; 

популяризація досвіду вихователів закладів дошкільної та вчителів закладів 

загальної середньої освіти. 
ОБЛАСНИЙ ОГЛЯД ОСВІТНІХ БЛОГІВ «ПЕДАГОГІЧНА БЛОГОСФЕРА»  

На виконання наказу директора департаменту освіти і науки 

Кіровоградської облдержадміністрації від 09.02.2015 р. № 43 «Про проведення 

обласного огляду освітніх блогів «Педагогічна блогосфера» у період з 01 лютого 

по 11 травня 2018 року відбувався зазначений вище огляд серед освітян області, 

які займаються ефективним упровадженням інформаційно-комунікаційних 

технологій в управлінську діяльність і педагогічну практику, активним пошуком 

педагогічних методів, засобів та нових форм навчання.  

На розгляд журі 

було представлено 

190 освітніх блогів, із 

них допущено до участі 

175:  

у номінації «Блог 

методиста районного 

(міського) методичного 

кабінету (центру)» – 17;  

у номінації «Блог 

керівника (директора/ 

заступника) навчального 

закладу» – 20; 

у номінації «Блог учителя» – 88; 

у номінації «Блог методичного формування» – 13; 

у номінації «Блог класного керівника, вихователя» – 25; 

у номінації «Блог учителя класу з інклюзивним навчанням» – 0; 

у номінації «Блог бібліотекаря» – 7; 

у номінації «Блог керівника гуртка» – 5. 

Бобринецький, Вільшанський, Знам`янський, Новоархангельський, 

Олександрійський, Світловодський, Устинівський райони, Тишківська ОТГ, 

Соколівська ОТГ, Великосеверинівська ОТГ, Катеринівська ОТГ, Смолінська 

ОТГ, Новоукраїнська ОТГ, Ганнівська ОТГ, Новопразька ОТГ, 

Великоандрусівська ОТГ, м. Знам`янка, м. Олександрія, м. Світловодськ місць не 

зайняли. 
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ОБЛАСНИЙ ФЕСТИВАЛЬ ОСВІТНІХ ВЕБ-КВЕСТІВ 

Ініціатива навчально-методичного центру дистанційного навчання. 

На розгляд журі було 

представлено 23 освітні веб-

квести, з них допущено до 

участі 20:  

у номінації «Методичний 

веб-квест» – 3;  

у номінації «Навчальний веб-

квест» – 9; 

у номінації «Виховний веб-

квест» – 5; 

у номінації «Соціальний веб-

квест» – 3. 
ПЕДАГОГІЧНА ОЛІМПІАДА (КОНКУРС ПЕДАГОГІЧНОЇ  

МАЙСТЕРНОСТІ, ПРИУРОЧЕНИЙ 100-РІЧЧЮ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 

В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО) УЧИТЕЛІВ, ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ 

Ініціатива кафедри педагогіки, психології і корекційної освіти. 

У рамках виконання Програми щодо відзначення 100-річчя від дня 

народження В.О. Сухомлинського на базі КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» була проведена Педагогічна олімпіада «Творче використання 

ідей Василя Сухомлинського в діяльності вихователя» – обласний конкурс 

педагогічної майстерності вихователів закладів освіти, присвячений 100-річчю 

від дня народження Василя Сухомлинського (24-26.04.2018 р.). 

За рішенням журі відповідно до кількості набраних балів визначено 

переможців і лауреатів Педагогічної олімпіади:  

 Алексеєнко Наталія Вікторівна, вихователь комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня школа інтернат I-III ступенів, 

ліцей «Сокіл», центр позашкільного виховання Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» (диплом І ступеня); 

 Рябич Тетяна Григорівна, вихователь Знам’янської спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів Кіровоградської обласної ради 

(диплом ІІ ступеня); 

 Терещенко Оксана Андріївна, вихователь комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання – «Спеціальна загальноосвітня школа  

І-ІІ ступенів №1 – дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» (диплом ІІІ ступеня). 

Дипломи лауреатів:  

 Ковалевська Світлана Юріївна, вихователь загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів № 4 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області; 

 Кондик Тетяна Василівна, вихователь Свiтловодської спеціальної 

загальноосвітньої школи-iнтернату І-ІІІ ступенів № 1 Кіровоградської обласної 

ради; 

 Крившенко Наталія Михайлівна, вихователь Новопразької спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів Олександрійського району 

Кіровоградської області; 



Сторінка 64 
 

V. Науково-методична діяльність  
   

 

 Надоша Олена Сергіївна, вихователь загальноосвітнього навчального 

закладу І-ІІІ ступенів № 10 Олександрійської міської ради Кіровоградської 

області; 

 Немога Тетяна Анатоліївна, вихователь комунального закладу 

«Світловодська загальноосвітня санаторна школа-інтернат I-III ступенів № 2 

Кіровоградської обласної ради». 

5.4. Науково-методичний супровід роботи з обдарованими дітьми 
У 2018 році науково-педагогічними та педагогічними працівниками 

інституту здійснювалася робота зі здібними та обдарованими дітьми в кількох 

напрямах, серед яких виділяємо три основні: всеукраїнські учнівські олімпіади та 

турніри з навчальних предметів, міжнародні та всеукраїнські учнівські конкурси 

з навчальних предметів, всеукраїнські конкурси та спартакіади. 

а) Всеукраїнські учнівські олімпіади та турніри з навчальних 
предметів 

У період з 13 січня по 25 лютого було проведено ІІІ етап Всеукраїнських 

учнівських олімпіад із 20 навчальних предметів: української мови та літератури, 

історії, правознавства, іноземних (англійська, німецька, французька, іспанська) 

мов, математики, фізики, хімії, біології, географії, економіки, трудового навчання, 

інформатики, інформаційних технологій, екології, астрономії, російської мови та 

літератури, польської мови та літератури. 

В обласному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад брали участь  

1700 учнів закладів загальної середньої освіти області, що становить 79% до 

визначеної квоти. Не з’явилися на змагання з різних причин 21% школярів. 

Найбільшу кількість дипломів І-ІІІ ступенів здобули учні міст 

Кропивницького (156), Олександрії (119), Світловодська (52). Серед районів 

найбільшу кількість дипломів одержали учасники з Долинського (39), 

Добровеличківського (17), Петрівського, Новомиргородського (по 14), 

Олександрівського (13). Серед об’єднаних територіальних громад лідирують 

Бобринецька (23) і Новоукраїнська 

(20).  

Зовсім не мають переможців 

Устинівський район; Онуфріївський 

(2 дипломи), Великоандрусівська 

ОТГ (3), Світловодський (4), 

Новоархангельський (5) дипломів. 

 

Серед кращих закладів освіти, 

учні яких продемонстрували високі 

показники в ІІІ етапі Всеукраїнських 

учнівських олімпіад із навчальних 

предметів, такі: НВК «Ліцей 

інформаційних технологій – 

спеціалізована школа ІІ ступеня» 

Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області (42 

дипломи); НВК «Олександрійський 

колегіум – спеціалізована школа» 
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Олександрійської міської ради Кіровоградської області (41); Кіровоградський 

обласний НВК (гімназія-інтернат – школа мистецтв) (32); комунальний заклад 

«Навчально-виховний комплекс «Долинська гімназія – загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 3 Долинської районної ради» (27); спеціалізована загальноосвітня 

школа I-III ступенів № 7 Світловодської міської ради Кіровоградської області 

(19); комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання № 6 «Спеціалізована 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр естетичного виховання «Натхнення» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» (19); комунальний заклад 

«Навчально-виховне об’єднання ліцей – школа – дошкільний навчальний заклад 

«Вікторія – П» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» (16); 

Кіровоградська гімназія нових технологій навчання Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області (15); комунальний заклад «Петрівське навчально-

виховне об’єднання «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія» Петрівської 

районної ради Кіровоградської області (14); комунальний заклад «Бобринецьке 

навчально-виховне об’єднання «Навчально-виховний комплекс «Гімназія – 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1» Бобринецької міської ради 

Кіровоградської області (14); навчально-виховний комплекс «Кіровоградський 

колегіум – спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад – центр естетичного виховання» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області (12); комунальний заклад «Педагогічний 

ліцей Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» (12); Златопільська 

гімназія м. Новомиргорода Новомиргородської районної ради Кіровоградської 

області (12); спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 

Світловодської міської ради Кіровоградської області (12); Новоукраїнська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 Новоукраїнської міської ради 

Кіровоградської області (11); комунальний заклад «Навчально-виховний 

комплекс загальноосвітня школа I-II ступенів № 34 - економіко-правовий ліцей 

«Сучасник» – дитячо-юнацький центр Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» (11); навчально-виховний комплекс «Знам’янська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 – ліцей» Знам’янської міської ради 

Кіровоградської області (10). 

Варто відзначити Чорну Валерію, ученицю 10 класу Златопільської 

гімназії м. Новомиргорода  Новомиргородської районної ради Кіровоградської 

області, яка одержала на ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із 

навчальних предметів 5 дипломів. З них: І ступеня – 2 (фізика, географія); 

ІІ ступеня – 2 (українська мова та література, англійська мова), ІІІ ступеня – 

1 (математика). 

У IV етапі Всеукраїнських олімпіад взяли участь 76 учнів закладів 

загальної середньої освіти області. З них 18 стали переможцями (І ступеня – 1,  

ІІ – 5, ІІІ – 12).  

5 дипломів одержали учні м. Кропивницького, 5 – м. Олександрії, по два – 

Новомиргородського та Долинського районів, по одному – м. Світловодська, 

Знам’янки, Добровеличківського району, Кіровоградського обласного навчально-

виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв). 

Найбільшу кількість дипломів IV етапу Всеукраїнських олімпіад здобули з 

трудового навчання – три; інформаційних технологій, географії, правознавства, 

іспанської та англійської мов, біології – по два; інформатики, історії, української 

мови та літератури – по одному. 
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Обласний етап ХІV Всеукраїнського турніру юних географів 

У жовтня 2018 року на базі комунального закладу «Навчально-виховне 

об’єднання І-ІІІ ступенів «Науковий ліцей Міської ради міста Кропивницького 

Кіровоградської області» відбувся обласний етап ХІV Всеукраїнського турніру 

юних географів. 

Для участі в турнірі було заявлено 10 команд (50 учасників) із міст, районів 

та територіальних громад області: «Лідери» Бобринецького району; «Пангея» 

м. Бобринця; «Аджамські мандрівники» Кіровоградського району; «Квазар» 

м. Кропивницького; «Містраль» м. Знам’янки; Новоархангельського району; 

«Чорнолісся» Знам`янського району; «Нова Прага» Олександрійського району; 

«Петрос» Петрівського району; «Alex – city» м. Олександрії. 

Основні завдання турніру юних географів: стимулювання творчого 

самовдосконалення учнівської молоді, виявлення, розвиток обдарованих учнів, 

надання їм допомоги у виборі професії, формування навичок дослідницької 

роботи, підвищення інтересу до поглибленого вивчення географії. 

Не взяли участь у турнірі і тим самим позбавили учнів можливості 

продемонструвати свої знання з географії такі райони та міста області: 

Благовіщенський, Вільшанський, Гайворонський, Голованівський, Долинський, 

Світловодський, Компаніївський, Маловисківський, Новомиргородський, 

Новгородківський, Новоукраїнський, Олександрівський, Онуфріївський, 

Устинівський, м. Світловодськ, м. Мала Виска, м. Новоукраїнка, Кіровоградський 

обласний навчально-виховний комплекс (гімназія-інтернат – школа мистецтв). 

Переможцем турніру стала команда «Нова Прага» Олександрійського 

району. 

б) Міжнародні, всеукраїнські, обласні конкурси та спартакіади 
Педагогічними працівниками науково-методичної лабораторії 

гуманітарно-естетичних дисциплін здійснено організаційно-методичну 

підготовку і проведення: 

– ІV етапу VІІІ Міжнародного 

мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської 

молоді імені Т.Шевченка 

(03.02.2018 р.). Переможцями ІV 

(підсумкового) етапу конкурсу 

стали 11 осіб, з них 9 – учні 

закладів загальної середньої 

освіти; 2 – студенти закладу 

вищої освіти.  

– ІV етапу ХVІІІ Міжнародного 

конкурсу з української мови 

імені Петра Яцика (17.02.2018 р.). Переможців ІV (підсумкового) етапу конкурсу 

немає.  

– ІV етапу ХVІІІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості під 

гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої». Переможцем ІV (підсумкового) етапу 

конкурсу став Кучук Віктор Андрійович, учень 7 класу Новоградівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Бобринецької районної ради 

Кіровоградської області. 
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Міжнародний інтерактивний учнівський природничий конкурс «Колосок» 

З метою підвищення якості 

організації та проведення конкурсу 

надавалися консультації педагогам 

початкової школи та координаторам 

конкурсу (26.04.2018 р., Тіхонова Н.Г.). 

За 2017/2018 н.р. участь взяло 15 475 

школярів Кіровоградської області, це на 

1141 особу більше, ніж за минулий 

навчальний рік. У проведенні конкурсу 

«Колосок осінній 2018» І етап залучено 

8017 школярів Кіровоградської області. 

Обласний фінал Національного чемпіонату  

з усного математичного рахунку Прангліміне 

11 лютого 2018 року 

проведено обласний фінал 

Національного чемпіонату з усного 

математичного рахунку Прангліміне. 

У ньому взяли участь 27 учнів та 

вчителів з 10 районів області. На Національному фіналі область представили 

6 абсолютних переможців у своїх номінаціях. Вовк Семен виборов право брати 

участь в Міжнародному фіналі. Загалом у 2017/2018 н.р. участь у змаганнях взяли 

1452 учасники. 

Обласний етап Турніру юних інформатиків 

05-07.10.2018 р. підготовлено 

та проведено обласний етап Турніру 

юних інформатиків. В етапі взяло 

участь три команди: «Triple S» (КЗ 

«НВО І-ІІІ ступенів «Науковий ліцей 

Міської ради міста Кропивницького 

Кіровоградської області»), «Noname» 

(НВК «Ліцей інформаційних 

технологій - спеціалізована школа  

ІІ ступеня» Олександрійської міської 

ради Кіровоградської області.),  

«Headway» (КЗ «НВО № 6 

«Спеціалізована ЗШ І-ІІІ ступенів, центр естетичного виховання «Натхнення» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»). 

Міжнародний конкурс з інформатики  

та комп’ютерної вправності «Бобер» 

Організовано і проведено 

11-13.11.2018 р. Міжнародний 

конкурс з інформатики та 

комп’ютерної вправності 

«Бобер», у якому взяли участь 

4784 учасники. 
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Здійснено інформування учасників освітнього процесу щодо проведення 

Всеукраїнських змагань «Роботрафік – 2018», Всеукраїнського конкурсу з 

інформаційних технологій «ITalent», Всеукраїнської учнівської інтернет-

олімпіади з інформаційних технологій, молодіжного ІТ-фестивалю Vesnasoft 2018 

та дитячого фестивалю MEET-AND-CODE. 

Міжнародний учнівський конкурс юних істориків «Лелека» 

У рамках популяризації 

історичних знань серед учнівської 

молоді для пізнання власної історії в 

контексті загальносвітової проводився 

конкурс юних істориків. 

 

 

 

 

ХVІІ Всеукраїнський  конкурс учнівської творчості, що проходить під 

гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої!» 

На виконання наказу начальника 

управління освіти, науки, молоді та 

спорту Кіровоградської обласної 

державної адміністрації від 10.11.2016 р.  

№ 865 «Про проведення І-ІІІ етапів  

ХVІІ Всеукраїнського конкурсу 

учнівської творчості у  

2017/2018 навчальному році», з метою 

актуалізації виховної та патріотичної 

роботи серед учнівської молоді проведено І-ІІІ етапи ХVІІ Всеукраїнського 

конкурсу учнівської творчості, що проходить під гаслом «Об’єднаймося ж, брати 

мої!». 

На розгляд журі ІІІ етапу конкурсу подано 23 творчі роботи учнів у 

номінації «Історія України і державотворення». 

На підставі рішення журі ІІІ (обласного) етапу конкурсу у 2018 році 

визнали переможцями ІІІ (обласного) етапу у зазначеній вище номінації учнів 

таких районів і міст: Добровеличківський, Компаніївський райони; Бобринецьке 

ОТГ; міста Олександрія та Знам’янка.  

5.5. Науково-методичний супровід виховної роботи, позашкільної 
освіти та бібліотечної справи 

Упродовж року педагогічними працівниками науково-методичної 

лабораторії виховної роботи і формування культури здоров’я було: 

- організовано роботу обласної науково-практичної конференції «Ціннісна 

спрямованість виховного середовища закладу освіти в умовах сучасних освітніх 

тенденцій» (08.11.2018 р., Міцай Ю.В., Гайда Л.А., Пляка С.М.); 

- організовано семінар-тренінг методистів методичних кабінетів (центрів) 

органів управління освітою РДА, міських рад, об’єднаних територіальних громад 

з бібліотечних фондів «Використання інтернет-сервісів як інноваційний метод у 

системі підвищення професійної компетентності бібліотекарів» (24.01.2018 р., 

Дяченко Н.І.); 
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- організовано роботу майстер-класу для спеціалістів відділів, управлінь 

освіти, методистів методичних кабінетів (центрів) органів управління освітою 

райдержадміністрацій, міських рад, об’єднаних територіальних громад, які 

відповідають за виховну роботу та позашкільну освіту «Технологія розвитку 

виховного середовища закладу освіти: європейські цінності та український вимір» 

(21-22.03.2018 р., Міцай Ю.В., Гайда Л.А.); 

- створено на сайті лабораторії тематичну рубрику «Готуємося до 

2018/2019 навчального року»; 

- підготовлено та розміщено на сайті лабораторії інформаційно-методичні 

матеріали на допомогу здобувачам освіти курсів підвищення кваліфікації, 

семінарів: керівників, методистів, керівників гуртків закладів позашкільної 

освіти; бібліотекарів закладів освіти; заступників директорів з виховної роботи, 

педагогів-організаторів (січень-червень 2018 р; Міцай Ю.В., Пляка С.М., Дяченко 

Н.І.); 

- доповнено електронну бібліотеку та тематичні рубрики веб-сайту 

лабораторії матеріалами, що розкривають теоретичні та методичні питання 

виховної роботи, актуальні аспекти краєзнавчої діяльності, бібліотечної справи; 

- організовано науково-практичний семінар директорів закладів 

позашкільної освіти «Основні тенденції розвитку позашкільної освіти в умовах 

сучасних освітніх змін» (28-29.03.2018 р., м. Знам’янка, Міцай Ю.В., Пляка С.М.); 

- організовано роботу обласного науково-практичного семінару методистів 

закладів позашкільної освіти з проблеми «Керівник гуртка як співавтор освітнього 

та духовного простору дитини: методичний аспект»  

(24-25.10.2018 р., Міцай Ю.В., Пляка С.М.); 

- проведено обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Джерело творчості» 

у номінації «Методист-2018» (січень-лютий 2018 р., Міцай Ю.В., Пляка С.М.); 

- консультування учасників Всеукраїнського етапу конкурсу «Джерело 

творчості» у номінації «Методист-2018» (березень-квітень 2018 р., Міцай Ю.В.); 

- проведено обласний етап Всеукраїнського конкурсу рукописів 

навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів (березень-червень 

2018 р., Міцай Ю.В.); 

- організовано 12 екскурсій до музейної кімнати історії освіти 

Кіровоградщини (Гайда Л.А.). 

5.6. Науково-методичний супровід інклюзивної освіти 
Ресурсним центром підтримки інклюзивної освіти у звітний період було: 

- розроблено дистанційний курс для педагогічних працівників закладів 

загальної середньої освіти, які будуть працювати з дітьми з особливими освітніми 

потребами з проблеми «Організація навчання, виховання та розвитку дітей з 

особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання» (Червонець 

І.В., Бражнікова Т.О.); 

- проведено творчу групу учителів, які навчають учнів у класах з 

інклюзивним навчанням, спеціальних класах, асистентів учителів із проблеми 

«Підвищення ефективності освітнього процесу для учнів з особливими освітніми 

потребами на основі впровадження інформаційно-комунікаційних технологій» 

(Червонець І.В.); 

- розроблено дистанційний курс для директорів, завідувачів філій, 

заступників директорів з навчальної, навчально-виховної роботи закладів 

загальної середньої освіти, у яких функціонують інклюзивні класи з проблеми 
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«Організаційно-методичне забезпечення інклюзивного навчання в закладах 

загальної середньої освіти та особливості створення освітнього середовища для 

дітей з особливими освітніми потребами» (Червонець І.В., Бражнікова Т.О.); 

- проведено апробацію дистанційного курсу для педагогічних працівників 

закладів дошкільної освіти, які працюють з дітьми з особливими освітніми 

потребами з проблеми «Навчання, виховання та розвитку дітей дошкільного віку 

з особливими освітніми потребами» (Бражнікова Т.О.);  

- проведено дистанційний курс для вчителів закладів загальної середньої 

освіти, які навчають учнів з особливими освітніми потребами, асистентів вчителів 

з проблеми «Диференційоване викладання в класі з інклюзивним навчанням» 

(Червонець І.В.); 

- організовано та проведено тренінг для завідувачів і консультантів 

районних (міських) психолого-медико-педагогічних консультацій; учителів 

закладів загальної середньої освіти, які працюють в умовах інклюзії з проблеми 

«Упровадження універсального дизайну в освітнє середовище» (Червонець І.В.); 

- розроблено методичні рекомендації «Інклюзивна освіта» до серпневих 

конференцій – 2018 «Дорожня карта «Становлення Нової української школи: 

перспективи розвитку» (червень 2018 року, Червонець І.В., Бражнікова Т.О.); 

- висвітлено питання «Організаційно-методичні засади забезпечення права 

на освіту дітям з особливими освітніми потребами» на обласному онлайн семінарі 

методистів методичних кабінетів (центрів) органів управління освітою 

райдержадміністрацій, міських рад, об’єднаних територіальних громад з 

початкової освіти (Бражнікова Т.О.); 

- організовано інтернет-воркшоп «Організація інклюзивної форми 

навчання в закладах освіти» на платформі Padlet (Червонець І.В., 

Бражнікова Т.О.); 

- проведено дистанційний курс «Організація навчання, виховання та 

розвитку дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного 

навчання» у рамках очно-дистанційного курсу вихователів, чергових з режиму 

спеціальних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів, шкіл соціальної 

реабілітації, чергових з режиму в закладах освіти соціальної допомоги і 

реабілітації (Червонець І.В., Бражнікова Т.О.); 

- проведено он-лайн семінар педагогічних працівників закладів дошкільної 

освіти, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами з проблеми 

«Створення та реалізація індивідуальної програми розвитку дитини дошкільного 

віку з особливими освітніми потребами» (Червонець І.В., Бражнікова Т.О.); 

- висвітлено питання «Нормативно-правова база щодо організації 

навчально-виховного супроводу учнів з особливими освітніми потребами» під час 

проведення круглого столу «Організація соціально-психологічного супроводу 

учасників навчально-виховного процесу в умовах інклюзивного навчання», ДЗ 

професійної (професійно-технічної) освіти «Центральноукраїнський професійний 

будівельний ліцей» (Бражнікова Т.О.); 

- участь в експертній зустрічі на тему «Забезпечення державної підтримки 

жестовим особам» (Червонець І.В.); 

- висвітлено питання «Організаційно-методичні засади діяльності 

ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти» на обласній нараді директорів 

інклюзивно-ресурсних центрів (Бражнікова Т.О.); 
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- проведено консультативно-роз’яснювальну роботу під час курсів та 

обласних заходів серед педагогічних працівників щодо забезпечення права на 

якісну освіту дітей з особливими освітніми потребами. 

5.7. Науково-методичний супровід дошкільної освіти 
Зміст науково-методичного супроводу дошкільної освіти розкриває 

важливі сторони підвищення професійної компетентності педагогів та впливає на 

формування основних показників освітнього процесу. 

Робота кафедри була спрямована на реалізацію принципу наступності 

дошкільної та початкової освіти в умовах Нової української школи. З цією метою 

в плани курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів 

дошкільної освіти були введені лекційні та практичні заняття, а саме: «Реалізація 

принципу наступності в умовах Нової української школи» (Тарапака Н. В.), 

«Особливості реалізації компетентнісного, діяльнісного та інтегрованого підходу 

до навчання в Новій українській школі» (Кондратова В.В.), «Теорія і практика: 

формування математичної компетентності в дітей дошкільного віку» 

(Гагаріна Н.П.). 

Упродовж року були проведені курси підвищення кваліфікації вихователів 

закладів дошкільної освіти з проблем: «Інноваційна діяльність вихователя в 

умовах сучасного закладу дошкільної освіти» (Тарапака Н.В., Скуренко С.Л.), 

«Інноваційна діяльність вихователя в умовах сучасного закладу дошкільної 

освіти» (Тарапака Н.В., Гагаріна Н.П.); курси підвищення кваліфікації музичних 

керівників закладів дошкільної освіти з проблеми «Компетентнісний підхід до 

здійснення художньо-естетичної діяльності в процесі реалізації Державного 

стандарту дошкільної освіти» (Гагаріна Н.П., Тарапака Н.В.); курси підвищення 

кваліфікації вихователів закладів дошкільної освіти з проблеми «Інноваційна 

діяльність вихователя в умовах сучасного закладу дошкільної освіти» 

(Тарапака Н.В., Гагаріна Н.П.); курси підвищення кваліфікації вихователів 

закладів дошкільної освіти з проблеми «Створення сучасного розвивального 

середовища для дітей раннього та молодшого дошкільного віку» (Гагаріна Н.П., 

Скуренко С.Л.); курси підвищення кваліфікації вихователів закладів дошкільної 

освіти з проблеми «Створення сучасного розвивального середовища для дітей 

раннього та молодшого дошкільного віку» (Гагаріна Н.П., Тарапака Н.В.); курси 

підвищення кваліфікації вихователів закладів дошкільної освіти з проблеми 

«Сучасні підходи до організації супроводу дітей з особливими потребами» 

(Тарапака Н.В., Скуренко С.Л.); курси підвищення кваліфікації вихователів 

закладів дошкільної освіти з проблеми «Сучасні підходи до організації супроводу 

дітей з особливими потребами» (Тарапака Н.В., Гагаріна Н.П.); курси підвищення 

кваліфікації вихователів-методистів закладів дошкільної освіти з проблеми 

«Навчально-методичне забезпечення та інформаційно-медіальний супровід 

діяльності вихователя-методиста» (Тарапака Н.В., Гагаріна Н.П.); курси 

підвищення кваліфікації вихователів закладів дошкільної освіти з проблеми 

«Особливості організації, підготовки та проведення освітнього процесу в 

різновіковій групі» (Гагаріна Н.П., Тарапака Н.В.). 

У міжатестаційний період для педагогічних працівників закладів 

дошкільної освіти проводяться консультації та засідання творчих груп, метою 

яких є здійснення науково-методичної допомоги з питань планування, організації 

освітнього процесу та впровадження новітніх технологій (Гагаріна Н.П., Тарапака 

Н.В.). Розглядалися питання планування, використання інтелектуальних карт та 
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коректурних таблиць, психолого-педагогічного проектування в системі 

дошкільної освіти. 

На сторінці кафедри дошкільної та початкової освіти створено розділ «До 

100-річчя від дня народження В.О.Сухомлинського», де розміщено методичні 

рекомендації з питань вивчення і творчого використання педагогічної спадщини 

В.О. Сухомлинського в закладах дошкільної освіти. Оновлена електронна 

бібліотека, у якій знаходяться електронні ресурси методичних журналів 

«Дошкільне виховання», «Дошкільний навчальний заклад», «Вихователь-

методист дошкільного навчального закладу», Портал освітян України «Педрада», 

каталог блогів дошкільників тощо. 

Постійно оновлюється банк інтелектуальної продукції педагогічних 

працівників закладів дошкільної освіти з питань здійснення освітнього процесу та 

застосування інноваційних технологій в роботі з дітьми дошкільного віку. 
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6.1. Здійснення підвищення кваліфікації та комплексної освітньої 
підготовки педагогічних працівників 

Організація курсового підвищення кваліфікації педагогічних кадрів 

здійснювалася відповідно до наказу начальника управління освіти, науки, молоді 

та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації від 14 листопада  

2017 року № 872 «Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 

курсах у комунальному закладі «Кіровоградський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» у 2018 році»). 

За звітний період проведено: 

тематичних курсів підвищення кваліфікації для методичних, керівних та 

педагогічних кадрів області – 104; 

всеукраїнських та обласних науково-методичних заходів – 238. 

Базовими напрямами, які реалізувалися на курсах підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників області у 2018 році, було визначено: 

- 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 

децентралізації; 

- організація навчально-пізнавальної діяльності учнів у контексті 

реалізації Концепції «Нова українська школа»; 

- упровадження 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 науково-практичних конференцій і семінарів з 

проблем освітнього процесу тощо. 

Проведенню КПК передувало онлайн-опитування слухачів за два тижні до 

початку курсів. Такі заходи дозволили оптимізувати підготовку до КПК, а саме: 

розробити навчально-тематичні плани відповідно до запитів слухачів, 

запланувати індивідуальні та групові консультаційні заняття, визначитись із 

базовим закладом для проведення педагогічної практики тощо. 

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

Упродовж 2018 року на базі комунального закладу «Кіровоградський 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя 

Сухомлинського» здійснювалися заходи щодо дистанційної форми підвищення 

кваліфікації керівних і педагогічних кадрів області. Зокрема проведено:  
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– онлайн-опитування слухачів курсів підвищення кваліфікації згідно з 

графіком; 

– очно-дистанційні курси (9) підвищення кваліфікації методичних, 

керівних і 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 (скайп-наради) (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. 

6.3. Методичне забезпечення освітнього процесу 
Виокремимо кілька інноваційних напрямів упорядкування методичного 

забезпечення освітнього процесу: 

– формування навчально-тематичних планів курсів підвищення 

кваліфікації та науково-методичних заходів здійснювалося з урахуванням 

результатів онлайн-опитування, інноваційних технологій у навчанні, нових 

науково-методичних та навчально-дидактичних ресурсів; 

– надання консультацій працівникам освіти регіону в очній і дистанційній 

формах, публікація методичних рекомендацій на інтернет-ресурсах структурних 

підрозділі, вивчення результативності підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників; 

– розробка та створення навчальних відео-подкастів для слухачів курсів 

підвищення кваліфікації; 

– публікації в журналах та на інтернет-русурсах структурних підрозділів 

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» тощо. 
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7.1. Організаційно-методичний супровід управління інноваційною 
діяльністю 

За звітний період науково-педагогічними та педагогічними працівниками 

постійно здійснювався організаційно-методичний супровід освітніх ініціатив. 

Освітній сторітеллінг: навчання, яке захоплює (Федірко Ж.В).  

Результати запровадження ініціативи: набуття досвіду впровадження 

сторітеллінгу в навчальних закладах області; створення умов для успішного 

використання сторітеллінгу в навчальній діяльності учнів. 

Використанні онлайнових ресурсів для створення тестів та анкет 

(Скрипка Г.В.). 

Результати запровадження ініціативи: набуття досвіду використання 

онлайнових ресурсів для створення тестів та анкет педагогами області; створення 

умов для успішного використання педагогами та учнями області онлайнових 

ресурсів для створення тестів та анкет. 

Науково-методичний інтернет-журнал «Освітній інтернет-навігатор» 

(Буртовий С.В.). 

Результати запровадження ініціативи: популяризація науково-

методичного інтернет-журналу «Освітній інтернет-навігатор» у мережі Інтернет. 

Біоадекватна методика (БАМ) (Яковова Г.Я.). 

Результати запровадження ініціативи: залучення педагогічних 

працівників регіону до впровадження елементів БАМ у професійну діяльність; 

заохочення освітяни області до пошуку сучасних інноваційних форм навчання та 

прагнення самовдосконалення своєї педагогічної майстерності; створення 

теоретично-практичних передумов для творчого розвитку педагогів. 

Віртуальна квест-екскурсія «Навчальні заклади Кропивницького        XIX-

XX ст.» (Митрофаненко Ю.С.). 

Результати запровадження ініціативи: проведення інтерактивного 

квесту для здобувачів КПК; співпраця з керівниками освітніх установ; організація 

реальних екскурсій; обмін досвідом з учасниками та співорганізаторами 

інтерактивних квестів. 

7.2. Формування інноваційного освітнього середовища в регіоні: 
розробка та впровадження нових освітніх моделей і технологій, 
координація інноваційної діяльності 

Розробка та впровадження нових освітніх моделей і технологій, 

координація інноваційної діяльності в області: 

Прізвище, ініціали носія досвіду Ідея досвіду 
Відповідальні 

за узагальнення 

Олександрівський районний центр 

дитячої та юнацької творчості 

Корекційна спрямованість 

особистісно орієнтованого 

підходу в позаурочній 

роботі з дітьми групи ризику 

Войтко В.В. 

Ільченко О.П., соціальний педагог 

державного навчального закладу «ВПУ 

№ 9 м. Кіровоград» 

Сім’я в сучасному вимірі. 

Проблема сімейного 

виховання в закладі 

професійно-технічної освіти 

Молчанова О.М. 

Педагогічний колектив КЗ «Петрівське 

НВО «ЗШ І-ІІІ ступенів – гімназія» 

Петрівської районної ради 

Кіровоградської області 

Інноваційний аспект 

організаційно-методичного 

супроводу роботи з 

розвитку ключових 

Марченко І.А. 
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компетентностей учнів 

Тацієнко С.І., Романич Н.В., методисти 

РМК відділів освіти Компаніївської та 

Маловисківської РДА  

Використання сучасних 

інформаційних технологій у 

контексті підвищення 

професійної компетентності 

бібліотекарів 

Дяченко Н.І. 

Педагогічний колектив Чечеліївської ЗШ 

I-III ст. Петрівської районної ради 

Кіровоградської області 

Організація 

здоров’язбережувальної 

діяльності в умовах 

навчального закладу  

Міцай Ю.В. 

Кріпака С.В., учитель початкових класів 

комунального закладу «Навчально-

виховний комплекс І-ІІІ ступенів «Мрія» 

Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області»  

Розвиток системного 

мислення в учнів початкової 

школи 

Кондратова В.В. 

Григорян І.І., учитель образотворчого 

мистецтва Верхньоінгульської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів 

Бобринецької районної ради 

Кіровоградської області  

Художньо-естетичний 

розвиток учнів як засіб 

формування творчої 

особистості 

Кондратова В.В. 

Педагогічний колектив навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ ступенів  №19 – 

дошкільний навчальний заклад «Лісова 

казка» Олександрійської міської ради  

Партнерство громади, 

школи та батьківської 

громадськості – запорука 

успішного становлення і 

розвитку 

здоров’язбережного 

освітнього середовища 

Желєзнова Т.П. 

Царук Т.М., методист з основ здоров’я, 

превентивних проектів, безпеки 

життєдіяльності та охорони праці 

методичного кабінету відділу освіти 

Кіровоградської районної державної 

адміністрації 

Удосконалення роботи з 

питань охорони праці та 

безпеки життєдіяльності з 

метою зменшення 

травмування учасників 

освітнього процесу 

Желєзнова Т.П. 

Ткаченко С.В. 

Ціпов’яз Л.В., учитель зарубіжної 

літератури та російської мовив виховного 

об’єднання «Олександрійська гімназія 

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

школа  мистецтв» Олександрійської 

міської ради 

Читацька культура 

особистості в цифрову 

епоху 

 

 

Ревнивцева О.В 

Районне методичне об’єднання вчителів 

зарубіжної літератури (керівник 

Козова Т.О.) 

Інноваційна парадигма 

сучасного уроку – засіб 

формування читацьких та 

мовленнєвих 

компетентностей учня 

Ревнивцева О.В. 

Бойко Л.Б., учитель української мови і 

літератури комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання №6 

«Спеціалізована загальноосвітня школа   

І-ІІІ ступенів, центр естетичного 

виховання «Натхнення» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області» 

Майнкрафт як засіб 

підготовки до ЗНО з 

української літератури 

Мінич Г.В. 

Мельник Т.А., учитель музичного 

мистецтва ЗШ І-ІІІ ступенів №5 

Світловодської міської ради 

Кіровоградської області 

Формування мистецьких 

компетентностей на уроках 

музичного мистецтва та 

художньої культури 

Черненко С.В. 

Методичний кабінет відділу освіти 

Маловисківської райдержадміністрації 

Шляхи реалізації 

індивідуальної освітньої 

Кірішко Л.М. 
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траєкторії педагога в умовах 

упровадження мережевих 

технологій 

Свічкарьова І.Б., директор комунального 

закладу «Навчально-виховний комплекс 

«Долинська гімназія – загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 3 Долинської 

районної ради» 

Розвиток інноваційного 

освітнього середовища 

опорного закладу в умовах 

освітнього округу 

Половенко О.В. 

7.3. Координація дослідно-експериментальної роботи: 

а) всеукраїнського рівня 

Назва експерименту Назва експериментального закладу 

Теоретико-методологічні засади 

моделювання розвитку авторських 

шкіл 

КЗ «Навчально-виховний комплекс «Долинська 

гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 3 Долинської районної ради» 

Науково-педагогічний проект 

«Інтелект України» 

Заклади освіти – учасники проекту 

«Дидактико-методичне і навчальне 

забезпечення реалізації 

концептуальних засад реформування 

початкової загальної освіти» 

КЗ «Навчально-виховне 

об'єднання - «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№31 з гімназійними класами, центр дитячої та 

юнацької творчості «Сузір'я»  Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області»; 

КЗ «Навчально-виховне об'єднання ліцей – 

школа – дошкільний навчальний заклад 

«Вікторія-П» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

Розроблення і впровадження 

навчально-методичного забезпечення 

початкової освіти в умовах реалізації 

нового Державного стандарту 

початкової загальної середньої освіти 

КЗ «Навчально-виховне об'єднання №25 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 

природничо-математичний ліцей, центр 

позашкільного виховання  «Ліра» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області»; 

КЗ «Бобринецьке навчально-виховне об'єднання 

«Навчально-виховний комплекс «Гімназія - 

загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів №1» 

Бобринецької міської ради Кіровоградської 

області; 

Спеціалізована загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів №7 Світловодської міської ради 

Кіровоградської області; 

Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів 

№15 Олександрійської міської ради 

Розробка та апробація навчально-

методичного забезпечення реалізації 

науково-педагогічного проекту 

«Інтелект України 

КЗ «Навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітній навчальний заклад  

І-ІІІ ступенів №26 - дошкільний навчальний 

заклад - дитячий юнацький центр «Зорецвіт» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області»; 

КЗ «Навчально-виховне об'єднання 

«Загальноосвітній навчальний заклад  

І-ІІІ ступенів №31 з гімназійними класами, центр 

дитячої та юнацької творчості «Сузір’я» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області» 
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б) регіонального рівня 

Назва експерименту Назва експериментального заклад 

Становлення і розвиток мережі 

опорних шкіл в умовах 

децентралізації та формування 

освітніх округів в області 

КЗ «Петрівське НВО «ЗШ І-ІІІ ступенів – гімназія» 

Петрівської районної ради Кіровоградської 

області; 

КЗ «Компаніївське навчально-виховне 

об'єднання» Компаніївської селищної ради 

Кіровоградської області; Користівська ЗШ І-ІІІ ст. 

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 

Стандартизація наскрізної соціально-

психологічної моделі масового 

впровадження медіаосвіти у 

вітчизняну педагогічну практику  

КЗ «Навчально-виховне об'єднання ліцей-школа-

дошкільний навчальний заклад «Вікторія-П» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області»; ДНЗ «Вище професійне училище №9 

м. Кропивницький»; КЗ «Педагогічний ліцей 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області» 

Науково-методичні засади створення 

та функціонування Всеукраїнського 

науково-методичного віртуального 

STEM-центру (ВНМВ STEM-центр) 

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». 

7.4. Науково-методичний супровід упровадження інновацій, 
проектна діяльність 

Проаналізовано та оновлено банк даних з інноваційних технологій, що 

впроваджуються в навчальних закладах Кіровоградської області, оновлено карту 

інноваційних технологій області, визначені домінуючі освітні та навчальні 

технології в закладах загальної середньої освіти  регіону. 

Проектна діяльність КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» 

здійснювалася в кількох напрямах: 

 обласний педагогічний Марафон «Штрихи до портрета Василя 

Сухомлинського» (Міцай Ю.В., Гайда Л.А., Пляка С.М.); 

 доповнено електронний ресурс проекту «Кіровоградщина – Кобзареві» 

(Гайда Л.А., Пляка С.М.); 

 розпочато реалізацію просвітницького проекту «Кропивницький як 

бренд» (Гайда Л.А.). 

Також був забезпечений організаційно-методичний супровід інноваційної, 

проектної діяльності освітніх установ області за такими напрямами: 

 формування та розвиток освітнього середовища закладу освіти; 

 управління закладом освіти; 

 моделювання освітнього процесу; 

 упровадження інноваційних технологій навчання; 

 теоретичні та практичні основи функціонування  освітніх округів. 
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8.1. Науково-методичний супровід учасників інформатизації освіти 
- Дистанційна взаємодія з учасниками обласного педагогічного марафону 

«Штрихи до портрета Василя Сухомлинського» (січень-жовтень 2018 р.; 

Міцай Ю.В., Пляка С.М.); 

- створено тематичну рубрику «Готуємося до 2018/2019 навчального року» 

(червень 2018 р.; працівники НМЛ); 

- поповнено освітній контент сайту музейної кімнати з історії освіти 

Кіровоградщини (10 повідомлень, 1 віртуальна виставка; Гайда Л.А.); 

- модерування тематичної сторінки на Фейсбуці «Музеї Кропивницького - 

Кіровоградщини» (Гайда Л.А.); 

- оновлено тематичну сторінку «Бібліотекарю на замітку» та «Інновації в 

бібліотеці» (Дяченко Н.І., Пляка С.М.); 

- забезпечено інформаційний супровід обласних семінарів, курсів 

підвищення кваліфікації, обласних етапів Всеукраїнського конкурсу майстерності 

педагогічних працівників закладів позашкільної освіти «Джерело творчості» та 

Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для закладів 

позашкільної освіти; 

- додано актуальні методичні рекомендації для організації виховної роботи 

в закладах загальної середньої освіти та позашкільної освіти; 

- оновлено рубрики «Новини» та «Дайджест шкільних новин». Усього 

261 повідомлення; 

- створено електронний каталог із презентаційними матеріалами 

упровадження ідей Василя Сухомлинського в закладах освіти Кіровоградської 

області.  

8.2. Забезпечення навчання педагогічних працівників регіону 
інформаційно-комунікаційним технологіям та методична підтримка 
викладання навчальних предметів засобами ІКТ 

Питанню впровадження сучасних інтернет-технологій в освітній процес та 

розвитку віртуальних педагогічних спільнот, викладачами кафедри (Буртовий 

С.В., Голодюк Л.С., Скрипка Г.В.) присвячено ряд лекційних та практичних 

занять: «Упровадження дистанційного навчання в освітній процес області», 

«Можливості та перспективи впровадження в сучасній школі технології 

мобільного навчання», «Критичне оцінювання ресурсів інтернету», «Шляхи 

впровадження STEM-освіти в закладах освіти України», «Диференційоване 

викладання в інклюзивних класах з використанням інформаційно-комунікаційних 

технологій», «Використання онлайнових ресурсів у професійній діяльності 

бібліотекаря», «Використання онлайнових ресурсів у професійній діяльності 

педагога», «Тайм менеджмент в професійній діяльності педагога», 

«Організаційно-методичні аспекти навчання школярів за технологією 

переверненого класу», «Методичні аспекти планування та реалізації навчального 

проекту», «Основи графічного дизайну в роботі керівника гуртка», «Основи 

створення презентації за допомогою онлайнових ресурсів», «Моделювання 

навчального процесу з використанням мобільних пристроїв на базі ОС Android», 

«Основи роботи в оболонці дистанційного навчання», «Розробка мобільного 

додатку на базі ОС Android з використанням онлайнових конструкторів», 
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«Практичні аспекти створення та наповнення сайту», «Сучасна концепція 

розвитку інтернет-технологій», «Педагогічний стартап (на прикладі створення 

Youtube-каналу)», «Практичний софт-кейс сучасного вчителя»,  «Технологічні 

особливості використання інтерактивних та  візуальних дошок у навчально-

виховному процесі», «Використання інтернет-технологій у роботі зі здібними та 

обдарованими учнями», «Створення, налаштування та подальша оптимізація 

роботи освітнього блогу/сайту», «Спільне використання Веб-додатків 

віртуальних педагогічних спільнот», «Основи алгоритмізації та програмування у 

середовищі програмування Scratch», «Спільне використання Веб-додатків 

віртуальних педагогічних спільнот», «Створення, налаштування та подальша 

оптимізація роботи освітнього блогу/сайту», «Google-сервіси як засіб 

упорядкування інформаційно-навчального середовища уроку», «Інтернет-ресурс 

як засіб популяризації досвіду роботи», «Онлайн-сервіси як засобове 

забезпечення інтенсифікації процесу навчання учнів математики», а також 

спецкурсів: «Основи комп’ютерної графіки», «Основи Інтернету», «Основи 

створення комп’ютерних презентацій», «Створення навчальних матеріалів до 

уроку з допомогою онлайнових інструментів» тощо. 

8.3. Розбудова єдиного інформаційно-освітнього простору регіону 
З метою розбудови єдиного освітнього інформаційного освітнього 

простору регіону створено та регулярно оновлюються персональні блоги 

викладачів кафедри http://timso.koippo.kr.ua/, у яких періодично висвітлюються 

актуальні питання інформатизації освіти та здійснюється постійне онлайн-

спілкування з педагогами області. 

Здійснюється робота щодо адміністрування, наповнення та постійного 

вдосконалення веб-сайту КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» 

http://koippo.kr.ua/. 

Здійснюється робота щодо адміністрування, наповнення та постійного 

вдосконалення веб-сайту навчально-методичного центру дистанційного 

навчання http://koippo.in.ua/dn/. 

Здійснюється робота щодо адміністрування та постійного вдосконалення 

веб-сайтів структурних підрозділів КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 

а також допоміжних ресурсів, а саме: 

сайт навчально-організаційного центру освітньої діяльності 

http://koippo.in.ua/nv/; 

сайт лабораторії інформаційно-методичного забезпечення освітнього 

процесу http://koippo.in.ua/druk/; 

сайт електронної бібліотеки КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 

включаючи електронний каталог видань, які знаходяться на базі бібліотеки 

http://library.koippo.kr.ua/ ; 

сайт музейної кімнати з історії освіти Кіровоградщини 

http://koippo.in.ua/museum; 

сайт профспілкової організації працівників КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» http://koippo.in.ua/profkom/; 

сайт обласного навчально-методичного центру психологічної служби 

системи освіти http://koippo.in.ua/ppsr/; 

сайт центру ліцензування освітньої діяльності, замовлення й видачі 

документів про освіту http://koippo.in.ua/lic/. 
  

http://koippo.kr.ua/
http://koippo.in.ua/dn/
http://koippo.in.ua/nv/
http://koippo.in.ua/druk/
http://library.koippo.kr.ua/
http://koippo.in.ua/museum
http://koippo.in.ua/profkom/
http://koippo.in.ua/ppsr/
http://koippo.in.ua/lic/
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8.4. Упровадження інтернет-технологій в освітній процес регіону, 
розвиток віртуальних педагогічних спільнот тощо 

Постійно здійснюється технічна та науково-методична підтримка інтернет-

ресурсів кафедри (науково-методичного інтернет-журналу кафедри «Освітній 

інтернет-навігатор» (http://oin.in.ua/); 3-х онлайн-груп у соціальній мережі 

Facebook (Учитель...Методист...Майстер... 

https://www.facebook.com/kafedratimso/, група авторів та читачів ОІН 

https://www.facebook.com/oin.in.ua/, онлайн група викладачів кафедри ТіМСО); 

персональних блогів викладачів кафедри (http://timso.koippo.kr.ua/). 

Розробка матеріалів для блогу «Організація освітнього процесу у 

2018/2019 навчальному році» (https://2018-2019academic-year.blogspot.com/). 

Оновлення і доповнення матеріалів сторінок на сайтах структурних 

підрозділів та створення нових розділів. Зокрема на сайті  кафедри педагогіки, 

психології і корекційної освіти: електронної бібліотеки; консультпункту для 

учнів, педагогів і батьків; створення сторінок: «Рекомендації для ОТГ», «До  

100-річчя від дня народження Василя Сухомлинського» (Жосан О.Е.). 

Створення сторінок з матеріалами онлайн-опитування для педагогів, що 

проходитимуть курси підвищення кваліфікації (Павлюх В.В., Марченко І.А.). 

Висвітлення матеріалів проведення курсів підвищення кваліфікації, 

семінарів, педагогічної практики на сторінках сайту кафедри (Жосан О.Е., 

Марченко І.А.).  

Створено блог «STEM-освіта» (Жосан О.Е., Павлюх В.В., Марченко І.А.). 

Створення на базі блогу «Професійне вдосконалення» віртуальної 

спільноти педагогічних працівників області (Павлюх В.В., Марченко І.А.). 

Розвиток віртуальних педагогічних спільнот. 

Висвітлення методів, методик психолого-педагогічного супроводу учнів 

на сторінці у Facebook «Психотехнології в профтехосвіті» та «Арт-терапія в 

Кропивницькому» (Молчанова О.М.). 

Забезпечення діяльності віртуальної спільноти «Арт-терапія в 

Кропивницькому» (у Facebook, електрона адреса:  

https://www.facebook.com/groups/216889632107522/?ref=bookmarks). 

Забезпечення діяльності віртуальної спільноти «Психотехнології в 

профтехосвіті» (у Facebook, електронна адреса: 

https://www.facebook.com/groups/468529566876978/?ref=bookmarks). 

Упроваджено практику проведення обласних інтернет-конференцій 

http://konf.koippo.kr.ua/. 
Проведено обласний огляд освітніх блогів «Педагогічна блогосфера» 

http://konf.koippo.kr.ua/blogs/index.php/blog19/. 

У листопаді 2018 року проведено обласну дистанційну 

практикоорієнтовану конференцію педагогічних працівників «Інновації в освіті» 

https://cutt.ly/io2018. 

Наповнення блогу «Методичний коучинг педагогів області». 

Створено групу в мережі Facebook «Освітня робототехніка» для 

забезпечення взаємодії між учасниками динамічної творчої групи учителів, які 

викладають предмети освітньої галузі «Технології» (інформатика, трудове 

навчання тощо), керівники гуртків науково-технічної творчості з проблеми 

«Освітня робототехніка як засіб розвитку здібностей до наукової і творчої 

діяльності». 

Створено групу на платформі Edmodo для забезпечення взаємодії між 

http://oin.in.ua/
https://www.facebook.com/kafedratimso/
https://www.facebook.com/oin.in.ua/
http://timso.koippo.kr.ua/
https://www.facebook.com/groups/468529566876978/?ref=bookmarks
http://konf.koippo.kr.ua/
http://konf.koippo.kr.ua/blogs/index.php/blog19/
https://cutt.ly/io2018
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учасниками динамічної творчої групи учителів інформатики з проблеми 

«Методичні принципи підготовки школярів до олімпіад з інформатики та 

інформаційних технологій». 

8.5. Запровадження електронної освіти та розробка електронного 
освітнього контенту 

Науково-педагогічними та педагогічними працівниками кафедри постійно 

розробляються й оновлюються авторські дистанційні курси та тренінги, тематика, 

зміст лекційних і практичних занять, наповнюються персональні блоги викладачів 

кафедри. Тематика курсів та занять розроблена з урахуванням потреб освітян 

регіону.  

Викладачі кафедри розробляють та розміщують у програмному середовищі 

Moodle (http://dn.koippo.in.ua) власні авторські дистанційні курси для освітян 

регіону. На блозі кафедри (http://timso.koippo.kr.ua) постійно оновлюється 

електронний каталог хмарних освітніх ресурсів. 

Упродовж 2018 року здійснено науково-методичну, організаційну та 

технічну підтримку дистанційних курсів, тренінгів у міжкурсовий період – 81, з 

них 3 позапланово. 

Сертифіковано орієнтовно 2000 здобувачів освіти, які успішно завершили 

дистанційні курси та тренінги у міжатестаційний період. 

Використання відеохостингу YouTube для запису та розміщення 

настановних занять, методичних рекомендацій тощо. Зокрема: запис відео-лекції 

«Пріоритетні напрями оновлення підходів у навчанні математики» 

(Голодюк Л.С.); запис практичного заняття «Ключові та предметні 

компетентності: варіативність складових» (Голодюк Л.С.); запис виступу з 

проблеми «Регіональна школа новаторства як шлях до формування 

конкурентноспроможного фахівця» (Кірішко Л.М.). 

На платформі Skype для бізнесу для проведення освітніх вебінарів. Були 

проведені заходи: творча група з олімпіадних задач з фізики (Дробін А.А.); 

онлайн-семінар для 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» 

(Кондратова В.В.); обласний онлайн-семінар методистів методичних кабінетів 

(центрів) органів управління освітою райдержадміністрацій, міських рад, 

об’єднаних територіальних громад з початкової освіти з проблеми «Оновлення 

змісту і методики викладання у початковій школі в умовах реформування 

сучасної системи шкільної освіти» (Кондратова В.В.); обласний онлайн-семінар 

для районних, міських координаторів Міжнародного інтерактивного 

природничого учнівського конкурсу «КОЛОСОК» з проблеми «Особливості 

проведення та аналіз результатів участі учнів закладів освіти області у 

Міжнародному природничому інтерактивному учнівському конкурсі 

«КОЛОСОК» (Тіхонова Н.Г.); обласна творча група (дистанційна форма 

навчання) учителів економіки з проблеми «Формування практичних умінь і 

навичок учнів з розв’язання економічних задач прикладного характеру» 

(Богданова О.П.); онлайн-семінар педагогічних працівників закладів дошкільної 

освіти, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами, з проблеми 

http://dn.koippo.in.ua/
http://timso.koippo.kr.ua/
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«Створення та реалізація індивідуальної програми розвитку дитини 

дошкільного віку з особливими освітніми потребами» (Червонець І.В.); 

обласний онлайн-семінар з проблеми «Використання творчої спадщини 

В.О. Сухомлинського в умовах закладу дошкільної освіти» (Гагаріна Н.П.); 

обласний семінар районних (міських) координаторів Міжнародного 

математичного конкурсу «Кенгуру» та Всеукраїнського фізичного конкурсу 

«Левеня» з проблеми «Учнівські конкурси як одна із форм підготовки до 

впровадження допрофільного і профільного навчання» (Дробін А.А.). 
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ІХ. Координація діяльності методичних служб регіону 

9.1. Науково-методичний супровід роботи з педагогічними 
працівниками районних, міських методичних служб та методичних 
служб добровільних об’єднань територіальних громад 

Відповідно до планів роботи КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» 

та наказу начальника управління освіти, науки, молоді та спорту 

облдержадміністрації від 18.12.2017 р. № 958 «Про проведення всеукраїнських та 

обласних науково-методичних заходів у 2018 році» для педагогічних працівників 

підготовлено і на належному рівні проведено 28 заходів, зокрема:  

семінар-тренінг «Використання інтернет-сервісів як інноваційний метод у 

системі підвищення професійної компетентності бібліотекарів» для методистів 

методичних кабінетів (центрів) органів управління освітою 

райдержадміністрацій, міських рад, об’єднаних територіальних громад з 

бібліотечних фондів; 

обласний семінар «Інноваційний освітній проект для початкової школи «На 

крилах успіху»: реалії та перспективи» для методистів методичних кабінетів 

(центрів) органів управління освітою райдержадміністрацій, міських рад, 

об'єднаних територіальних громад із початкової освіти та керівників районних 

(міських) методичних об’єднань учителів початкових класів; 

семінар-тренінг «Ефективне управління освітою в об’єднаних 

територіальних громадах» для начальників відділів (управлінь) освітою, 

методичних служб об’єднаних територіальних громад; 

семінар «Переформатування діяльності методичних служб в умовах 

реалізації Концепції «Нова українська школа» для завідувачів (директорів), 

методистів методичних кабінетів (центрів) органів управління освітою 

райдержадміністрацій, міських рад, об’єднаних територіальних громад; 

майстер-клас «Технологія розвитку виховного середовища закладу освіти: 

європейські цінності та український вимір» для спеціалістів відділів, управлінь 

освіти, методистів методичних кабінетів (центрів) органів управління освітою 

райдержадміністрацій, міських рад, об’єднаних територіальних громад, які 

відповідають за виховну роботу та позашкільну освіту; 

науково-методичний семінар «Моніторинг як інноваційний 

інструментарій нового стилю управлінської діяльності» для методистів 

методичних кабінетів (центрів) органів управління освітою райдержадміністрацій, 

міських рад, об’єднаних територіальних громад; 

обласний онлайн-семінар «Реалізація нового змісту початкової загальної 

освіти: науково-методичні засади» для 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; 

семінар «Шляхи реалізації національно-патріотичного виховання в 

освітньому процесі закладу дошкільної освіти» для методистів методичних 

кабінетів (центрів) органів управління освітою райдержадміністрацій, міських рад, 

об'єднаних територіальних громад з дошкільної освіти; 

літня школа «Організація і навчально-методичне забезпечення реалізації 

положень Закону «Про освіту» для завідувачів (директорів), методистів методичних 

кабінетів (центрів) органів управління освітою райдержадміністрацій, міських рад, 

об’єднаних територіальних громад, директорів закладів загальної середньої освіти; 

http://www.doippo.dp.ua/attachments/article/2024/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D1%8F%D0%BA%20%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8E%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.pptx
http://www.doippo.dp.ua/attachments/article/2024/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D1%8F%D0%BA%20%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8E%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.pptx
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науково-практичний семінар «Формування професійної компетентності у 

спеціалістів психологічної служби» для методистів, які відповідають за психологічну 

службу регіону; 

школа молодого методиста «Проектування індивідуальної траєкторії 

розвитку педагогів в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа» для 

завідувачів (директорів), методистів методичних кабінетів (центрів) органів 

управління освітою райдержадміністрацій, міських рад, об’єднаних територіальних 

громад; 

постійно діючий семінар «Модернізація методичної роботи в контексті 

суспільних трансформацій та забезпечення рівного доступу до реалізації якісної 

здоров’язбережної освіти» для методистів методичних кабінетів (центрів) органів 

управління освітою райдержадміністрацій, міських рад, об’єднаних 

територіальних громад, керівників методичних об’єднань, відповідальних за 

викладання предмета «Основи здоров’я» та впровадження здоров’язбережних 

превентивних проектів; 

науково-методичний семінар «Моніторингові дослідження освітнього 

процесу в закладі загальної середньої освіти» для методистів методичних 

кабінетів (центрів) органів управління освітою райдержадміністрацій, міських 

рад, об’єднаних територіальних громад; 

регіональна школа новаторства «Педагогічний досвід як фактор 

оновлення змісту науково-методичної діяльності в установах і закладах освіти: 

вектори випереджувального розвитку» для завідувачів (директорів), методистів 

методичних кабінетів (центрів) органів управління освітою 

райдержадміністрацій, міських рад, об’єднаних територіальних громад, 

керівників закладів загальної середньої освіти; 

дистанційний курс (апробація) «Фандрейзинг в управлінні» для завідувачів 

(директорів), методистів методичних кабінетів (центрів) органів управління 

освітою райдержадміністрацій, міських рад, об’єднаних територіальних громад, 

директорів та заступників директорів закладів освіти; 

дистанційний курс (апробація) «Формування освітнього середовища» для 

завідувачів (директорів), методистів методичних кабінетів (центрів) органів 

управління освітою райдержадміністрацій, міських рад, об’єднаних 

територіальних громад, директорів та заступників директорів закладів освіти. 

9.2. Формування мережі базових районних, міських методичних 
служб та методичних служб добровільних об’єднань територіальних 
громад  з основних напрямів їх діяльності 

Працівниками центру протягом 2018 року активно використовувалася 

мережа таких базових методичних кабінетів (центрів) під час проведення 

педагогічної практики курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

та обласних заходів у міжкурсовий період: 

Базовий Р(М) МК(Ц) Напрям діяльності 

Методичний кабінет відділу освіти 

Новоукраїнської райдержадміністрації 

Управління закладом освіти в умовах реформування 

початкової загальної освіти 

Методичний кабінет відділу освіти, 

молоді та спорту Бобринецької міської 

ради 

Методичне забезпечення реформування освіти в 

регіоні: практичний досвід, перспективи 

Комунальна установа «Петрівський 

районний центр із обслуговування 

Підвищення професійної компетентності керівних та 

педагогічних кадрів закладів загальної середньої 
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закладів освіти» Петрівської районної 

ради 

освіти як умова розвитку особистості дитини 

Комунальний заклад «Районний 

методичний заклад Світловодської 

районної ради» 

Формування освітнього середовища регіону  

в контексті впровадження положень Закону України 

«Про освіту 

Інформаційно-ресурсний методичний 

центр відділу освіти, молоді та спорту 

Новомиргородської районної 

державної адміністрації 

Новій школі – новий зміст методичної діяльності 

 

Методичний кабінет відділу освіти 

Онуфріївської районної державної 

адміністрації 

Проблеми саморозвитку та самореалізації 

особистості на засадах педагогічної спадщини 

В.Сухомлинського 

9.3. Аналіз діяльності районних, міських методичних служб та 
методичних служб добровільних об’єднань територіальних громад   

9.3.1. Комплексне вивчення стану охорони праці та безпеки 
життєдіяльності в ЗЗСО та ЗДО 

Науково-методичний супровід роботи з педагогічними працівниками, 

відповідальними за охорону праці, безпеку життєдіяльності, викладання предмета 

«Основи здоров’я» та впровадження здоров’язбережних превентивних проектів 

районних (міських) методичних кабінетів (центрів),  зорієнтований на виконання 

таких функцій, як: планування; організація; діагностування; прогностичність; 

моделювання; інформування; відновлення; контроль; корегування; пропаганда. 

Відповідно до наказу директора департаменту освіти і науки, молоді та 

спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації від 15.08.2013 року 

№ 444 «Про викладання предмета «Основи здоров'я» в загальноосвітніх 

навчальних закладах області, підготовку педагогічних працівників та охоплення 

навчанням учнівської молоді за програмами розвитку життєвих навичок у  

2013-2018 навчальних роках» проводилось моніторингове дослідження стану 

організації роботи закладів загальної середньої освіти щодо впровадження і 

викладання предмета «Основи здоров’я» та факультативного курсу «Захисти себе 

від ВІЛ»: 

 лютий – у закладах освіти міста Олександрії; 

 березень – у закладах освіти Кропивницького (Кіровоградського) 

району; 

 квітень – у закладах освіти міста Світловодська; 

 вересень – у закладах освіти Онуфріївського району.  

На виконання наказу директора департаменту освіти і науки, молоді та 

спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації від 15 серпня 2013 року 

№ 445 «Про організацію роботи в базових загальноосвітніх навчальних закладах 

щодо впровадження європейських стандартів превентивної освіти у 2013-2018 

навчальних роках» здійснювалось моніторингове дослідження стану організації 

роботи в базових закладах загальної середньої освіти щодо впровадження 

європейських стандартів превентивної освіти: 

  лютий – Новомиргородська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат 

І-ІІ ступенів  Кіровоградської обласної ради; 

  квітень – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10 Світловодської 

міської ради Кіровоградської області; 
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  листопад – навчально-виховний комплекс «Знам’янська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 – гімназія» Знам’янської міської ради 

Кіровоградської області. 

За результатами моніторингу підготовлено аналітичні довідки та 

рекомендації щодо вдосконалення діяльності методичних служб. 

Із метою виконання Загальнодержавної програми поліпшення стану 

безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014-2018 роки та відповідно 

до листа комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» від 29 грудня 

2017 року №948/01-11 «Про обласні методичні заходи» було здійснено 

комплексне вивчення результативності впровадження системи управління 

охороною праці та безпекою життєдіяльності в закладах загальної середньої 

освіти Кіровоградської області: 

 березень – у закладах освіти Голованівського району; 

 квітень – у закладах освіти Устинівського району; 

 травень – у закладах освіти Новоукраїнського району; 

 жовтень – у закладах освіти Петрівського району; 

 грудень – у закладах освіти Гайворонського району. 

За наслідками комплексних вивчень стану охорони праці та безпеки 

життєдіяльності (ЗЗСО, ЗДО) завідувачем науково-методичної лабораторії основ 

здоров’я, безпеки життєдіяльності Желєзновою Т.П. були проведені наради з 

керівниками та відповідальними з таких питань: «Організація роботи з питань 

охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах освіти області»; «Надання 

методичних рекомендацій щодо ведення нормативної документації внутрішньої 

чинності та удосконалення структури «Системи управління охороною праці та 

безпекою життєдіяльності». 

Надано адресну методичну допомогу методичним службам 

Гайворонського, Голованівського, Устинівського, Новоукраїнського, 

Кіровоградського районних методичних кабінетів та міст Знам'янки,  Олександрії, 

Світловодська. 
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Х. Міжнародна діяльність закладу  
10.1. Співпраця з міжнародними фондами, науковими центрами, 
закладами освіти, освітніми установами та громадськими 
організаціями 

Заклад, установа, фонд, 

програма, проект 

Тема (назва) програми 

(проекту), напрям 

співпраці 

Форма, результат співпраці 

Віденський Інститут Музичної 

терапії 

Міжнародний навчальний 

проект з музикотерапії та 

Львівський Міжнародний 

навчальний проект з арт-

психології (Гельбак А.М.) 

Тренінг«Музикотерапевтична 

імпровізація: історія, 

психотерапевтичний контент та 

форми інтервенції»  

(8-10.03.2018 р., м. Львів)  

Тренінг «Ознайомлення з методом 

Музична Терапія Нордоффа-

Роббінса» (13-15.04.2018 р., 

м. Львів)  

Тренінг «Відчуй свою внутрішню 

музику: музика в груповій терапії 

та психодрамі» (21-23.09.2018 р., 

м. Львів)  

«Центр освітніх інновацій» за 

підтримки Ради Європи 

Інноваційний освітній 

проект «Формування та 

оцінювання громадянських 

компетентностей в 

освітньому процесі на рівні 

базової середньої освіти» 

на 2018-2021 рр. (Гельбак 

А.М.) 

Тренінг «Розвиваємо та оцінюємо 

наскрізну громадянську 

компетентність у новій українській 

школі: Рамка компетентностей для 

культури демократії» 

(20-22.11.2018 р., м. Київ)  

Установа “Deutscht 

Gesellschaft fur Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ)” GmbH 

за дорученням уряду 

Німеччини, Центральної 

спілки українців у Німеччині, 

німецько-українсько-

білоруського суспільства 

«Європа без кордонів» 

«Психотравма та 

профілактика 

посттравматичних 

стресових розладів у дітей 

та підлітків» (червень 

2017 року – жовтень 

2018 року) 

(Молчанова О.М.) 

Науково-практичний семінар 

«Подолання психотравми та 

профілактика ПТСР у дітей та 

підлітків: заради майбутнього 

України» (18-19.10. 2018 р., 

м. Київ)  

Міжнародний фонд 

«Відродження», портал 

«Освітня політика» 

Підготовка аналітичних 

матеріалів з проблем 

реформування освіти, 

проведення віртуальних 

круглих столів  

(Жосан О.Е.) 

Круглі столи з проблем: 

«Академічна доброчесність у 

загальній середній освіті: реалії та 

перспективи» (січень) ; 

«Система охорони життєдіяльності 

у закладі освіти: від імітаційно-

паперової роботи до ефективного 

діяльнісно-компетентнісного 

підходу?» (лютий); 

«Хто стане справжньою «силою 

змін» у процесі реформування 

української школи?» (березень); 

«Новий порядок приймання дітей 

до першого класу: адаптація до 

українських умов сучасних 

закордонних «практик, які 
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працюють» чи повернення до 

радянських традицій?» (квітень); 

«Якою буде роль відроджених та 

новостворених у 90-ті роки гімназій 

і ліцеїв у новій системі освіти 

України?» (травень); 

«Якою має бути фахова передвища 

освіта у новій системі освіти 

України?» (червень); 

«Ювілей Василя Сухомлинського: 

чи варто очікувати тріумфальної 

ходи ідей педагога-гуманіста в 

сучасній українській школі» 

(серпень); 

 «Доступність позашкільної освіти 

як необхідна умова розвитку 

здібностей дітей» (вересень); 

«Інтернатура для вчителя: нове чи 

добре забуте старе» (жовтень);  

Чи стане дуальна освіта світлом у 

кінці тунелю для закладів вищої 

(професійно-технічної) освіти?» 

(листопад). 

MIKSIKE OÜ, Tartu (Estonia) 

 

Оновлення освітньої 

системи України на засадах 

європейської інтеграції 

Організація і проведення 

онлайнових етапів та обласного 

фіналу змагань з усного 

математичного рахунку 

Прангліміне, методичний супровід 

національного та міжнародного 

фіналів. 

Інформаційний та науково-

методичний супровід 

неформальних змагань, що 

базуються на інтерактивних 

вправах платформи 

https://miksike.net.ua/ 

Міжнародна організація 

Корпус Миру США в Україні 

Викладання англійської 

мови як іноземної 

Забезпечення вдосконалення 

практичних навичок володіння 

англійською мовою слухачами 

курсів. 

Розширення асортименту 

навчальних засобів для роботи зі 

слухачами курсів. 

Підвищення комунікативно 

спрямованої методики викладання 

англійської мови вчителями 

області. 

Британська Рада в Україні Нова українська школа Організація та проведення 

підготовки вчителів англійської 

мови, які навчатимуть учнів 

перших класів відповідно до 

Концепції «Нова українська 

школа». 

Підвищення методичного та 

практичного рівнів професійної 

компетентності вчителів 

англійської мови 

https://miksike.net.ua/
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Ґете-Інститут в Україні Нова українська школа Організація та проведення 

підготовки вчителів німецької 

мови, які навчатимуть учнів 

перших класів відповідно до 

Концепції «Нова українська 

школа». 

Підвищення методичного та 

практичного рівнів професійної 

компетентності вчителів німецької 

мови 

Міжнародні освітньо-

методичні центри Pearson-

Dinternal. Express Publishing. 

Oxford University Press, 

ММpublication 

Методика викладання 

англійської мови 

Проведення практичних семінарів, 

вебінарів та майстер-класів для 

слухачів курсів підвищення 

кваліфікації вчителів англійської 

мови 

GIZ (німецьке товариство 

міжнародного 

співробітництва) у 

впровадженні програм з 

профілактики ВІЛ для молоді 

Проекти «Чесна гра», 

«Маршрут безпеки» 

Визначено базові заклади, 

упроваджуються проекти, 

проводиться моніторинг 

Міжнародний благодійний 

фонд «Міжнародний Альянс з 

ВІЛ/СНІД в Україні» 

Дитячий Фонд Об’єднаних 

націй (ЮНІСЕФ) 

GmbH «Профілактика 

ВІЛ/СНІДу в Східній Європі» 

Предмет «Основи 

здоров’я» (навчання на 

засадах розвитку життєвих 

навичок) 

Організація та проведення 

навчання з учителями, курси 

підвищення кваліфікації, 

викладається предмет, 

здійснюється моніторинг 

Дитячий Фонд Об’єднаних 

націй (ЮНІСЕФ) 

МБФ «Міжнародний Альянс з 

ВІЛ/СНІДу в Україні» 

Громадська Організація 

«Дитячий фонд «Здоров’я 

через освіту» 

Упровадження програми 

навчального курсу 

(факультативу) «Школа 

проти СНІДу», 

обов’язкового 

факультативного курсу 

«Захисти себе від ВІЛ» 

Визначено базові заклади, 

упроваджуються проекти, 

проводиться моніторинг, навчання 

педагогів-тренерів 

МБФ «Міжнародний Альянс з 

ВІЛ/СНІДу в Україні» 

Громадська Організація 

«Дитячий фонд «Здоров’я 

через освіту» 

Міжнародна незалежна 

некомерційна організація 

Project HOPE 

Упровадження програми 

навчального курсу 

«Шкільна програма з 

профілактики вживання 

тютюну, алкоголю і 

наркотиків (ХОУП)» 

Визначено базові заклади, 

упроваджується проект, 

проводиться моніторинг, навчання 

педагогів-тренерів 

Благодійний фонд «Здоров’я 

жінки і планування сім’ї» в 

рамках спільного проекту з 

Програмою USAID «Здоров’я 

жінок України» 

Упровадження 

просвітницької програми 

«7 кроків назустріч. 

Дружні зустрічі з батьками 

з питань збереження 

здоров’я та статевого 

виховання дітей та 

підлітків» 

Визначено базові заклади, 

упроваджується проект, 

проводиться моніторинг, навчання 

педагогів-тренерів 

Німецьке товариство 

міжнародного 

співробітництва (GIZ)  

Упровадження 

просвітницької програми 

«Різність та рівність: 

прийоми і методи 

виховання толерантності 

» 

Розроблені лекційні та практичні 

заняття для курсів підвищення 

кваліфікації вчителів, семінарів 

тощо 
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Фонд Народонаселення ООН в 

Україні, Агенство США з 

міжнародного розвитку 

(USAID) «Здоров’я жінок 

України»  

Упровадження програми 

навчального курсу  

«Дорослішай на здоров’я»  

Розроблені лекційні та практичні 

заняття для курсів підвищення 

кваліфікації вчителів, семінарів 

тощо 

Глобальний Фонд для 

боротьби зі СНІДом, 

туберкульозом і малярією 

(Глобальним Фондом, ГФ) 

Упровадження проекту 

«Посилення спроможності 

педагогів у забезпеченні 

дієвої профілактики 

ВІЛ/СНІДу, протидії 

стигмі і дискримінації» 

Розроблені лекційні та практичні 

заняття для курсів підвищення 

кваліфікації вчителів, семінарів 

тощо 

Інститут «Ткума» - 

Український інститут 

вивчення Голокосту 

Історія єврейського народу 

в Україні 

Науково-методичні семінари, 

методичні рекомендації 

Міжнародна 

методлабораторія «Verba 

Magistri». 

Вивчення історії 

Голодомору в Україні 

Літня школа для молодих учителів 

(конкурсний відбір). Учителі, які 

пройшли навчання, проводили 

майстер-класи для здобувачів 

освіти КПК вчителів історії з 

питань вивчення історії 

Голодомору в Україні, методичні 

рекомендації 

Чеська громадська організація 

«Асоціація з міжнародних 

питань»  

Проект «Альтернативна 

освіта для українських 

шкіл» Міністерства 

закордонних справ ЧР 

програми TRANS та за 

підтримки МОНУ   

Навчальні семінари, конкурс «Усна 

історія як метод і джерело».  

(Переможці конкурсу 

нагороджуються поїздкою до 

Чехії). 

Роздатковий матеріал для  

вчителів – брошура («Жива 

історія», з пам’ятками і 

алгоритмами вивчення усної 

історії) 

10.2. Розробка та реалізація міжнародних програм і проектів 
Назва програми / 

проекту 
Завдання Результат 

Проект «Матіфік в 

Україні» 

Використання навчального 

контенту в освітніх закладах  

Реєстрація освітніх закладі, які 

бажають взяти участь у проекті 

Освітня програма 

«Міксіке в Україні» 

Навчання педагогів області за 

програмою, науково-методичний 

супровід заходів за програмою 

Конкурс з усного математичного 

рахунку «Прангліміне». 

Обласний методичний огляд-

конкурс «Секрети усного рахунку з 

Прангліміне» 

Wikipedia:Education 

program 

Вікі любить землю 

Вікі любить пам’ятки  

Серія вікторин 

Міжнародний 

оргкомітет Дня 

Безпечного Інтернету 

(Safe Internet Day)  

Серія заходів з відзначення Дня 

Безпечного Інтернету (Safe Internet 

Day) 

Інтернет-конференція 

Громадська 

організація «Ла 

страда - Україна» 

Упровадження програми «Базові 

навички медіатора в навчальному 

закладі. Забезпечення участі жінок і 

дітей у вирішенні конфліктів і 

миробудуванні» 

Розробка та впровадження 

дистанційного курсу для 

практичних психологів і 

соціальних педагогів 

Фонд 

народонаселення 

ООН в Україні 

Упровадження програми 

«Дорослішай на здоров'я» 

Упровадження спецкурсу в рамках 

курсів підвищення кваліфікації та у 

міжкурсовий період 
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Український фонд 

«Благополуччя 

дітей» 

Упровадження програми «Особиста 

гідність. Безпека життя. 

Громадянська позиція» 

Упровадження спецкурсу в рамках 

курсів підвищення кваліфікації та у 

міжкурсовий період 

Жіночий консорціум 

України 

Упровадження програми 

«Організація роботи з розв’язання 

проблеми насильства в школі» 

Розробка та впровадження 

дистанційного курсу для 

практичних психологів і 

соціальних педагогів 

Український 

науково-методичний 

центр практичної 

психології і 

соціальної роботи  

Упровадження програми «Навички 

кризового консультування та 

розвиток психосоціальної стійкості 

до стресу в дітей» 

Тематичні курси для практичних 

психологів 

 

Український 

науково-методичний 

центр практичної 

психології і 

соціальної роботи  

Упровадження програми «Сімейна 

розмова» 

Упровадження спецкурсу в рамках 

курсів підвищення кваліфікації та у 

міжкурсовий період 

Обласна громадська 

організація «Флора» 

Упровадження програми «Шкільна 

медіація. Шкільна служба 

Порозуміння» 

Упровадження спецкурсу в рамках 

курсів підвищення кваліфікації та у 

міжкурсовий період 
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ХІ. Моніторинг якості освіти регіону  

11.1. Моніторинг освітньої діяльності 
На виконання наказу начальника управління освіти, науки, молоді та 

спорту Кіровоградської облдержадміністрації від 18.04.2018 року № 288 - од «Про 

проведення міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018 в 

Кіровоградській області», з метою вимірювання компетентностей учнів із 

читання, математики та природничих дисциплін, прямо не пов’язаних з 

оволодінням шкільними програмами, 26 квітня працівники центру  

(Бутенко Л.М., Вареха А.Г., Волошина О.С., Гулка О.М., Ципочкін А.В., 

Шаповалова Т.А.) брали участь у проведенні основного етапу даного дослідження 

на базі визначених закладів освіти. 

На виконання наказу начальника управління освіти, науки, молоді та 

спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації від 30.03.2018 р. № 229-

од «Про проведення першого циклу моніторингового дослідження стану 

сформованості читацької та математичної компетентностей випускників 

початкової школи 2018 року в Кіровоградської області» з метою створення умов 

для подальшого відслідковування змін, що відбуватимуться в результаті 

запровадження нового стандарту для початкової школи та нових підходів до 

навчання 18 квітня 2018 року у семи закладах освіти області було проведено 

І цикл моніторингового дослідження стану сформованості читацької та 

математичної компетентностей випускників початкової школи. 

Протягом 2018 року центром проведено моніторингове дослідження  стану 

впровадження інклюзивної освіти у навчальних закладах області (ІІ етап). 

Дослідження проведено відповідно до вибірки, матеріали узагальнені у 

вигляді довідки. 

11.2. Науково-методичний супровід моніторингових досліджень 
Серед закладів загальної середньої та професійно-технічної освіти, що 

увійшли до вибірки учасників PISA-2018, проведено інформаційно-

роз’яснювальну роботу з питань участі п’ятнадцятирічних учасників у 

міжнародному дослідженні PISA-2018 (Бутенко Л.М., регіональний координатор 

PISA-2018).  

У квітні проведено інструктивно-методичний семінар «Організаційно-

технологічне забезпечення проведення першого циклу моніторингового 

дослідження стану сформованості читацької та математичної компетентностей 

випускників початкової школи». У семінарі взяли участь працівники Одеського 

РЦОЯО, КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», відповідальні за 

проведення моніторингового дослідження в закладах освіти області. 

11.3. Організаційно-методичний супровід зовнішнього незалежного 
оцінювання 

На виконання Календарного плану підготовки та проведення в 

Кіровоградській області зовнішнього оцінювання навчальних досягнень осіб, які 

виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України у  

2018 році в межах спільного наказу Одеського РЦОЯО та управління освіти, 

науки, молоді та спорту Кіровоградської ОДА від 08.11.2017 р. № 847/01 – 64 

«Про організацію та проведення зовнішнього незалежного оцінювання 

результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, у 2018 
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році в Кіровоградській області», з метою якісної підготовки до ЗНО (спільно з 

Одеським регіональним центром оцінювання якості освіти) організовано і 

проведено ряд заходів. 

Відповідно до нормативно-правового забезпечення ЗНО – 2018: 

сформовано базу даних відповідальних за пункти реєстрації 

(консультаційні пункти); 

сформовано базу даних педагогічних працівників, залучених до 

проведення апробації сертифікаційних завдань, пробного ЗНО, основної сесії 

ЗНО, додаткової сесії ЗНО та екзаменаторів для перевірки відкритої частини 

сертифікаційних робіт (бланк Б) з української мови і літератури, математики та 

іноземної мови (англійська); 

здійснено організаційно-методичне забезпечення апробації 

сертифікаційних завдань, пробного ЗНО, основної сесії ЗНО, додаткової сесії 

ЗНО; 

підготовлено пропозиції щодо мережі пунктів ЗНО на основну та 

додаткову сесії; 

створено пункт реєстрації громадських спостерігачів; 

створено мережу консультаційних пунктів; 

сформовано мережу пунктів пробного ЗНО – 2018; 

проведено навчання та сертифікацію осіб, залучених до роботи пунктів 

пробного ЗНО – 2018; 

сформовано мережу пунктів ЗНО (35) на основну сесію ЗНО – 2018; 

сформовано мережу пунктів ЗНО на додаткову сесію ЗНО – 2018; 

сформовано базу екзаменаторів для перевірки відкритої частини 

сертифікаційних робіт з української мови і літератури, математики, іноземної 

мови (англійська); 

сформовано базу даних членів робочих регіональних експертних груп з 

питань визначення результатів предметів ЗНО на пробне, основну, додаткову сесії 

ЗНО; 

створені 2 пункти перевірки відкритої частини сертифікаційних робіт, а 

саме: з математики комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24 - центр дитячої та юнацької творчості 

«Оберіг» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»; з української 

мови і літератури та з іноземної мови (англійської) комунальний заклад 

«Навчально-виховне об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів, центр естетичного виховання «Натхнення» Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області»; 

 проведено пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і 

літератури (24.03); з біології, географії, історії України, математики, фізики, хімії, 

російської мови, англійської, німецької, французької мов (31.03); 

відбулося зовнішнє незалежне оцінювання з математики  

(22.05), української мови і літератури (24.05), німецької, французької мов (29.05), 

англійської мови (01.06), біології (04.04), історії України (06.06),  географії 

(08.06), фізики (11.06), хімії (13.06); 

проведено перевірку відкритої частини сертифікаційних робіт з 

української мови і літератури (30.05 – 08.06), перевірено 11342 роботи; 

проведено перевірку відкритої частини сертифікаційних робіт з 

математики (30.05 – 04.06) перевірено 5679 робіт; 
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проведено перевірку відкритої частини сертифікаційних робіт з іноземної 

мови (англійська) (05.06 – 09.06) перевірено 3580 робіт; 

відбулася додаткова сесія ЗНО (02.07 – 11.07); 

проведено додаткову сесію ЗНО для осіб, які знаходяться в установах 

виконання покарань Кіровоградської області (02.07 – українська мова і література, 

05.07 – біологія, 06.07 – історія України, 09.07 –  географія); 

проведено єдиний фаховий вступний іспит з іноземних мов. Його складали 

вступники до магістратури за спеціальностями «Право», «Міжнародне право» та 

за спеціальностями галузей знань «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 

«Філологія»), «Соціальні та поведінкові науки», «Журналістика», «Право», 

«Сфера обслуговування», «Міжнародні відносини» (11.07); 

проведено єдине вступне фахове випробування (ЄФВВ) для вступників до 

магістратури за спеціальностями «Право», «Міжнародне право» (13.07).  

Проведена інформаційно-роз’яснювальна робота серед педагогічних 

працівників, випускників, батьків, громадськості щодо правил і умов проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання та організації вступу до  закладів вищої 

освіти І-ІV рівнів акредитації. З метою широкого інформування громадськості з 

питань організації та проведення ЗНО у 2018 році в місцевих періодичних 

виданнях надруковано виступи та статті, в яких обговорювалися актуальні 

питання зовнішнього незалежного оцінювання, також питання ЗНО систематично 

висвітлювалися на місцевих телерадіоканалах. З метою покращення інформації 

населення про особливості проведення зовнішнього незалежного оцінювання та 

пробного ЗНО серед закладів загальної середньої, вищої та професійної 

(професійно-технічної) освіти області ОРЦОЯО надано інформаційні листівки, 

плакати та календарі щодо проведення  зовнішнього незалежного оцінювання 

2018 року.  

З метою ознайомлення випускників закладів освіти з особливостями 

проведення ЗНО у 2018 році протягом січня-лютого 2018 року в усіх закладах 

освіти були проведені уроки ЗНО за матеріалами ОРЦОЯО. Оформлені 

інформаційні куточки (стенди) щодо порядку проведення ЗНО, реєстрації на ЗНО 

та підготовки до ЗНО: особливостей проведення, технічних характеристик тестів, 

умов вступу до закладів вищої освіти України у 2018 році, умов реєстрації, 

розміщені рекомендації щодо підготовки учасників ЗНО, графік проведення 

консультацій, контактна інформація. 

У межах підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання методисти 

лабораторії ЗНО проводили інформаційно-роз’яснювальну роботу в закладах 

загальної середньої освіти міста, у закладах вищої освіти. Так, 20 лютого 

відбулася зустріч із студентами, батьками, громадськістю та педагогічною 

спільнотою Кропивницького коледжу харчування і торгівлі. Завідувачем 

навчально-методичного центру оцінювання якості освіти Корж Л.Ф. та 

завідувачем лабораторії ЗНО Бутенко Л.М. висвітлено актуальні питання 

процедури проходження зовнішнього незалежного оцінювання (основна сесія та 

пробне ЗНО). 

З питань ЗНО 2018 року на сайті навчально-методичного центру 

оцінювання якості освіти (http://monitoring.koippo.kr.ua/) розміщено 

95 інформаційних повідомлень. 
 

http://monitoring.koippo.kr.ua/
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ХІІ. Інформаційно-видавнича діяльність  

12.1. Робота бібліотеки 
Інформаційно-методичне забезпечення діяльності КЗ «КІППО імені 

Василя Сухомлинського» 

Реалізація пріоритетного завдання бібліотеки щодо інформаційної, 

освітньої та соціально-культурної функції здійснюється за умови ефективного і 

повноцінного використання ресурсів. Основними завданнями бібліотеки  є 

максимальне сприяння задоволенню інформаційних потреб працівників освіти 

області, підвищення якості обслуговування, використання інноваційних форм 

бібліотечно-бібліографічної роботи, використання електронних  ресурсів. 

У світлі визначених завдань діяльність була спрямована на найбільш 

доцільне і ефективне використання фонду бібліотеки. 

Кількісні показники 
Показники на 31 грудня 2018 року 

Кількість зареєстрованих користувачів 4343 

Кількість відвідувань 9354 

Кількість книговидач 24927 

З них: 

Книг 12972 

Періодичних видань 11955 

З них за відділами: 

Суспільно - політична 731 

Природничо - математична 2121 

Педагогічна 5149 

Довідково - інформаційна 948 

Мовознавча та літературознавча 1727 

Психологія 2296 

З них за мовами: 

українською 

іншими 

 

21534 

3393 

У цілому показник відвідуваності, порівняно з попереднім роком, дещо 

виріс. У 2018 році обертаність фонду склала  0,63. Можна зазначити, що фонд був 

використаний достатньо. Показник пояснюється досить високою 

книгозабезпеченістю користувачів. Відповідно середня читаність (на 31 грудня 

2018 року) складає 6,86. Цей показник пояснюється тим, що в бібліотеці з’явилася 

можливість користуватися літературою ще й в електронному вигляді, а не тільки 

в паперовому. 

Рівень відвідуваності, читаності та книговидач залежить від оптимально 

налагодженої інформаційно-бібліографічної роботи, популяризації літератури.  З 

цією метою бібліотека активно застосовує інноваційні форми бібліотечної роботи. 

Провідним напрямом модернізації бібліотеки КЗ «КІППО імені Василя 

Сухомлинського» було впровадження нових інформаційних технологій, 

користування мережею Інтернет, оновлення інформації на блозі. Застосування 

інформаційно-комунікаційних технологій забезпечувало можливість надавати 

бібліографічні довідки та знаходити інформацію за максимально короткий час, 

створювати власний інформаційний продукт (друковані рекомендаційні списки 

тощо), якнайповніше розкривати фонди бібліотеки, здійснювати інформаційний 

пошук користувачами. 

Упродовж року в бібліотеці були проведені такі заходи: передплата 

періодичних видань (І-ІІ півріччя), організація книжкових виставок та презентацій 
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(11), бібліографічні огляди літератури (7), інформація про нові надходження (5), 

рекомендаційні, тематичні та індивідуальні списки літератури з різної тематики 

(11), викладки літератури (14), підбір навчально-методичної літератури (12) та 

інше. Систематично велася робота з організації книжкових виставок: постійно 

діючих (7), тематичних (2), нових надходжень (8); методичних викладок (6), 

відкритих переглядів (5). Книжкові виставки організовувалися регулярно, 

відповідно до тем курсів і семінарів, з актуальних проблем освіти та сучасності. У 

читальному залі демонструвалися книги з педагогіки, історії України, політики, 

про відомих українських письменників і діячів. Зокрема: 

− виставка літератури «Захід і Схід один родовід» до Дня соборності 

України; 

− виставка  літератури «Рідна мово! Ти єднаєш нас!» до Всесвітнього Дня 

рідної мови; 

− виставка  літератури  «Мученицька Україна» - жертвам Голодомору та 

пам’яті Героїв Крут; 

− виставки  нових надходжень літератури до бібліотеки КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського»; 

−  виставка літератури КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» – 

освітянам області» −  протягом  року; 

– виставка літератури «Творча спадщина Василя Сухомлинського у 

вітчизняному та міжнародному вимірах» до 100 річчя з дня народження 

В. Сухомлинського − протягом  року. 

Користувачам бібліотеки пропонувалася велика розгорнута ретровиставка 

цікавих книг, котра супроводжувалася усними коментарями та рекомендаціями 

бібліотекарів. 

Бібліотека у своєму фонді формує такі зібрання літератури: 

 «Методичний вісник» (з 1995 р.); 

 «Педагогічний вісник» ( з 2007 р.); 

 «Видання КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» (з 2001 р.). 

Ці матеріали доступні у режимі читального залу і користуються 

популярністю у слухачів та працівників інституту.  

З метою інформування відвідувачів бібліотеки про нові надходження 

систематично готувались інформаційні списки нових надходжень літератури та  

рекомендаційні списки літератури за відповідною тематикою. Важливою ланкою 

в діяльності бібліотеки з використання фондів є підбір навчально-методичної 

літератури − інформації у вигляді бібліографічних списків рекомендованої 

літератури. Така форма роботи застосовувалася переважно для роботи із 

здобувачами курсів підвищення кваліфікації, творчих груп і семінарів. Тематика 

списків відповідала інформаційним запитам здобувачів освіти. Обов’язкова 

вимога до переліку літератури, що подавалася у списках – актуальність. 

Крім того, проводилася робота з індивідуального інформування 

користувачів (за потрібною). На всебічне задоволення читацьких запитів була 

спрямована робота з надання бібліографічних довідок. Переважно освітянам 

надавалися уточнюючі та тематичні довідки. 

У 2018 році  діяльність бібліотеки  була спрямована на пошук і апробацію 

нових форм обслуговування користувачів бібліотеки. Робота бібліотеки  

здійснювалась спільно з кафедрами, центрами, науково-методичними 

лабораторіями. Наприклад, з метою популяризації літератури, що зберігається в 
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фонді для шкільних бібліотекарів було організовано «День інформації» та 

«Круглий стіл». День інформації на тему «Бібліотека як інформаційно-ресурсний 

центр закладу освіти: особливості становлення та функціонування». З відповідної 

тематики було представлено виставку-методичку, презентовано журнали: 

«Шкільний бібліотечно-інформаційний центр», «Шкільна бібліотека», 

«Шкільному бібліотекарю. Усе для роботи», «Шкільна бібліотека Плюс», 

«Бібліотечна планета» за 2017 та 2018 роки та складено бібліографічний список 

літератури відповідної тематики. Круглий стіл з проблеми «Вторинна інформація 

про документ, або аналітико-синтетична переробка інформації». Під час заходу 

відбулось практичне заняття зі створення вторинної інформації про документи.    

Ефективність використання книжкового фонду залежить від правильно 

організованої роботи з популяризації літератури.  Її оптимальною формою була 

організація наочних форм: книжкові виставки, розкладки, стенди, демонстрації   

(тематичні, інформаційні, постійно діючі). На сайті інституту створено блог 

бібліотеки, де за розділами докладно представлено всю інформаційно-

бібліографічну діяльність. 

Традиційна форма інформаційно-бібліографічної діяльності була 

представлена  оформленням тематичних картотек. Бібліотекарі  у звітному році  

поповнювали паперові каталоги і картотеки, і продовжували розставляти 

каталожні картки, що готувалися. Картотека статей періодичних видань 

систематично оновлюється протягом звітного року і зберігається в залі періодики. 

Окрім перелічених традиційних форм роботи, бібліотека використовує 

тематичний підбір матеріалу.   

Упродовж року постійно поповнювались папки: «Рідний край – 

Кіровоградщина»,  «Живи, Україно, живи для краси!», «Сценарії свят у школі», 

«Сценарії виховних заходів», «Інновації в освіті», «Дитина з особливими 

потребами», «Нормативно-правові документи в сфері освіти» тощо. 

Протягом року систематично,  раз на місяць, проводився санітарний день: 

упорядкування книжкових фондів, фондів періодичних видань, перевірялось 

розміщення книг відповідно до бібліотечно-бібліографічної класифікації та 

авторських знаків, вилучались старі підручники, що використовуються для 

аналізу. 

Отже, в цілому робота велася у таких напрямах: комплектування і 

використання бібліотечних ресурсів, інформаційно-бібліографічна робота, 

популяризація книг та інших джерел інформації, використання інформаційно-

комунікаційних технологій. 

12.2. Видавнича діяльність  
Видавнича діяльність лабораторії інформаційно-методичного забезпечення 

освітнього процесу у 2018 році забезпечила редагування та випуск друкованої 

продукції:  

Кендюхова А.А. Вчителю про сучасну філософію оцінювання навчальних 

досягнень школярів. Навчально-методичний посібник. – 52 с.  

Войтко В.В. Корекційно-розвиткова робота з дітьми із затримкою 

психічного розвитку в умовах інклюзії: дидактичне забезпечення. Методичний 

посібник. – 52 с.  

Упровадження ідей В.Сухомлинського у практику роботи дошкільного 

навчального закладу [матеріали перспективного педагогічного досвіду Кваші Т.І.] 

/ укладач В. Войтко. – 64 с. 
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Половенко О.В., Кірішко Л.М. Безперервна освіта педагога за 

індивідуальною освітньою траєкторією : навчально-методичний посібник. – 60 с. 

Система роботи загальноосвітнього навчального закладу з розвитку 

здібностей та обдарувань учнів. З досвіду роботи комунального закладу «НВО 

природничо-економіко-правовий ліцей – спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №8 

– позашкільний центр Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» : 

[методичний посібник] / укладач Г.Я. Яковова. – 48 с. 

Аналітико-інтерпретаційна діяльність суб’єктів навчання у процесі роботи 

над художнім твором : навчально-методичний посібник / за наук. ред. 

І. О. Небеленчук. – 184 с.  

Павлюх В.В. Забезпечення корекційно-розвиткового супроводу  навчання 

дітей з особливими освітніми потребами. Методичні рекомендації. – 44 с. 

Маменко І.В. Природа та населення свого адміністративного регіону 

(Кіровоградська область): [навчальний посібник]. – 32 с. 

Ціперко Т.В., Моторна О.В. Хімічний експеримент 7-9 класи. (За 

навчальною програмою для загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженою 

Наказом МОНУ від 07.06.2017 р. №804) : [навчальний посібник]. – 52 с.  

Вікторіна О.М. Завдання і вправи з теми «Фразеологія»: [навчально-

методичний посібник для вчителів української мови і літератури]. – 108 с.  

Шовенко О.С. Особливості підготовки школярів до Всеукраїнської 

олімпіади з інформаційних технологій: [навчально-методичний посібник] 

[Електронний ресурс]. – 44 с. 

Аналітичні матеріали за підсумками участі школярів області у 

Всеукраїнських учнівських олімпіадах з навчальних предметів, турнірі юних 

географів (2017/2018 н. р). / укладач А.Г. Вареха. – 108 с. 

Система управління охороною праці та безпекою життєдіяльності в 

закладах загальної середньої освіти (з досвіду роботи закладів освіти області): 

[методичний посібник] [Електронний ресурс] / упорядник Желєзнова Т.П. – 180 с.  

Використання хмарних технологій в освітньому процесі сучасного закладу 

загальної середньої освіти: [методичний посібник] / укладачі Ж.В. Федірко, Н.А. 

Репецька. – 56 с.  

Аман І.С., Литвиненко О.В. Інтернет-сервіси в освітньому просторі. 

Випуск 3. Методичний посібник. – 84 с.  

Вікторіна О.М. Кросворди на уроках української мови: [навчально-

методичний посібник для вчителів української мови і літератури]. – 92 с.  

Тарапака Н.В.,  Мартін А.М. Педагогічні ідеї  В. О. Сухомлинського у 

практиці сучасного закладу дошкільної освіти: [навчально-методичний посібник]. 

– 100 с.  

Україна починається з тебе! Методичні рекомендації для проведення 

Першого уроку у 2018/2019 навчальному році / укладачі: Ю.В. Міцай, С.М. Пляка, 

О.Г. Чернецька. – 108 с. 

Науково-методичний супровід функціонування інформаційно-освітнього 

простору регіону: Науково-методичний вісник №54 [Електронний ресурс]. – 

407 с. 

Серпневі конференції – 2018. Дорожня карта «Становлення Нової 

української школи: перспективи розвитку» [методичні рекомендації щодо змісту 

і форм проведення] / укладачі О.В. Половенко, Л.М. Кірішко.  – 100 с. 

Зовнішнє незалежне оцінювання та державна підсумкова атестація у формі 

ЗНО 2017 року (узагальнені результати) [Електронний ресурс]. – 57 с. 
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Ізюмченко Л.В., Ботузова Ю.В., Ткаченко Л.А. Інтенсифікація підготовки 

до зовнішнього незалежного оцінювання з математики (стереометрія): 

[навчальний посібник]. – 92 с. 

Молчанова О.М. Організація ігрової діяльності для розвитку особистості 

учня: [навчально-методичний посібник]. – 56 с.  

Вікторіна О.М. Проблеми унормування сучасної української літературної 

мови. Наголос. Навчально-методичний посібник. – 106 с. 

 

Вичитано, відредаговано та видано науковий журнал «Педагогічний 

вісник». – 2018. – № 1-2 (45-46); присвячений 100-річчю від дня народження 

В.О. Сухомлинського. – 2018. – № 3-4 (47-48). 

В обласній газеті «Народне слово» опубліковано історико-краєзнавчі 

розвідки: 

1) Єлисаветградський поліцмейстер Олександр Родкевич: видатний 

громадський діяч, батько двох генералів  (18.01, 01.02.). 

2) Уродженець Аджамки Андрій Граур: трагічна доля розвідника й 

шпигуна (22.02). 

3) Українофіл Митрофан Лащенко та його родина (01.03, 07.03). 

4) Генерал-лейтенант Іван Врадій: наш земляк у контррозвідці «СМЕРШ» 

(03.05). 

5) У пошуках дітей видатного українця: Андрій Грабенко та його родина 

(24.05). 

6) Видатний земський діяч Микола Борисов у спогадах онуки: життя і 

смерть в  Олександрії (14.06). 

7) Нотаріус  Антон  Якубовський  та  його  сини (05.07, 12.07). 

8) Сергій Колачевський: лікар, підприємець, найвидатніший український 

благодійник, чий заповіт не був виконаний (16.08). 

9)  Загадки й таємниці «Елисаветградского дела 1869 года»: Іван 

Похитонов,  Леонід Дическуло та «бісівщина» Сергія Нечаєва» (27.09). 

10) Загадки й таємниці легендарних пісень: романс Олександра 

Вертинського «То, что я должен сказать…» (18.10). 

11) Семен Шемена – чекіст, який залишався людиною (15.11). 

12.3. Висвітлення в засобах масової інформації досягнень 
педагогічної науки та педагогічного досвіду регіону 

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.). 

Телерадіокомпанія 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 конференції з проблеми «Ціннісна 
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спрямованість виховного середовища закладу освіти в умовах сучасних освітніх 

змін» (09.11.2018 р., Міцай Ю.В., Гайда Л.А.). 

Ток-шоу «Ми+1». Популяризація науково-методичної діяльності 

працівників кафедри в ЗМІ (КОДТРК «Хронометр» (25.09.2018 р., 

Митрофаненко Ю.С.). 

Філія ПАТ НСТУ «Кіровоградська обласна дирекція» сюжет «У 

Кропивницькому пройшли змагання з усного математичного рахунку» у програмі 

«День за Днем» (28.01.2018 р., Чала М.С.). 

Філія ПАТ НСТУ «Кіровоградська обласна дирекція» сюжет «Напиши 

статтю у Вікіпедію. Кропивницький долучився до Всеукраїнського 

Вікімарафону» у програмі «День за Днем» (13.02.2018 р.,Чала М.С.). 

Ток-шоу «Ранкова кава» Популяризація науково-методичної діяльності 

працівників кафедри в ЗМІ (02.10.2018 р., Митрофаненко Ю.С.). 

З метою інформаційно-роз’яснювальної роботи здійснено виступи на 

обласному телебаченні з питань ЗНО-2018: 

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». 

Також у Бутенко Л.М., завідувача лабораторії зовнішнього незалежного 

оцінювання, журналісти телевізійної програми «День за днем» брали інтерв’ю 

стосовно підготовки та проведення пробного ЗНО й основної сесії (16.03, 26.03, 

02.04, 11.05, 22.05, 24.05, 29.05). 

07 травня відбулась координаційна нарада під головуванням 

Коваленка С.П., першого заступника голови Кіровоградської 

облдержадміністрації, «Про стан підготовки до проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання 2018 року в Кіровоградській області», зокрема, у частині 

підготовки до проведення аудіювання з іноземних мов. Учасники: Анісімов А.Ю., 

Таборанський В.П., Корецька Л.В.,  Корж Л.Ф., Бутенко Л.М. 
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 НАЗВА ЗАХОДУ УСЬОГО 

1 ЗАСІДАННЯ КАФЕДР, РАД НМЛ, ЦЕНТРІВ: 80 

 - усього 80 

- спільні засідання  13 

2 ПРОВЕДЕНО: 0 

 

 

- відкритих лекційних, практичних занять 70 

- конференцій: 15 

міжнародного рівня  1 

всеукраїнського рівня 3 

обласного рівня  13 

- міжвузівських конференцій 10 

- семінарів: 130 

міжнародного рівня  

всеукраїнського рівня 1 

обласного рівня 100 

районного рівня 29 

- тренінгів: 64 

міжнародного рівня 0 

всеукраїнського рівня 1 

обласного рівня 23 

районного рівня 40 

- круглих столів, нарад 55 

- творчих груп, авторських майстерень, майстер-

класів, шкіл творчого вчителя, творчих лабораторій 

тощо 

76 

- взаємовідвідувань занять 522 

- консультацій для педагогічних працівників 3102 

- моніторингів: 20 

міжнародного рівня 1 

всеукраїнського рівня 10 

обласного рівня 9 

 - учнівських олімпіад із навчальних предметів 

обласного рівня 

20 

- учнівських турнірів із навчальних предметів 

обласного рівня 

3 

- учнівських олімпіад із навчальних предметів 

всеукраїнського рівня 

 

- учнівських турнірів із навчальних предметів 

всеукраїнського рівня 

1 

- конкурсів для учнів (студентів): 37 

міжнародного рівня 8 

всеукраїнського рівня 10 

обласного рівня 19 

Методичних заходів відповідно до запитів районів, 

міст, навчальних закладів, закладів позашкільної 

освіти, закладів ПТО 

44 
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 НАЗВА ЗАХОДУ УСЬОГО 

3 РОЗРОБЛЕНО: 0 

 - лекційних занять 31 

- практичних занять 31 

- спецкурсів 8 

- дистанційних курсів  (тренінгів) 46 

- сценаріїв заходів 10 

- проспектів виставок 52 

- освітньо-професійних програм 17 

- навчально-тематичних планів КПК 108 

- навчально-тематичних планів семінарів, творчих груп 

тощо 

179 

4 ОПУБЛІКОВАНО:  

 - доповідних записок 1 

 - монографій 2 

 - посібників, збірників 25 

 - методичних розробок (рекоменд.) 7 

 - навчальних програм 1 

 - статей: 96 

у виданнях, що входять до провідних 

міжнародних наукометричних  баз даних 

2 

в іноземних наукових виданнях 4 

у фахових виданнях 3 

у наукових та науково-методичних виданнях 71 

інших виданнях 8 

 - тез доповідей у збірниках конференцій: 30 

міжнародного рівня 8 

всеукраїнського рівня 16 

обласного рівня 6 

 - матеріалів виступів: 38 

міжнародного рівня 6 

всеукраїнського рівня 9 

обласного рівня 17 

районного рівня 6 

 - продукції, рекомендованої МОН України (схвалена 

НМ радами ДНУ «ІМЗО») 

0 

 - буклетів 5 

 - інформаційних листів 449 

 - аналітичних записок тощо 6 

 - відзивів на автореферати 4 

 - інформаційних повідомлень на сайт інституту 91 

 - інформаційних повідомлень на сайт підрозділу 1077 

5 ПРОРЕЦЕНЗОВАНО: 0 

 - тез доповідей 2 

- статей 11 

- посібників 47 

- підручників 2 
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 НАЗВА ЗАХОДУ УСЬОГО 

- методичних рекомендацій та розробок 56 

- концепцій 5 

- проектів програм 5 

- спецкурсів 3 

- дистанційних курсів (тренінгів) 27 

- методичних комплексів  0 

- електронних матеріалів 0 

Рецензування та експертна оцінка матеріалів, 

рекомендованих МОН України для використання в 

закладах освіти 

3 

6 ВИВЧЕНО ТА УЗАГАЛЬНЕНО СТАН (ДОСВІД) 

РОБОТИ:  

38 

 - учителів 13 

- вихователів, асистентів 3 

- керівників ЗЗСО 0 

- бібліотекарів 12 

- науково-педагогічних, педагогічних працівників 

інституту 

0 

 - педагогічних колективів 2 

- закладів освіти 2 

- методистів-кореспондентів 6 

- методичних служб 0 

7 СТВОРЕНО ТА ФУНКЦІОНУЮТЬ 84 

 Сайти 28 

 Блоги 38 

 Групи 18 

8 ІНШІ ЗАХОДИ:  

 - участь у міжвузівських конференціях 17 

 - участь у регіональних семінарах 33 

 - участь в обласних конференціях 51 

 - участь у всеукраїнських конференціях 50 

 - участь у міжнародних конференціях 17 

 - участь у масових заходах 189 

 - участь у засіданнях творчих груп, комісіях (НАПН 

України, МОН України, ЦІППО, ІМЗО) 

10 

 - участь  у конкурсі «Учитель року», «Класний 

керівник року» тощо: 

 

організаційний супровід 13 

у складі журі 12 

 - участь у проведенні учнівських олімпіад/турнірів із 

навчальних предметів всеукраїнського рівня: 

0 

організаційний супровід 15 

у складі журі 4 

 - участь у міжнародних, всеукраїнських конкурсах: 1 

у складі журі 8 

Учасник 2 

Продовження додатка 2 
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 НАЗВА ЗАХОДУ УСЬОГО 

 - участь  в обласних конкурсах: 3 

організаційний супровід 17 

у складі журі 20 

 - робота у редакційних радах журналів 1 

9 САМООСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ 108 

 - КПК, стажування 21 

 - участь у тренінгах (з отриманням свідоцтва, 

сертифіката, що мають серію/номер) 

87 

 


