Кіровоградська обласна рада
Комунальний заклад
«Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
імені Василя Сухомлинського»

Звіт про роботу
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ ВАСИЛЯ
СУХОМЛИНСЬКОГО» ЗА 2020 РІК

Схвалено на засіданні вченої ради
___ січня 2021 року, протокол № 1

Тел./Факс:

322478

вулиця Велика Перспективна,
39/63, місто Кропивницький,
25006, Україна

http://koippo.kr.ua
koippo@ukr.net

Зміст

Зміст
І. Організаційно-керівна діяльність __________________________________________________ 1
ІІ. Науково-методичне забезпечення реалізації державних та регіональних програм _________ 6
ІІІ. Масові педагогічні заходи міжнародного і всеукраїнського рівнів ____________________ 29
ІV. Наукова діяльність ___________________________________________________________ 42
V. Науково-методична діяльність __________________________________________________ 64
VІ. Навчально-методична діяльність ________________________________________________ 91
VІІ. Інноваційна та дослідно-експериментальна діяльність _____________________________ 94
VІІІ. Формування єдиного освітнього інформаційного простору регіону __________________ 98
IX. Координація діяльності районних/міських науково-методичних кабінетів/центрів _____ 102
X. Міжнародна діяльність закладу_________________________________________________ 104
XI. Моніторинг якості освіти регіону ______________________________________________ 109
XII. Інформаційно-видавнича діяльність ___________________________________________ 116

01

І. Організаційно-керівна діяльність

І. Організаційно-керівна діяльність
У 2020 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 відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року «Деякі
питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників».
Діяльність КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» була спрямована на:
- виконання Законів України «Про освіту» (2017), «Про повну загальну середню
освіту» (2020) 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;
- проєктування інноваційного розвитку освіти на засадах компетентнісно
зорієнтованого підходу;
- забезпечення постійного науково-методичного супроводу та прогнозування
неперервного професійного розвитку педагогічних, управлінських, методичних кадрів
області в міжатестаційний період;
- забезпечення науково-методичного й організаційного супроводу дистанційного
навчання педагогічних, управлінських, методичних кадрів області та дистанційного
супроводу у міжатестаційний період;
- проєктування соціально-економічного розвитку області засобами освіти, зокрема:
створення єдиного інформаційного освітнього простору; розвиток інформаційних ресурсів
інституту; підготовка педагогічних кадрів до роботи за новим змістом і програмами щодо
реалізації нової редакції Державних стандартів; науково-методичний супровід та
навчально-методичне забезпечення професійної діяльності педагогів, які працюють з
обдарованими учнями та дітьми з особливими освітніми потребами; експертно-аналітична
діяльність; моніторинг якості освіти; зовнішнє незалежне оцінювання; науково-методичне
забезпечення реалізації всеукраїнських та регіональних програм;
- науково-методичне забезпечення упровадження інклюзивної освіти;
- методичний супровід організаційно-правових аспектів діяльності психологічної
служби системи освіти;
- поширення сучасних форм науково-методичної роботи з педагогічними кадрами:
школи фахової майстерності, школи молодого педагога, обласні школи методиста,
методичні коучинги, творчі майстерні, лабораторії тощо;
- поліпшення матеріально-технічного забезпечення діяльності інституту.
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1.1. Структура інституту
У комунальному закладі «Кіровоградський обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» у 2020 році діяли такі структурні
підрозділи:
Кафедри (3): дошкільна та початкова освіта; теорія і методика середньої освіти;
педагогіка, психологія і корекційна освіта.
Центри (7): навчально-організаційний центр освітньої діяльності; навчальнометодичний центр оцінювання якості освіти; обласний навчально-методичний центр
освітнього менеджменту та координації діяльності методичних служб; обласний навчальнометодичний 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, як вищий колегіальний орган закладу, здійснювала свою роботу
відповідно до Положення та плану роботи на рік. На засіданнях розглядалися питання
щодо:
 діяльності інституту у 2019 році та завдань на 2020 рік;
 затвердження навчального навантаження науково-педагогічних працівників кафедр
інституту на 2020 рік;
 науково-методичного супроводу підвищення кваліфікації педагогічних працівників
області в умовах Нової української школи;
 стану та перспективи науково-методичного супроводу функціонування мережі
інклюзивно-ресурсних центрів регіону;
 стану підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої
освіти за новими (30-годинними) програмами;
 обговорення та затвердження Програм підвищення кваліфікації педагогічних і
науково-педагогічних працівників на 2021 рік;
 розвитку мережі закладів загальної середньої освіти та результативність підвищення
кваліфікації педпрацівників, які реалізують освітню програму науково-педагогічного
проєкту «Інтелект України»;
 ролі бібліотеки у підвищенні кваліфікації педагогічних працівників;
 обговорення матеріалів педагогічного досвіду, затвердження до друку навчальної
літератури.
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1.3. Засідання науково-методичної ради
На засіданнях науково-методичної ради розглядались пріоритетні напрями
здійснення науково-методичного супроводу освітньої діяльності закладів регіону та
підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Зокрема були обговорені такі питання:
 про визначення основних напрямів науково-методичної діяльності інституту у
площині розкриття комплексної науково-дослідної теми «Розвиток професійної
компетентності педагогічних працівників у системі післядипломної освіти»;
 про підсумки роботи та виконання рішень науково-методичної ради у 2019 році;
 про визначення напрямів науково-методичної діяльності інституту у площині
розкриття
комплексної
науково-дослідної
теми
«Розвиток
професійної
компетентності педагогічних працівників у системі післядипломної освіти» у 2020
році;
 про науково-методичний супровід сертифікації педагогічних працівників;
 про затвердження витягів з протоколів засідань кафедр та рад науково-методичних
лабораторій щодо схвалення 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»;
 про результати міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018;
 про підсумки ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних
предметів у 2020 році та турнірів у 2019 році;
 про науково-методичний супровід викладання навчальних предметів у 2020-2021
навчальному році;
 про організацію, проведення другого туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2020» та науково-методичний супровід підготовки учасників до першого і третього
турів;
 про результати узагальнення досвіду роботи «Педагогічна палітра педагога» та
«Педагогічна палітра викладача» та ін.
Електронні матеріали засідань розміщенні на сторінці «Діяльність ОІППО/Науковометодична/Науково-методична рада» за адресою: http://koippo.kr.ua/category/nmr.

1.4. Засідання експертно-аналітичної ради
Радою здійснювалися координація та організаційно-методичне забезпечення
підготовки навчальної, довідкової та наукової літератури для розгляду на вченій і науковометодичній 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 5 експертних висновків на
рукописи навчально-методичних, наукових посібників та інших матеріалів науковопедагогічних і педагогічних працівників регіону.
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1.5. Засідання методичної комісії
Упродовж року на засіданнях методичної комісії було розглянуто 22 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.
У зв’язку із введенням обмежувальних заходів щодо поширення гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, було розглянуто та схвалено
проведення 135 заходів онлайн-формату.
На засіданні методичної комісії були затверджені списки дистанційних семінарівпрактикумів (курсів) та дистанційних тренінгів для проведення підвищення кваліфікації
педагогічних працівників у 2021 році.

1.6. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних
працівників закладу
Підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників інституту
здійснювалося відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року
№ 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних
працівників».

1.7. Співпраця із закладами вищої освіти, освітніми установами та
громадськими організаціями в межах України
У 2020 році була апробована нова форма співпраці ОІППО закладами вищої освіти,
освітніми установами та громадськими організаціями в межах України, а саме,
дистанційний формат навчальної комунікації у рамках участі у: Програмі навчання і
розбудови потенціалу ІППО на 2020 рр. (проєкт «Фінська підтримка реформи української
школи»); проєкті «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність», що виконується Радою
міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) за підтримки Посольств США та
Великої Британії, у партнерстві з Міністерством освіти і науки України та Академією
Української преси.
Також протягом року були реалізовані традиційні форми співпраці, 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). А також:
Кафедра педагогіки,
психології і корекційної
освіти

Участь у засіданнях круглих столів зі
студентами психологічного факультету з
питань психологічного супроводу дітей з
порушеннями психофізичного розвитку в
рамках курсу дефектології

Кіровоградський інститут ПВНЗ
«Університет сучасних знань»
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Науково-методична
лабораторія основ
здоров’я,
безпеки життєдіяльності
та охорони праці

Науково-методична
лабораторія основ
здоров’я,
безпеки життєдіяльності
та охорони праці

Упровадження
здоров’язбережних
превентивних проєктів:
- «Попередження торгівлі людьми»
(впровадження програми в інститутах
післядипломної педагогічної освіти);
- «Вчимося жити разом» (підготовка
вчителів за двокомпонентною моделлю, які
викладають основи здоров’я);
- Навчання на засадах розвитку
життєвих навичок (підготовка вчителів, які
викладають
основи
здоров’я
та
впроваджують превентивні проєкти);
«Захисти
себе
від
ВІЛ»
(упровадження європейських стандартів
якісної превентивної освіти, запобігання
стигмі і дискримінації, інтеграції ВІЛінфікованих дітей до шкільного середовища,
розбудову партнерства з батьками, учнями,
державними установами і громадськими
організаціями);
«Посилення спроможності педагогів
у
забезпеченні
дієвої
профілактики
ВІЛ/СНІДу,
протидії
стигмі
і
дискримінації»;
«Шкільна програма з профілактики
вживання тютюну, алкоголю і наркотиків
(ХОУП)».
Тренінг «Формування безпечного дитячого
середовища, протидії проявам насильства в
освітньому процесі
та
попередження
дитячого травматизму»
статей

до

Фонд «Благополуччя дітей»
(місто Київ)
Міжнародний
благодійний
фонд «Міжнародний Альянс з
ВІЛ/СНІД в Україні»
Дитячий Фонд Об’єднаних
націй (ЮНІСЕФ)
GmbH
«Профілактика
ВІЛ/СНІДу в Східній Європі»
Громадська
організація
«Дитячий фонд «Здоров’я через
освіту»
Глобальний Фонд для боротьби
зі СНІДом, туберкульозом і
малярією
Міжнародна незалежна
некомерційна організація Project
HOPE

Головне
управління
національної
поліції
в
Кіровоградській
області
управління
превентивної
діяльності,
Консультативна
місія Європейського союзу
Громадська
організація
«Вікімедія Україна»

Науково-методична
лабораторія
інформаційнотехнологічної освіти
Науково-методична
лабораторія виховної
роботи і формування
культури здоров’я

Вікімарафон з написання
української Вікіпедії

Організаційне засідання громадської ради
туристично-інформаційного центру з теми
«Сучасні форми комунікації із закладами
освіти»

КЗ «Кіровоградська обласна
універсальна наукова
бібліотека імені Дмитра
Чижевського»

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

Обласний конкурс «Вчимося досліджувати
та охороняти природу»

КЗ «Кіровоградський обласний
центр еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді»

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

Обласний чемпіонат з інтелектуальних ігор
серед школярів (робота членом журі)

КПНЗ «КОЦДЮТ», молодіжна
організація «Кіровоградська
обласна ліга інтелектуального
розвитку»
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ІІ. Науково-методичне забезпечення реалізації державних
та регіональних програм
2.1. Державні програми
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»)
У рамках реалізації основних напрямів Національної стратегії розвитку освіти в
Україні на період до 2021 року науково-педагогічними та педагогічними прцівниками
інституту здійснюється роз’яснювальна робота щодо змісту Державних стандартів,
Концепцій та інших нормативних документів; розроблені лекційні й практичні заняття та
включені до навчально-тематичних планів заходів щодо підвищення кваліфікації.
Деталізуємо окремі напрями роботи:
– вивчався стан реалізації Державних стандартів освіти на основі анкетування,
співбесід, консультацій з учителями з проблеми «Формування інформаційнокомунікаційної компетентності як один з напрямів реалізації нового Державного стандарту
базової і повної загальної середньої освіти», змістові лінії Державного стандарту
розглядалися в ході проведення лекційних і практичних, індивідуальних занять,
консультацій, конференцій з обміну досвідом, дистанційних курсів тощо;
– проведено ряд тренінгів у рамках курсів підвищення кваліфікації для забезпечення
неперервної післядипломної педагогічної освіти та впровадження у освітній процес
сучасних інформаційно-комунікативних технологій: «Проєктування інформаційнонавчального середовища НУШ з використанням мобільних пристроїв» у рамках навчання
за усіма програмами підвищення кваліфікації вчителів початкових класів, фахівців з
інклюзивної освіти та вчителів іноземних мов (Сергій БУРТОВИЙ, Ганна СКРИПКА);
«Використання Google-сервісів в практиці сучасного педагога» в рамках навчання за
програмами підвищення кваліфікації вчителів української мови та літератури, практичних
психологів, вчителів зарубіжної літератури та російської мови (Сергій БУРТОВИЙ, Ганна
СКРИПКА);
– з метою підвищення кваліфікації педагогічних працівників з питань ефективного
використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі
проведено дистанційний курс «Використання хмарних технологій в практиці педагога»
(http://dk.koippo.kr.ua/course/view.php?id=481) (Ганна СКРИПКА);
– постійно здійснюється вивчення результативності підвищення кваліфікації
педагогічних працівників з проблеми «Формування та розвиток інформаційнокомунікаційних компетентностей педагога як один із напрямів реалізації нового державного
стандарту базової і повної загальної середньої освіти» здійснювалося шляхом співставлення
результатів вхідного та вихідного діагностування здобувачів освіти (Ганна СКРИПКА);
– здійснюється вивчення стану реалізації державних стандартів освіти у 2020 р. з
проблеми «Формування та розвиток інформаційно-комунікаційних компетентностей педагога
як один із напрямів реалізації нового державного стандарту базової і повної загальної
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середньої освіти» здійснювалося шляхом вхідного діагностування здобувачів освіти (Сергій
БУРТОВИЙ, Ганна СКРИПКА);
– здійснено реалізацію напряму «Змістові лінії Державного стандарту як засіб
розширення культурологічного простору читача». Під час проведення лекційних і
практичних занять були розглянуті такі питання: «Реалізація змістових ліній Державного
стандарту базової і повної загальної освіти на уроках української мови та літератури»
(Ірина НЕБЕЛЕНЧУК);
– проводилися заняття зі слухачами щодо ознайомлення їх із Законом «Про освіту»,
Законом України «Про функціонування української мови як державної» (Ірина
НЕБЕЛЕНЧУК).
На виконання п. 27, щодо забезпечення виконання навчальних програм з поглибленого
вивчення окремих предметів для учнів загальноосвітніх навчальних закладів (2016-2018 рр.):
Впорядковані матеріали на допомогу вчителям, що викладають за навчальною
програмою поглибленого вивчення інформатики та матеріали для самоосвіти по вибірковим
модулям обов’язкового вибіркового курсу інформатики та (або) технологій в старшій
школі, які розміщено на сайті НМЛ інформаційно-технологічної освіти http://lito.kr.ua/ та у
теках загального доступу за посиланням на ГуглДиску НМЛ ІТО (Сергій ШОВЕНКО,
Марина ЧАЛА, Олена ТАТАРЕНКО)
На виконання п.78 розроблено та регулярно оновлюються електронні освітні ресурси
для здобувачів освіти. Зокрема:
- Сайт
науково-методичної
лабораторії
інформаційно-технологічної
освіти
www.lito.kr.ua/ (Марина ЧАЛА, Сергій ШОВЕНКО);
- Блог
для
вчителів
трудового
навчання
(технологій)
https://tehno2017.blogspot.com/p/blog-page_37.html (Олена ТАТАРЕНКО);
- Проведено онлайнові тренувальні тури для підготовки до олімпіади з інформатики
https://contests.oi.in.ua/
- Google Клас з підготовки до олімпіади з інформаційних технологій
https://classroom.google.com/u/0/c/MjY2ODcwNTYwNjZa
(Марина ЧАЛА, Сергій ШОВЕНКО).
Відповідно до п. 77 розроблено дистанційні навчальні курси з питань сучасних ІТорієнтованих технологій навчання, розроблено дистанційні семінари-практикуми та
тренінги, зокрема: Мультимедійна підтримка освітнього процесу в початковій школі
(Наталія ТІХОНОВА, Ольга ЛИТВИНЕНКО); Організація дистанційного навчання в
освітньому закладі (Ольга ЛИТВИНЕНКО, Артур ЧАСТАКОВ).
Відповідно до п. 78 розроблено електронні освітні ресурси для здобувачів освіти, а
саме:
- Платформа для проведення науково-методичних заходів у період карантину:
https://sites.google.com/koippo.in.ua/zahody2020/
- Від
цифрового
середовища
до
дистанційного
простору:
https://sites.google.com/koippo.in.ua/dystant
- Сайт
науково-методичної
лабораторії
інформаційно-технологічної
освіти
www.lito.kr.ua/ (Марина ЧАЛА., Олександр ШОВЕНКО);
- Блог
для
вчителів
трудового
навчання
(технологій)
https://tehno2017.blogspot.com/p/blog-page_37.html (Олена ТАТАРЕНКО);
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- Проведено онлайнові тренувальні тури для підготовки до олімпіади з інформатики
https://contests.oi.in.ua/
- Google Клас з підготовки до олімпіади з інформаційних технологій
https://classroom.google.com/u/0/c/MjY2ODcwNTYwNjZa
(Марина ТАТАРЕНКО. Олександр ШОВЕНКО).
Упродовж 2020 року здійснено науково-методичну, організаційну та технічну
підтримку 117 дистанційних семінарів-практикумів, тренінгів у міжатестаційний період.
Відповідно до п. 82. На базі інституту розвивається створений освітній портал для
оволодіння навичками інформаційно-комунікаційних технологій з використанням
дистанційної форми навчання в системі підвищення кваліфікації здобувачів освіти:
 Збільшення кількості дистанційних курсів та тренінгів у системі керування
дистанційним навчанням http://dk.koippo.kr.ua .
 Адміністрування та постійне наповнення сайту центру дистанційного навчання
http://koippo.in.ua/dn .
Вивчення особливостей використання нових модулів Moodle та його інтеграції з
іншими програмними засобами.
У рамках реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021
року педагогічними працівниками РЦПІО здійснюється:
п. 13. Забезпечити соціально-педагогічний патронат дітей старшого дошкільного
віку з особливими освітніми потребами
п. 14. Провести модернізацію матеріально-технічної бази закладів дошкільної освіти
закладів шляхом забезпечення сучасним обладнанням, меблями, іграшками та інвентарем
На виконання п. 13-14, у ході проведення обласних науково-методичних заходів та
підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної освіти
здійснювалися індивідуальні та групові консультації з питань:
- належної реалізації основних функцій соціально-педагогічного патронату дітей
старшого дошкільного віку з особливими освітніми потребами;
- педагогічного вивчення (супроводу) дітей дошкільного віку з особливими освітніми
потребами;
- звернення батьків дітей з особливими освітніми потребами до інклюзивно-ресурсних
центрів для проходження комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини та
отримання рекомендацій фахівців щодо навчання, виховання та розвитку дитини;
- надання дітям старшого дошкільного віку з особливими освітніми потребами
психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг
- мережі закладів в яких здійснюється психолого-педагогічна та корекційнорозвиткова допомога дітям з особливими освітніми потребами;
- особливостей матеріально-технічної бази закладів дошкільної освіти для дітей з
особливими освітніми потребами:
- доступності та комфортного перебування дитини з особливими освітніми потребами
у закладі дошкільної освіти;
- впровадження особистісно орієнтованих програм навчання та реабілітації для дітей з
особливими освітніми потребами;

09

ІІ. Науково-методичне забезпечення реалізації державних та регіональних програм

- використання сучасного обладнання, меблів, іграшок та навчально-реабілітаційного
пристосування в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти;
- підготовка програм проведення обласних заходів для педагогічних працівників
закладів дошкільної освіти за напрямом: створення безпечного та інклюзивного освітнього
середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової
підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами;
- роз’яснення Наказу Міністерства освіти і науки України від 23.04.2018 р. № 414
«Про затвердження Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного
розвитку осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та
спеціальних класах (групах) закладів освіти» тощо.
п. 18. Розробити та видати програми з різних видів нозологій розвитку для дітей з
особливими освітніми потребами
п. 20. Створити електронну бібліотеку для навчально-методичного забезпечення
дошкільної освіти
З метою реалізації пп 18, 20 вказаної програми:
- здійснюється роз’яснювальна робота щодо використання програм розвитку для дітей
дошкільного віку, освітніх програм, програм з корекційно-розвиткової роботи, які
рекомендовані МОН України та схвалені для використання в роботі з дітьми з особливими
освітніми потребами;
- здійснюється консультування педагогічних працівників закладів дошкільної освіти з
питання складання та реалізації Індивідуальної програми розвитку дитини з особливими
освітніми потребами із врахуванням рівня розвиту та особливостей навчально-пізнавальної
діяльності;
- створено рубрику сайту РЦПІО «Методична література» та здійснюється постійне
наповнення
електронними
навчально-методичними
посібниками,
методичними
рекомендаціями щодо роботи з дітьми з особливими освітніми потребами;
- створено блог «Інклюзивне навчання в закладах дошкільної освіти» та постійно
поповнюється електронними програмами; посібниками, методичними рекомендаціями
тощо.
п. 23-24. Забезпечити впровадження Державного стандарту початкової загальної
освіти для дітей з особливими освітніми потребами та Державного стандарту базової
та повної загальної середньої освіти
Реалізація п. 23-24 здійснювалася шляхом роботи з педагогічними працівниками у
напрямах:
- реалізація в закладі загальної середньої освіти Державного стандарту початкової
загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами;
- реалізація базового навчального плану початкової загальної світи для дітей з
особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти з інклюзивним
навчанням;
- особливості реалізації напрямів корекційно-розвиткової роботи, як важливого
компонента Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими
освітніми потребами;
- створення індивідуальної програми розвитку, індивідуального навчального плану,
індивідуальної навчальної програми із врахуванням Державного стандарту початкової
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загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами та Типових освітніх програм
початкової освіти спеціальних закладів загальної освіти для дітей з особливими освітніми
потребами.
п. 34. Оптимізувати мережу спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) та розширити
мережу інклюзивних класів (груп)
п. 36. Розширити мережу закладів загальної середньої освіти зі спеціальними та
інклюзивними класами для навчання дітей з особливими освітніми потребами
Упродовж 2020 року педагогічні працівники РЦПІО реалізовували пп 34, 36 під час
підвищення кваліфікації педагогічних працівників на обласних науково-методичних
заходах; навчання за програмами підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
індивідуальних та групових консультацій педагогів закладів освіти. Були висвітлені
питання щодо:
- виконання Розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 року
№ 526-р «Про національну стратегію реформування системи інституційного догляду та
виховання дітей на 2017-2026 роки та план заходів з реалізації її І етапу»;
- створення на базі спеціальних шкіл умов для тимчасового перебування дітей з
особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах закладів освіти з
метою надання комплексної системи корекційно-реабілітаційної допомоги;
- пропаганди, висвітлення позитивного практичного досвіду інклюзивного навчання в
закладах освіти для дітей з особливими освітніми потребами;
- роботи з батьками дітей з особливими освітніми потребами у напрямі розширення
знань про можливість організації інклюзивного навчання в закладі освіти.
п. 37. Здійснювати науково-методичний супровід розробки програм та методичних
рекомендацій щодо забезпечення рівного доступу до якісної освіти учням з особливими
освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти зі спеціальними та
інклюзивними класами
п. 38. Забезпечити дітей з особливими освітніми потребами підручниками і
навчально-методичними посібниками відповідно до різних видів нозологій
На виконання пп 37-38 була надана методична допомога фахівцям інклюзивноресурсних центрів, заступникам директорів з навчально-виховної роботи закладів загальної
середньої освіти щодо:
- загальних рекомендацій створення умов для рівного доступу дітей з особливими
освітнім потребами до якісної освіти; організації інклюзивного освітнього середовища;
навчання, виховання та розвитку дітей з особливими освітніми потребами (інструменти
роботи, методи, техніки) тощо;
- алгоритму звернення батьків дітей з особливими освітніми потребами до інклюзивноресурсного центру з метою проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку
дитини, надання додаткової підтримки, консультацій, корекційно-розвиткових послуг;
- методичних рекомендацій педагогічним працівникам закладів освіти з проблеми
надання психолого-педагогічної та корекційно-розвиткової допомоги дітям з особливими
освітніми потребами за напрямами: «Корекція розвитку», «Корекція мовлення», «Лікувальна
фізкультура (Ритміка)», «Соціально-побутове орієнтування»;
- використання навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки
України у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами;
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- компетенції та компетентності в освітній діяльності педагога інклюзивного класу;
формування життєвих і соціальних компетентностей в учнів з особливими освітніми
потребами.
п. 70. Підвищувати кваліфікацію педагогічних працівників закладів дошкільної освіти
На виконання даного пункту Тетяна БРАЖНІКОВА, методист РЦПІО проводила
круглий стіл з проблеми «Організаційно-методичні засади забезпечення права на освіту
дітям з особливими освітніми потребами в умовах закладу дошкільної освіти» під час
навчання за програмами підвищення кваліфікації «Розвиток професійних компетентностей
педагогічних працівників закладів дошкільної освіти» (Наталія ТАРАПАКА, Наталія
ГАГАРІНА, Світлана СКУРЕНКО) (11.02; 14.02; 26.02.).
З метою підвищення кваліфікації педагогічних працівників дошкільного навчального
закладу (ясла-садок) компенсуючого типу для дітей із вадами опорно-рухового апарату № 22
«Оленка» м. Кропивницький, педагогічними працівниками ресурсного центру проведено
тренінг з проблеми «Основи інклюзивного навчання» (27-28.02) (Інна ЧЕРВОНЕЦЬ, Тетяна
БРАЖНІКОВА).
Також постійно здійснюється консультування педагогів закладів дошкільної освіти з
питань доступності закладу, належної організації інклюзивного навчання, педагогічної
діяльності у напрямі навчання, виховання та розвитку дітей з особливими освітніми
потребами тощо.
п. 82. Створити на базі обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти
освітні портали для оволодіння з використанням дистанційної форми навчання навичками
інформаційно-комунікаційних технологій в системі підвищення кваліфікації педагогічних
працівників
Реалізація п. 82 здійснювалася шляхом використання платформи дистанційного
навчання інституту та проведенням дистанційних тренінгів та онлайн курсів:
- для педагогічних працівників закладів освіти з проблеми «Основи інклюзивного
навчання» (02-11.03) (Тетяна БРАЖНІКОВА);
- для педагогічних закладів загальної середньої освіти, які працюють з дітьми з
особливими освітніми потребами «Організація навчання, виховання та розвитку дітей з
особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання» (Інна ЧЕРВОНЕЦЬ)
(14–30.09);
- для вчителів та асистентів вчителів закладів загальної середньої освіти
«Диференційоване викладання в класі з інклюзивним навчанням» (Інна ЧЕРВОНЕЦЬ) (12–
28.10);
- для педагогічних працівників з напряму «Розвиток професійних компетентностей
асистентів учителів закладів загальної середньої освіти з інклюзивним навчанням» (Інна
ЧЕРВОНЕЦЬ) (30.11–04.12).
Також використовувалася платформа-інститут для проведення науково-методичних
заходів (онлайн) для педагогів для проведення:
- семінару директорів інклюзивно-ресурсних центрів з проблеми «Організаційнометодичні засади діяльності інклюзивно-ресурсних центрів» (Олена ПОЛОВЕНКО, Інна
ЧЕРВОНЕЦЬ, Тетяна БРАЖНІКОВА) (08.05);
- тренінгу для вихователів груп подовженого дня з проблеми «Нейропсихологія
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писемного мовлення учнів початкових класів» (Інна ЧЕРВОНЕЦЬ) (12.05).
п. 115-9. Проводити моніторинг стану впровадження інклюзивної освіти
З метою проведення моніторингу стану впровадження інклюзивної освіти педагогічні
працівники РЦПІО опрацювали звіти інклюзивно-ресурсних центрів області (форма № 1ІРЦ), зокрема інформацію про кількість дітей, які:
пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку (за показниками
особливих освітніх потреб) і перебувають на обліку в інклюзивно-ресурсному центрі;
здобувають освіту у закладі дошкільної (спеціальні/інклюзивні групи), загальної
середньої освіти (спеціальні/інклюзивні групи), закладі загальної середньої освіти за
індивідуальною формою навчання;
отримують корекційно-розвиткові послуги в інклюзивно-ресурсному центрі.
Постійний моніторинг та опрацювання інформації здійснюється у напрямі кадрового
забезпечення інклюзивно-ресурсних центрів області; використання інформаційних
технологій та мультимедійного обладнання; використання корекційних засобів та
дидактичних матеріалів.
Концепція розвитку педагогічної освіти (Наказ МОН України від 16.07.2018 р.
№776 «Про затвердження Концепції розвитку педагогічної освіти») та
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»)
Окремі напрями Галузевої Концепції розвитку неперервної педагогічної освіти
реалізувалися шляхом:
удосконалення змісту безперервного підвищення кваліфікації педагогічних працівників
з метою розвитку професійної компетентності педагога, формування та розвитку його
індивідуальної освітньої траєкторії розроблені та проведені практичні заняття, тренінги:
«Проєктування індивідуальної освітньої траєкторії педагога» (Олена ПОЛОВЕНКО);
«Оптимальна модель методичної діяльності інклюзивно-ресурсного центру для
забезпечення якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами» (Олена
ПОЛОВЕНКО);
«Навіщо вчителю професійний стандарт?» (Олена ПОЛОВЕНКО);
«Ключова компетентність – «навчання впродовж життя» (Олена ПОЛОВЕНКО);
«Обговорення проєкту Положення про центр професійного розвитку педагогічних
працівників» (Олена ПОЛОВЕНКО);
«Оцінювання напряму «Педагогічна діяльність» (Олена ПОЛОВЕНКО);
«Інноваційні форми навчання дорослих» (Оксана ПОБЕРЕЖЕЦЬ);
«Реалізація управлінських процесів у закладі загальної середньої освіти: вимоги,
напрямки, критерії» (Валентина ТРУБІНА);
«Управлінські процеси закладу освіти: сучасні підходи до системи планування»
(Валентина ТРУБІНА);
Професійний стандарт за професією «Керівник закладу загальної середньої освіти»
(Олена ПОЛОВЕНКО);
«Формування та документування управлінського рішення» (Валентина ТРУБІНА);
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Всеукраїнський конкурс «Учитель року» в номінації «Керівник закладу освіти»
(Валентина ТРУБІНА).
інформаційно-методичний супровід інноваційного розвитку освітніх установ і
закладів освіти області:
 практикум (зимова школа) з проблеми «Проєктування індивідуальної освітньої
траєкторії педагога» для завідувачів (директорів) методичних кабінетів (Центрів),
керівників ЗО, https://cutt.ly/lukYh3U (08.01–12.01.2020 р.) (працівники ОНМЦ);
 практикум (школа менторингу) з проблеми «Освітні проєкти як інструмент змін
у Новій українській школі» https://cutt.ly/kukY6Uj (05.02–06.02.2020 р.) (Оксана
ПОБЕРЕЖЕЦЬ);
 практикум (літня школа) «Навички «4 К» педагогу сучасної школи»:
https://litoschool.bitrix24site.ua/ (27–30.10.2020 р.) (працівники ОНМЦ);
 електронна книга – методичні рекомендації для керівників закладів освіти,
науково-методичних установ, працівників центрів професійного розвитку педагогічних
працівників «Як досягти синергетичного ефекту в процесі діяльності оновленої методичної
служби?» (з досвіду роботи інформаційно-ресурсного методичного центру відділу освіти
молоді та спорту Новомиргородської районної державної адміністрації)
(Оксана
ПОБЕРЕЖЕЦЬ);
 сайт адресної методичної декади «Забезпечення ефективної діяльності
педагогічних працівників відповідно до Концепції "Нова українська школа"» в
Олександрівському районі: https://cutt.ly/aucEmaV (Оксана ПОБЕРЕЖЕЦЬ);
 сайт-консультаційна платформа «Дорожня карта "Готуємось до створення
центрів професійного розвитку"» (Оксана ПОБЕРЕЖЕЦЬ, Олена ПОЛОВЕНКО);
 онлайн-наради на платформі Google Meet, BigBlueButton (Оксана
ПОБЕРЕЖЕЦЬ, Олена ПОЛОВЕНКО);
 сайт семінару «Науково-методичний супровід безперервного професійного
розвитку фахівця» (Оксана ПОБЕРЕЖЕЦЬ, Олена ПОЛОВЕНКО) (24.11.2020 р.);
 спільнота
«Методична
служба
педагогу
нової
формації»
(https://www.facebook.com/groups/1104143963073736/), яка налічує понад 700 учасників.
(Оксана ПОБЕРЕЖЕЦЬ, Олена ПОЛОВЕНКО);
 сайт «Серпнева конференція – 2020»: https://cutt.ly/RucNIM4 (працівники
ОНМЦ);
 сторінка на сайті ОНМЦ «Готуємося до інституційного аудиту»
(https://cutt.ly/CucNpr3);
 сайт «Вебквест-інтерв’ю» Кіровоградської регіональної школи новаторства
«Професійний розвиток педагогічних працівників. Як навчати дорослих ефективно?»:
https://cutt.ly/ugGLqm4 (24-25.09.2020 р.) (Людмила КІРІШКО);
 сайт «Школа молодого керівника»: https://cutt.ly/QgX0NuR (29–30.09.2020 р.)
(Валентина ТРУБІНА);
 сторінка семінару «Науково-методичний супровід безперервного професійного
розвитку фахівця»: https://cutt.ly/kgX2WeU (24.11.2020 р.) (Оксана ПОБЕРЕЖЕЦЬ, Олена
ПОЛОВЕНКО);
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 сайт «Учитель року – 2021. Номінація «Керівник закладу освіти»:
https://cutt.ly/JgCoMuv (Валентина ТРУБІНА);
запровадження інноваційних форм організації професійної підготовки та підвищення
кваліфікації педагогічних працівників у режимі онлайн-зв’язку, дистанційного навчання,
партнерського навчання тощо:
 (практикум (зимова школа) «Проєктування індивідуальної освітньої траєкторії
педагога» завідувачі (директори), методисти методичних кабінетів (центрів) органів
управління освітою райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст
обласного значення, міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад,
керівники закладів освіти (08.01–12.01.2020 р.) (працівники ОНМЦ);
 семінар-практикум «Колегіальне рішення: аналітико-прогностичний підхід до
підготовки і проведення педагогічної ради» (03.02–19.02 2020 р., Олена ПОЛОВЕНКО);
 семінар-практикум «Методичний менеджмент: технологія впровадження» (06.04–
22.04.2020 р., Олена ПОЛОВЕНКО);
 семінар-практикум «Опорна школа: забезпечення рівного доступу до якісної
освіти» (07.12–23.12.2020 р., Олена ПОЛОВЕНКО);
 семінар-практикум «Управління розвитком закладу загальної середньої освіти»
(06.04–22.04.2020 р. Валентина ТРУБІНА);
 тренінг «Управлінські процеси закладу освіти: сучасні підходи до системи
планування» (09.11–25.11.2020 р., Валентина ТРУБІНА);
 тренінг «Фандрейзинг в управлінні» (07.12–23.12 2020 р., Валентина ТРУБІНА);
 практикум (школа менторінгу) з проблеми «Освітні проєкти як інструмент змін у
Новій українській школі» (05.02–06.02.2020 р.) (Оксана ПОБЕРЕЖЕЦЬ);
 семінар-практикум «Професійний розвиток педагога: від стандарту до інновацій»
(07.12–23.12.2020 р., Оксана ПОБЕРЕЖЕЦЬ);

семінар-практикум «Інноваційні підходи до науково-методичної роботи та
критерії її ефективності» (03.02–19.02.2020 р., Людмила КІРІШКО, Аліна ВАРЕХA);
 семінар-практикум «Формування якісного освітнього середовища» (02.03–
18.03.2020., Людмила КІРІШКО);
 онлайн-семінар директорів інклюзивно-ресурсних центрів «Організаційнометодичні засади діяльності ІРЦ» (08.05.2020 р., Олена ПОЛОВЕНКО, Оксана
ПОБЕРЕЖЕЦЬ);
 онлайн-семінар Кіровоградської регіональної школи новаторства «Професійний
розвиток педагогічних працівників. Як навчати дорослих ефективно?» завідувачі
(директори), методисти методичних кабінетів (центрів) органів управління освітою
райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення, міських,
селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад, керівники закладів освіти (24–
25.09.2020 р.) (Людмила КІРІШКО);
 онлайн-практикум (літня школа) «Навички «4 К» педагогу сучасної школи»
завідувачі (директори), методисти методичних кабінетів (центрів) органів управління
освітою райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення,
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міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад, керівники закладів
освіти (27–30.10.2020 р.) (працівники ОНМЦ);
 онлайн-семінар «Науково-методичний супровід безперервного професійного
розвитку фахівця» (24.11.2020 р.) завідувачі (директори), методисти методичних кабінетів
(центрів) органів управління освітою райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських
рад міст обласного значення, міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних
громад, керівники закладів освіти (Олена ПОЛОВЕНКО, Оксана ПОБЕРЕЖЕЦЬ);
Проведено навчання за програмами підвищення кваліфікації з напрямів:
- «Розвиток управлінської компетентності керівників, заступників керівників,
керівників філій закладів загальної середньої освіти, які вперше призначені на відповідну
посаду» (03.02–14.02.2020), (керівник Валентина ТРУБІНА);
- «Розвиток управлінських компетентностей керівників закладів загальної середньої
освіти» (24–28.02.2020), (керівник Олена ПОЛОВЕНКО);
- «Розвиток управлінської компетентності завідувачів (директорів) та їх заступників
методичних кабінетів (центрів) органів управління освітою райдержадміністрацій,
виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення, міських, селищних, сільських
рад об’єднаних територіальних громад» (02.03–06.03.2020 р.) (керівник Оксана
ПОБЕРЕЖЕЦЬ);
- «Розвиток управлінських компетентностей керівників закладів загальної середньої
освіти» (05.10–09.10.2020 р.), (26.10–30.10.2020 р.) (керівник Валентина ТРУБІНА);
- «Розвиток управлінської компетентності керівників, заступників керівників,
керівників філій закладів загальної середньої освіти, які вперше призначені на відповідну
посаду» (24–28.02.2020 р.), (керівник Олена ПОЛОВЕНКО);
- «Розвиток професійних компетентностей директорів, консультантів центрів
професійного розвитку педагогічних працівників; методистів закладів освіти» (07–
11.12.2020 р.), (керівник Людмила КІРІШКО).
З метою забезпечення безперервного професійного розвитку та підвищення
кваліфікації педагогічних працівників викладачами кафедри теорії і методики середньої
освіти:
апробовано практичне заняття «Практичні аспекти створення Е-портфоліо» для
здобувачів освіти всіх категорій;
проведено дистанційні курси для педагогічних працівників закладів освіти: «HOT
POTATOES V 6.0» – інструментальна оболонка для створення інтерактивних завдань,
тестів та кросвордів» (20.01–29.01.2020 р.) (Сергій БУРТОВИЙ); «Антропонімія сучасної
української літературної мови» (20.01–29.01.2020 р.) (Олена ВІКТОРІНА); «Антропонімія
сучасної української літературної мови» (27.01–13.02.2020 р.) (Олена ВІКТОРІНА); «Шляхи
подолання анти інноваційних бар’єрів в освіті» (20.01–29.01.2020 р.) (Жанна ФЕДІРКО);
«Події Української революції 1917–1921 рр. на теренах нашого краю» (03.02–19.02.2020 р.)
(Юрій МИТРОФАНЕНКО); «Використання хмарних технологій в практиці педагога»
(02.03–18.03.2020 р.) (Ганна СКРИПКА); «Кольористика як засіб зображення внутрішнього
світу героя» (16.03–01.04.2020 р.) (Ірина НЕБЕЛЕНЧУК); «Освітній сторітеллінг: навчання,
яке захоплює» (16.03–01.04.2020 р.) (Жанна ФЕДІРКО); «Як встигнути все або тайм
менеджмент для вчителів» (06.04–22.04.2020 р.) (Ганна СКРИПКА);
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розроблено ряд лекційних і практичних занять: Основи інформаційної безпеки для
освітян (налаштування безпеки та конфіденційності браузера, електронної пошти,
соціальних мереж, операційної системи ПК) (Сергій БУРТОВИЙ); Перевірка матеріалів на
плагіат та ефективні методи захисту авторського контенту (Сергій БУРТОВИЙ);
Організаційно-методичні аспекти навчання робототехніки як універсального інструменту
STEAM-освіти (Ганна СКРИПКА); Можливості технологій віртуальної та доповненої
реальності у навчанні учнів (Ганна СКРИПКА); Змішане навчання: сутність та переваги в
сучасному світі (Ганна СКРИПКА); Arduino як засіб реалізації елементів мехатроніки на
уроках та в позаурочний час (Ганна СКРИПКА); Використання інноваційних методів
навчання під час засвоєння мовних норм (Олена ВІКТОРІНА); Методологічні та
нормативно-правові засади освітньої діяльності вчителів української мови й літератури в
контексті впровадження стандартів Нової української школи (Ірина НЕБЕЛЕНЧУК);
Медіаосвіта як чинник підвищення якості освіти (Жанна ФЕДІРКО);
розроблено відеолекції та навчально-методичний контент з наступних тем:
«Відео/Аудіо монтаж: основи створення навчальних відео» (Сергій БУРТОВИЙ);
«Математичне моделювання фізичних задач з використанням мобільних пристроїв»
(Ганна СКРИПКА); «Використання методу проєктів на уроках іноземної мови»
(Ганна СКРИПКА); «Презентаційні матеріали як засіб удосконалення професійного рівня
педагога (Презентації, буктрейлери, відеоролики)» (Ірина НЕБЕЛЕНЧУК); «Проблеми
унормування української мови» (Олена ВІКТОРІНА); «Маніпулятивний світ медіа та
мистецтва в умовах інформаційного суспільства» (Юрій МИТРОФАНЕНКО); «Роль
аксіологічної компетентності в роботі вчителя історії» (Юрій МИТРОФАНЕНКО);
«Академічна доброчесність: як не порушувати права» (Жанна ФЕДІРКО).
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»)
Науково-педагогічні працівники кафедри дошкільної та початкової освіти беруть
участь у 3-х Всеукраїнських проєктах:
«Нова українська школа» (всеукраїнський експеримент за темою «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. Наказ МОН України від
13.07.2017 р. № 1028). Наукові керівники: Завалевський Ю.І., в.о. директора ДНУ «Інститут
модернізації змісту освіти», доктор педагогічних наук, професор; Хобзей П.К., заступник
Міністра освіти і науки України, кандидат фізико-математичних наук. Координатор проєкту
в Кіровоградській області – Кондратова В.В., доцент кафедри дошкільної та початкової
освіти, канд. пед. наук; тренери – Кондратова В.В., Тіхонова Н.Г., канд. пед. наук, старший
викладач кафедри дошкільної та початкової освіти );
«Cвіт чекає крилатих» (дослідно-експериментальної робота всеукраїнського рівня
за темою «Дидактико-методичне і навчальне забезпечення реалізації концептуальних засад
реформування початкової загальної освіти». Наказ МОН України від 15.07.2016 № 834).
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Науковий керівник Цимбалару А. Д., завідувач відділу початкової освіти Інституту
педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук. Координатори в Кіровоградській
області: Тарапака Н.В., завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти, канд. пед. наук,
доцент, Кондратова В.В., доцент кафедри дошкільної та початкової освіти, канд. пед. наук);
«Інтелект України» (Всеукраїнський науково-педагогічний проєкт «Інтелект
України» за темою «Методичний супровід організації освітнього процесу у початковій
школі НПП «Інтелект України» на базі загальноосвітніх навчальних закладів на 2017–2022
роки. Науковий керівник Гавриш І.В., доктор педагогічних наук, професор, керівники
проєкту в області – Половенко О.В., завідувач навчально-методичного центру освітнього
менеджменту та координації діяльності методичних служб, Тарапака Н.В., завідувач
кафедри дошкільної та початкової освіти, канд. пед. наук, доцент, Чернецька О.Г., старший
викладач кафедри дошкільної та початкової освіти).
Реалізуючи завдання всеукраїнського проєкту «Нова українська школа» науковопедагогічні працівники кафедри продовжують спрямувати свою роботу на підготовку
вчителів початкових класів до роботи за новим Державним стандартом початкової загальної
освіти.
1. З цією метою було проведено:
- обласний 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,
які відповідають за початкові класи з проблеми: «Практика та інструменти оцінювання в
школі» (16.01.2020 р., автори-розробники: Кондратова В.В., Чернецька О.Г.);
- майстер-клас «Розвивальне середовище для формування просторової уяви учнів
початкових класів» (20.02.2020 р., автор-розробник: Чернецька О.Г.);
- обласний практикум учителів початкових класів з проблеми: «Розроблення та
використання навчальних матеріалів у початковій школі» (дистанційно (лист КЗ «КОІППО
від 07.04.2020 №267/04-14 «Про проведення заходів»), 22.04.2020 р., автори-розробники:
Кондратова В.В., Чернецька О.Г.);
- тренінг «Навчально-творча діяльність учнів початкових класів у математичній
освітній галузі» (22.06.2020 р., автор-розробник: Чернецька О.Г.);
- тренінг «Використання завдань підвищеної складності з математики для розвитку
пізнавальних здібностей учнів 1-4 класів» (24.06.2020 р., автор-розробник: Чернецька О.Г.);
- майстер-клас для вчителів початкових класів, наставників закладів загальної
середньої освіти, які пілотують новий державний стандарт початкової освіти, тренерів
Нової української школи Кіровоградської області «Дидактичні особливості освітнього
процесу в початкових класах у світлі реалізації Концепції «Нова українська школа» (2728.10.2020 р., автори-розробники: Кондратова В.В., Чернецька О.Г.);
- семінар-практикум для вчителів, які викладають інтегрований курс «Мистецтво» в
початкових класах «Методичні засади викладання інтегрованого курсу «Мистецтво» в
початковій школі» (12.11.2020 р., автор-розробник: Кондратова В.В.);
- семінар-практикум для вчителів початкових класів «Практика та інструменти
оцінювання в школі» (03.12.2020 р., автори-розробники: Кондратова В.В., Чернецька О.Г.);
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- семінар-практикум для вчителів початкових класів «Формування творчої
особистості в умовах Нової української школи» (10.12.2020 р. автори-розробники:
Кондратова В.В., Чернецька О.Г.);
- семінар-практикум «Інформаційно-розвивальне середовище для розвитку
математичної компетентності здобувачів початкової освіти» 12.03.2020, 22.10.2020 р.,
автор-розробник: Чернецька О.Г.);
- підвищення кваліфікації за дистанційною формою з проблеми «Особливості
організації освітнього процесу в початкових класах відповідно до Концепції "Нова
українська школа"» для вчителів початкових класів, які за певними обставинами не змогли
у 2018/2019 роках, проведено навчання 09-30.11.2020 р. та 01-22.12.2020 р. Всього
підготовлено до викладання у Новій українській школі 131 вчитель початкової школи.
2. Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 15.10.2019 р. №1/9645 та плану заходів щодо впровадження ігрових та діяльнісних методів навчання в
освітній процес початкової школи та супроводу закладів загальної середньої освіти фондом
The LEGO Foundation було проведено поглиблені тренінги для вчителів початкової школи
(1,2 та 4 класи) пілотних закладів та здійснено супроводжуючі візити та наставницькі
зустрічі із пілотними закладами загальної середньої освіти до спеціалізованої
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 Світловодської міської ради Кіровоградської
області (23.01.2020 р.) та комунального закладу «Бобринецьке навчально-виховне
об'єднання «Навчально-виховний комплекс «Гімназія - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№1» Бобринецької міської ради Кіровоградської області (07.02.2020 р.).
Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 16.09.2020 р. №1/9-526
та плану заходів щодо впровадження діяльнісних методів навчання в освітній процес
початкової школи на 2020/2021 навчальний рік спільно з тренером The LEGO Foundation
було проведено поглиблений онлайн-тренінг для вчителів початкової школи (1-2 класи)
пілотних закладів загальної середньої освіти (23.10.2020 р.) та супроводжуючий онлайнтренінг щодо впровадження діяльнісних методів навчання для вчителів 3 та 4 класів та
заступників директорів пілотних закладів загальної середньої освіти (30.10.2020 р.).
З метою реалізації проєкту «Cвіт чекає крилатих» кафедрою дошкільної та
початкової освіти КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» спільно з Інститутутом
педагогіки Національної академії педагогічних наук України було проведено всеукраїнський
онлайн семінар-практикум для учителів 4 класів, які задіяні у дослідно-експериментальній
роботі всеукраїнського рівня за темою «Дидактико-методичне і навчальне забезпечення
реалізації концептуальних засад реформування початкової загальної освіти» на 20162020 роки за науковим керівництвом А.Д. Цимбалару з теми: «Дидактичні засади
інтегрованого навчання в початковій школі» (29.10.2020 р.).
Педагогічні працівники нашої області є авторами програм, методичних розробок,
посібників-журналів з предметів «Арттехнології» та «Всесвіт» (Кондратова В.В., доцент
кафедри дошкільної та початкової освіти КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»,
кандидат педагогічних наук, координатор освітнього проєкту «На крилах успіху» в
Кіровоградській області, Калашнікова О.В., вчитель музичного мистецтва КЗ «НВО І-ІІІ
ступенів «Мрія» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області», Агєєва О.В.,
вчитель початкових класів та образотворчого мистецтва КЗ «НВО ліцей-школа-ДНЗ
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«Вікторія-П» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області», Шумейко Ю.М.,
вчитель початкових класів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 Світловодської
міської ради, методист міського методичного кабінету управління освіти м. Світловодська).
Реалізуючи завдання Всеукраїнського науково-педагогічного проєкту «Інтелект
України»:
- розроблено програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників за
напрямом «Розвиток професійних компетентностей» та проведено навчання:
1) учителів початкових класів, які працюватимуть за освітньою програмою
початкової школи науково-педагогічного проєкту «Інтелект України» у закладах загальної
середньої освіти (інституційна форма підвищення кваліфікації: очна (денна, вечірня)); (у
період з 17.08 по 21.08.2020 року – 34 здобувачі освіти; у період з 05.10 по 09.10.2020 року
– 31 здобувач освіти);
2) учителів початкових класів закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО), які
працюють за освітньою програмою науково-педагогічного проєкту «Інтелект України» у 24-х класах за темою: «Професійний розвиток учителя початкових класів, який працює за
освітньою програмою науково-педагогічного проєкту «Інтелект України»» (інституційна
форма підвищення кваліфікації: дистанційна); (у період з 10.09 по 30.09.2020 р. – 28
вчителів 2 класу та 27 вчителів 3 класу);
- розроблено програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників та
проведено практикуми:
1) «Методичний супровід організації освітнього процесу у 2 класі початкової
школи» для вчителів початкових класів, які працюють за освітньою програмою початкової
школи науково-педагогічного проєкту «Інтелект України» у 2 класі закладах загальної
середньої освіти (05.02.2020 р., 26.08.2020 р., 01.12.2020 р., Чернецька О.Г.);
2) «Методичний супровід організації освітнього процесу у 3 класі початкової
школи» для вчителів початкових класів, які працюють за освітньою програмою початкової
школи науково-педагогічного проєкту «Інтелект України» у 3 класі закладах загальної
середньої освіти (06.02.2020 р., 27.08.2020 р., 19.11.2020 р., Чернецька О.Г.);
3) «Методичний супровід організації освітнього процесу у 4 класі початкової
школи» для вчителів початкових класів, які працюють за освітньою програмою початкової
школи науково-педагогічного проєкту «Інтелект України» у 4 класі закладах загальної
середньої освіти (02.12.2020 р., Чернецька О.Г.).
Кафедра теорії і методики середньої освіти:
В рамках реалізації окремих положень Концепції «Нова українська школа» впродовж
навчання за різними програмами підвищення кваліфікації вчителів початкових класів,
фахівців з інклюзивної освіти та вчителів іноземних мов проводилися такі навчальні
тренінги, дистанційні курси, відеолекції: «Проектування інформаційно-навчального
середовища НУШ з використанням мобільних пристроїв» (Ганна СКРИПКА, Сергій
БУРТОВИЙ);
«Проектування
інформаційно-навчального
середовища
НУШ
з
використанням сучасних ІТ-технологій» (дистанційна форма) для вчителів всіх категорій
(15-16.06.2020 р.); «Візуалізація як тренд цифрового освітнього середовища» (дистанційна
форма) для вчителів всіх категорій (28.04.2020 р.).; «Змішане навчання: сутність та переваги в
сучасному світі» (Ганна СКРИПКА).
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Реалізація Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні на 2019-2020
роки (розпорядження Кабінету Міністрів від 30 січня 2019 р. № 37-р) здійснювалася
науково-методична та технічна підтримка платформи для проведення науково-методичних
заходів (онлайн) для педагогів під час карантину.
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»)
З метою виконання Програми розвитку психологічної служби системи освіти на
період до 2020 року було організовано низку заходів:
 Оновлено та розміщено на сайті інформаційну базу професійного інструментарію
фахівців
психологічної
служби
системи
освіти
області;
https://sites.google.com/d/1uhNMxP2G20dziq5hKhGwq7t_PHH0VuBI/p/1fBPnQlKVv7MGlddd
UuxNzLQcNrczR3EL/edit
 підготовлено ряд інформаційно-розпорядчих листів:
• розроблено методичний посібник:
- «Корекційно-розвиткові програми: збірник матеріалів (з досвіду роботи працівників
психологічної служби системи освіти Кіровоградської області)» / уклад. Чебоненко В.Ф. –
Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2020. – 75 с. (схвалено
вченою радою КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»; протокол № 2 від 28.04.2020
р.).
• розроблено методичні рекомендації:
- «Щодо організації діяльності працівників психологічної служби закладів освіти у
2020-2021 н. р.» (Чебоненко В.Ф.) [Електронний ресурс].
Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1mezCn3hwYj1U1POgVZwusHquP2d41550/vie
w
- «Щодо просвітницької роботи з проблем формування толерантного ставлення
підростаючого покоління до людей похилого віку» (Дзюбас Н.А.) [Електронний ресурс].
Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1yXy63H2hseDjnzLNMbg2FBdaDXsFMJz/view?usp=sharing
- «Щодо взаємодії між працівниками психологічної служби системи освіти та
працівниками інших органів і служб у справах дітей щодо запобігання та протидії
насильству над дітьми» (Заболотня О.М.) [Електронний ресурс]. Режим доступу:
https://drive.google.com/file/d/1QCYkfgYFOUQN4SZVrjskywmOff2fDmeO/view?usp=sh
aring
• підготовлено статті:
- у «Педагогічному віснику» № 1-2 (53-54), 2020, Розділ: Інклюзивна освіта і
виховання. «Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами»
В.Ф. Чебоненко;
- у «Науково - методичний вісник» № 56, 2020, Розділ VII: Профілактична робота
практичного психолога у закладі освіти «Профілактична робота в закладі освіти щодо
попередження правопорушень» Н.А.Дзюбас;
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- у «Науково-методичний вісник» № 56, 2020, Розділ VII: Профілактична робота
практичного психолога у закладі освіти «Профілактична робота в закладі освіти щодо
попередження проявів насильства та булінгу (цькування)» О.М. Заболотня;
 проведено ряд заходів:
- навчання за програмами підвищення кваліфікації практичних психологів «Розвиток
професійних компетентностей практичних психологів» (Чебоненко В.Ф.);
- семінар-практикум (дистанційна форма) для практичних психологів та соціальних
педагогів «Основи педагогічної конфліктології» (Чебоненко В.Ф.);
- семінар-практикум (дистанційна форма) для практичних психологів та соціальних
педагогів «Базові навички медіатора в закладі освіти» (Дзюбас Н.А.);
- семінар-практикум (дистанційна форма) для практичних психологів та соціальних
педагогів «Організація роботи з розв’язання проблеми насильства в школі»
(Заболотня О.М.).
Концепція національно-патріотичного виховання дітей і молоді
(наказ Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 року № 641)
Проведено тренінги з розвитку патріотичних почуттів у рамках навчання здобувачів
освіти за програмами підвищення кваліфікації (лютий-березень 2020 р.);
Створено електронний ресурс, у якому розміщено:
- розробки уроків, виховних годин і виховних справ з національно-патріотичного
виховання;
- туристсько-краєзнавчі та оздоровчі маршрути, маршрути вихідного дня, мандрівки
та екскурсії «Пізнай Україну – пізнай свій край» (січеньчервень 2020 р., працівники НМЛ);
Надано 3 консультації щодо використання навчальної програми з позашкільної
освіти «Історія рідного краю» (травень 2020 р., Лариса ГАЙДА);
Проведено обласний семінар-практикум з національно-патріотичного виховання для
відповідальних за проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри
«Сокіл» («Джура»). Проблема: «Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра
«Сокіл» (Джура): особливості підготовки та основні аспекти її організації та проведення»
(11-12.11.2020 р., Юлія ФЕДОРОВА, Сергій ПЛЯКА, Сергій КОЛІСНІЧЕНКО).
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 проєкту USAID «Репродуктивне здоров’я в Україні 20152020 роки»
Реалізується програма «7 кроків назустріч» через:
- науково-методичні семінари, тренінгові заняття, майстер-класи, засідання творчих
лабораторій з учителями, які викладають основи здоров’я, безпеку життєдіяльності та
впроваджують превентивні проєкти, зокрема:
«Навички спілкування на теми статевого розвитку» – Тетяна ЖЕЛЄЗНОВА,
презентація;
«Важливість статевого виховання та збереження репродуктивного здоров’я дітей та
підлітків» – Тетяна ЖЕЛЄЗНОВА, практичне заняття під час проведення тренінгів;
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«Діалог взаєморозуміння і довіри: як не запізнитися з важливою розмовою на тему
статевого розвитку» – Тетяна ЖЕЛЄЗНОВА, презентація, практичне під час тренінгів;
- 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 – Тетяна ЖЕЛЄЗНОВА, Сергій ТКАЧЕНКО);
розробку методичних рекомендацій з метою просвітницької роботи з популяризації
здорового способу життя, зокрема збереження репродуктивного здоров’я та статевого
виховання
(інформаційні
матеріали,
конспекти
занять,
уроки-тренінги
–
Тетяна ЖЕЛЄЗНОВА, Сергій ТКАЧЕНКО – сайт науково-методичної лабораторії основ
здоров’я, безпеки життєдіяльності та охорони праці).
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 року № 1114 «Про
затвердження плану заходів з реалізації проектних заходів щодо виконання
загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду
та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД»»)
Упровадження превентивних здоров’язбережувальних проєктів: «Попередження
торгівлі людьми» (впровадження програми в інститутах післядипломної педагогічної
освіти); «Вчимося жити разом» (підготовка вчителів за двокомпонентною моделлю, які
викладають предмети «Я досліджую світ», «Основи здоров’я»); Навчання на засадах
розвитку життєвих навичок (підготовка вчителів, які викладають основи здоров’я та
впроваджують превентивні проєкти); «Захисти себе від ВІЛ» (упровадження європейських
стандартів якісної превентивної освіти, запобігання стигмі і дискримінації, інтеграції ВІЛінфікованих дітей до шкільного середовища, розбудову партнерства з батьками, учнями,
державними установами і громадськими організаціями); «Посилення спроможності
педагогів у забезпеченні дієвої профілактики ВІЛ/СНІДу, протидії стигмі і дискримінації»;
«Шкільна програма з профілактики вживання тютюну, алкоголю і наркотиків (ХОУП)»
відбувається шляхом проведення тренінгів під час підвищення кваліфікації за програмами
та проведення обласних заходів.
Значна увага надається підготовці та розміщенню інформації на сайті науковометодичної лабораторії основ здоров’я, безпеки життєдіяльності та охорони праці щодо
реалізації проєктів, роботи базових закладів, обладнання спеціалізованих тренінгових
кабінетів.
Про затвердження Положення про єдину систему цивільного захисту
(Постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 року №11)
Основними напрямами реалізації зазначеної вище програми є:
- підготовка педагогічних кадрів області з питань організації навчання дітей
дошкільного віку, учнів та студентів дій у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки
життєдіяльності) під час упровадження програм (протягом року):
• у базових закладах дошкільної освіти – з основ здоров'я та безпеки життєдіяльності
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дітей дошкільного віку «Про себе треба знати, про себе треба дбати» /Л.В. Лохвицька. –
Тернопіль: Мандрівець, 2014. – 120 с. (лист ІІТЗО від 08 листопада 2013 року № 14.1/12-Г662);
• у закладах загальної середньої освіти – предмети «Основи здоров’я»;
- 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) – Тетяна ЖЕЛЄЗНОВА (протягом року);
- організація та проведення тижнів знань безпеки життєдіяльності (Сергій
ТКАЧЕНКО – організаційний наказ – червень, методичні рекомендації – червень,
підсумкові накази – квітень, травень, червень, вересень, листопад).
Стратегія підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2022 року
(розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 року №231-р)
Основними шляхами реалізації є:
- організація
та
проведення
Тижнів
знань
безпеки
життєдіяльності
(Сергій ТКАЧЕНКО, підсумкові накази – квітень, червень, вересень);
- участь у роботі обласної он-лайн комісії з питань підбиття підсумків змагання
бригад «Юних інспекторів руху» (Сергій ТКАЧЕНКО – травень, вересень);
- висвітлення питань організації роботи з безпеки дорожнього руху під час проведення
курсів підвищення кваліфікації для всіх категорій здобувачів освіти (Тетяна ЖЕЛЄЗНОВА
– протягом року).
Про затвердження плану дій з реалізації Національної стратегії
у сфері прав людини на період до 2020 року
(розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.11.2015 року №1393-р)
Реалізація плану дій Національної стратегії у сфері прав людини (розпорядження
Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 року №1393-р) 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, в яких
перебувають люди з інвалідністю (Тетяна ЖЕЛЄЗНОВА – лютий, листопад);
- участь у розробці системи тренінгів для працівників системи цивільного захисту, а
також закладів пенітенціарної системи, охорони здоров’я, освіти та соціального захисту, в
яких перебувають люди з інвалідністю (протягом року);
- 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 (Тетяна ЖЕЛЄЗНОВА – лютий, травень, серпень, листопад).
2.2. Регіональні програми
Обласна програма «Вчитель» на 2014-2020 роки (рішення Кіровоградської обласної
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ради від 20.09.2013 р. № 506)
На виконання п. «Залучення вчителів початкових класів, які викладатимуть
інформатику в початкових класах, до проходження курсів підвищення кваліфікації» у
рамках запровадження системи дистанційного навчання науково-педагогічними
працівниками кафедри дошкільної і початкової освіти та навчально-методичним центром
дистанційного навчання були організовані й проведені дистанційні семінари-практикуми
для вчителів початкових класів:
- «Google-форми – інструментарій створення тестових завдань», «Скретч
програмування для всіх», «Використання карт знань у практичній діяльності педагога»
(Ольга ЛИТВИНЕНКО);
- «Створення онлайнових інтерактивних вправ» (Артур ЧАСТАКОВ);
- «Інтегроване навчання в початковій школі: тематичний та діяльнісний підходи»
(Вікторія КОНДРАТОВА, Олена ЧЕРНЕЦЬКА);
- «Комп’ютерна графіка у початковій школі. Робота з графічним редактором Paint»
(Вікторія КОНДРАТОВА);
- «Освітній сторітеллінг: навчання, яке захоплює» (Жанна ФЕДІРКО);
- «Як створити та наповнити сайт учителя, використовуючи сервіси Google»
(Ганна СКРИПКА);
- «Мультимедійна підтримка освітнього процесу в початковій школі»
(Наталія ТІХОНОВА, Ольга ЛИТВИНЕНКО).
Виконання завдань п. «Забезпечення впровадження систем професійно-педагогічної
адаптації молодих спеціалістів, визначення змісту і форми роботи органів управління
освітою для забезпечення їх професійного становлення і зростання» здійснювалося шляхом
навчання в обласних школах управлінської та педагогічної майстерності, технологічного
досвіду, школі творчого словесника, залучення молодих спеціалістів до засідань творчих
груп, майстер-класів.
Обласна програма правової освіти населення на 2016-2020 роки (розпорядження
голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 11.01.2016 р.)
Реалізація обласної програми правової освіти населення на 2016-2020 роки
здійснювалася шляхом проведення для вчителів громадянської освіти та правознавства:
- семінарів-практикумів «Формування правової та громадянської компетентностей
учнів у процесі викладання суспільствознавчих дисциплін»;
- лекцій «Правовійна в ХХ – ХХІ ст. витоки та ознаки»;
- практичних занять «Формування громадянської компетентності старшокласників
на уроках громадянської освіти та правознавства засобами критичного мислення»,
«Розвиток правової предметної компетентності учня», «Громадянська освіта як
засіб утвердження демократичних цінностей».
Вчителями правознавства Кіровоградської області створено буклети на правовиховну
тематику: https://drive.google.com/drive/folders/1FghHsB7IsPtoD4R0tUFJVVEeFzFBMOqr
Розроблення методичні рекомендації для вчителів правознавства щодо організації та
проведення Всеукраїнського тижня права.
Здійснюється популяризація педагогічного досвіду Скальської І.В., вчителя історії
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та суспільствознавчих дисциплін загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5
Світловодської міської ради Кіровоградської області з проблеми «Формування правової
культури учнів на уроках суспільствознавчих дисциплін».
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» (Наталія ЧЕРТКОВА, Інна
ВІДІБОРЕНКО).
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 (Протокольне рішення Державної комісії з
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру від 11.09.2014 року) передбачали створення електронної бази
навчальної та методичної літератури з питань охорони праці, безпеки життя і діяльності
людини для широкого використання педагогами всіх закладів освіти області.
Комплексна програма профілактики злочинності в Кіровоградській області на
2016–2020 роки (наказ начальника управління освіти, науки, молоді та спорту
Кіровоградської обласної державної адміністрації від 17.01.2017 р. №21)
Окремі завдання комплексної програми профілактики злочинності в Кіровоградській
області на 2016–2020 роки розглядалися в рамках проведення:
 лекційних та практичних занять на курсах підвищення кваліфікації з окресленої
проблематики (17-21.02.2020 р.; 02-06.11.2020 р.; 23-27.11.2020 р.):
- «Компетентнісний підхід до освіти в контексті концепції «Нова українська школа»;
- «Психолого-педагогічні
аспекти
розв’язання
конфліктних
ситуацій
у
міжособистісній взаємодії»;
- «Методи модальної арт-педагогіки та арт-терапії у супроводі кризових станів та
конфліктних ситуацій»;
- «Розвиток підприємливості учнів як ключової компетентності для життя»;
- «Ресурси арт-терапії в процесі психолого-педагогічного супроводу здобувачів
освіти»;
- «Маніпулятивний вплив кіно на свідомість громадян в умовах постіндустріального
суспільства»;
- «Життєві кризи особистості: класифікація, специфіка переживання у різні вікові
періоди»;
- «Між байдужістю та емпатією: дилема вибору особистості»;
- «Ключові компетентності здобувачів освіти дитячого, підліткового та юнацького
віку»;
- «Методика ефективного управління груповим процесом з метою формування в учнів
вмінь співпрацювати з іншими людьми»;
- «Психолого-педагогічний супровід учнів із девіантною поведінкою»;
- «Психолого-педагогічні аспекти роботи з подолання проявів насилля в освітньому
середовищі»;
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- «Профілактика кризових ситуацій, як окремий напрямок діяльності соціального
педагога»;
- спецкурс «Навички кризового консультування» (в рамках навчання за програмами
підвищення кваліфікації практичних психологів і соціальних педагогів):
 проведено семінари-практикуми (дистанціцна форма) для практичних психологів та
соціальних педагогів:
- «Основи педагогічної конфліктології» (Чебоненко В.Ф.);
- «Базові навички медіатора в закладі освіти» (Дзюбас Н.А.);
- дистанційні курси для практичних психологів та соціальних педагогів «Організація
роботи з розв’язання проблеми насильства в школі» (Заболотня О.М.);
• підготовлено методичні рекомендації у «Науково-методичний вісник» № 56, 2020
р., Розділ VII Профілактична робота практичного психолога у закладі освіти:
- «Профілактична робота в закладі освіти щодо попередження правопорушень»
(Дзюбас Н.А.):
- «Профілактична робота в закладі освіти щодо попередження проявів насильства та
булінгу (цькування)» (Заболотня О.М.).
Обласна програма розвитку позашкільної освіти на 2017-2021 роки (Рішення
чотирнадцятої сесії Кіровоградської обласної ради сьомого скликання від 22 серпня 2017
року № 344 «Про затвердження обласної програми розвитку дошкільної, загальної
середньої, позашкільної освіти на 2017-2021 роки»)
У рамках виконання вказаної програми проведено навчання педагогічних
працівників закладів загальної середньої освіти за програмами підвищення кваліфікації:
 бібліотекарів закладів освіти (березень–квітень 2020 р., Надія ДЯЧЕНКО);
 педагогів-організаторів (квітень, вересень 2020 р., Сергій ПЛЯКА);
 заступників директорів з виховної роботи закладів загальної середньої освіти
(листопад 2020 р., Юлія ФЕДОРОВА).
Також організовано та проведено практикум для бібліотекарів закладів загальної
середньої освіти, методистів методичних кабінетів (центрів) органів управління освітою
райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення, міських,
селищних, сільських рад, об’єднаних територіальних громад з проблеми «Шкільний
бібліотечно-інформаційний центр закладу освіти: нові можливості, перспективи розвитку»
(22.10.2020 р., дистанційно, Надія ДЯЧЕНКО).
Проведено навчання педагогічних працівників закладів позашкільної освіти за
програмами підвищення кваліфікації:
 директорів, завідувачів, центрів, філій, заступників директорів, методистів,
завідувачів відділів закладів позашкільної освіти (лютий 2020 р., Юлія ФЕДОРОВА);
 керівників хореографічних колективів, гуртків, учителів хореографії (лютий
2020 др., Юлія ФЕДОРОВА);
 керівників
гуртків
декоративно-прикладного
мистецтва,
соціальнореабілітаційного та гуманітарного напрямів (травень, вересень 2020 р., Юлія ФЕДОРОВА).
Окрім того, для педагогів закладів позашкільної освіти організовано і проведено:
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 тренінг методистів закладів позашкільної освіти (07.05.2020р.; Юлія
ФЕДОРОВА, Сергій ПЛЯКА, Лариса ГАЙДА).
 практикум директорів закладів позашкільної освіти «Партнерство і співпраця
закладу позашкільної освіти та громади: нові можливості для розвитку вихованців» (1112.10.2020 р., Юлія ФЕДОРОВА, Сергій ПЛЯКА);
 практикум для керівників гуртків закладів позашкільної освіти (робота локацій
за напрямами позашкільної освіти) (05.11.2020 р., Юлія ФЕДОРОВА, Сергій ПЛЯКА);
 семінар-практикум з національно-патріотичного виховання для відповідальних
за проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл»
(«Джура»). Проблема: «Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Сокіл»
(Джура): особливості підготовки та основні аспекти її організації та проведення» (1112.11.2020 р., Юлія ФЕДОРОВА, Сергій ПЛЯКА, Сергій КОЛІСНІЧЕНКО);
 презентовано перспективні моделі позашкільної освіти у рамках навчання за
програмами підвищення кваліфікації на прикладі народних хореографічних колективів
«Світанок» та «В гостях у казки» (лютий – березень 2020 р.).
 презентовано діяльність закладів позашкільної освіти «День відкритих дверей на
карантині» (квітень 2020 р.; Юлія ФЕДОРОВА, Сергій ПЛЯКА).
Взято участь у семінарі для заступників директорів з виховної роботи закладів освіти
м. Кропивницького (дистанційна форма) (02.06.2020 р.; Юлія ФЕДОРОВА).
Наказ начальника управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської
обласної державної адміністрації від 18 січня 2016 року № 16 «Про затвердження
Плану заходів щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми
потребами»
Відповідно до Наказу начальника управління освіти, науки, молоді та спорту
Кіровоградської обласної державної адміністрації від 23 грудня 2019 року № 922-од «Про
підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2020 році» педагогічні працівники
РЦПІО проводили:
навчання за програмами підвищення кваліфікації:
- Розвиток професійних компетентностей вчителів закладів загальної середньої освіти
з інклюзивним та інтегрованим навчанням (27.01-31.01; 02-06.11) (Оксана МОЛЧАНОВА,
Інна ЧЕРВОНЕЦЬ);
- Розвиток професійних компетентностей асистентів вчителів закладів загальної
середньої освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням (06.04-10.04; 30.11-04.12)
(Оксана МОЛЧАНОВА, Інна ЧЕРВОНЕЦЬ);
- Розвиток професійних компетентностей вихователів груп подовженого дня (1317.04; 28.09-02.10) (Оксана МОЛЧАНОВА, Тетяна БРАЖНІКОВА);
- Розвиток професійних компетентностей фахівців інклюзивно-ресурсних центрів (0105.06) (Оксана МОЛЧАНОВА, Тетяна БРАЖНІКОВА);
дистанційний тренінг:
- з проблеми «Основи інклюзивного навчання» для педагогічних працівників закладів
освіти (02-11.03) (Тетяна БРАЖНІКОВА);
- для педагогічних закладів загальної середньої освіти, які працюють з особливими
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освітніми потребами «Організація навчання, виховання та розвитку дітей з особливими
освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання» (Інна ЧЕРВОНЕЦЬ) (14-30.09);
- для вчителів та асистентів вчителів закладів загальної середньої освіти
«Диференційоване викладання в класі з інклюзивним навчанням» (Інна ЧЕРВОНЕЦЬ) (1228.10);
обласний науково-методичний захід:
- з проблеми «Організаційно-методичні засади діяльності інклюзивно-ресурсних
центрів» для директорів інклюзивно-ресурсних центрів (08.05) (Олена ПОЛОВЕНКО, Інна
ЧЕРВОНЕЦЬ, Тетяна БРАЖНІКОВА);
практикум для вчителів, які проводять корекційно-розвиткові заняття за інклюзивною
формою навчання «Корекційно-розвиткова робота з учнями, які мають особливі освітні
потреби» (08.10) (Інна ЧЕРВОНЕЦЬ, Анна БІБІКОВА).
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ІІІ. Масові педагогічні заходи міжнародного і
всеукраїнського рівнів
За результатами наукової, науково-методичної та дослідно-експериментальної роботи
науково-педагогічними та педагогічними працівниками інституту у 2020 року було
організовано і проведено педагогічні заходи міжнародного і всеукраїнського рівнів на базі
КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»:
Кафедра педагогіки, психології і корекційної освіти – Всеукраїнський науковопрактичний інтернет-семінар «Арт-терапія в роботі психолога: інноваційні підходи», 23–
29.04.2020 р. (Молчанова О.М.).
Кафедра дошкільної та початкової освіти – Всеукраїнський семінар-практикум з
проблеми «Дидактичні засади інтегрованого навчання в початковій школі» у форматі
онлайн на базі КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 29.10.2020 р. (Тарапака Н.В.,
Цимбалару А. Д., Інститут педагогіки НАПН України).
З 12 по 14 жовтня 2020 р. у м. Києві відбувся знаковий для закладів освіти України
захід. Компанія «Виставковий Світ» за підтримки та з участю Міністерства освіти і науки
України, Національної академії педагогічних наук України організувала та провела
Дванадцяту міжнародну виставку «Інноватика в сучаcній освіті».
У роботі виставки взяли участь 328
учасників із 22 регіонів України, а також
Словаччини, Естонії, Угорщини, Польщі, Литви,
Латвії, Грузії, Молдови, Румунії. Серед учасників
виставки був і наш заклад.
Комунальний заклад «Кіровоградський
обласний інститут післядипломної педагогічної
освіти
імені
Василя
Сухомлинського»
відзначений золотою
медаллю у
номінації «Інновації у неперервному розвитку
професійної
компетентності
педагогічних
працівників».
Також науково-педагогічні та педагогічні працівники інституту взяли участь у роботі
конференцій, семінарів, нарад тощо.
Заходи міжнародного рівня
1. III Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні аспекти розвитку
SТЕМ-освіти у навчанні природничо-наукових дисциплін», 14-15.05.2020 р. (Марина
ЧАЛА.)
2. IІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні світові тенденції розвитку
науки та інноваційних технологій» (22-23.05.2020 р., м. Одеса) (Жанна ФЕДІРКО);
3. VІ Міжнародна науково-методична конференція «Освітні оцінювання 2020. Здобутки
й виклики на шляху забезпечення якості освіти» – вітчизняні й міжнародні стейкхолдери,
обговорення результатів PISA–2018, загальнодержавного моніторингового дослідження
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якості початкової освіти, стратегії розвитку освітніх оцінювань у сфері загальної середньої
освіти (Любов КОРЖ, Ліна БУТЕНКО, січень 2020);
4. X-а Міжнародна науково-практична інтернет-конференція присвячена 125-річчю
від Дня народження Нобелівського лауреата І.Є. Тамма «Проблеми та інновації в
природничо-математичній, технологічній і професійній освіті» (25 травня – 04 червня
2020 року) (Світлана ЄФІМЕНКО).
5. Антикризовий національний онлайн-EdCamp 2020: школа зараз і у «світі після», 1317.04.2020 р. (Марина ЧАЛА)
6. І Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Шляхи удосконалення
професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення», м. Луцьк (28-29.05.2020 р.,
Вікторія КОНДРАТОВА, Олена ЧЕРНЕЦЬКА, Наталія ГАГАРІНА);
7. І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Шляхи удосконалення
професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення», 28-29.05 (Олена
ПОЛОВЕНКО);
8. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток професійної
майстерності педагога в умовах соціокультурної реальності» (9-10 квітня 2020 року,
м. Тернопіль) (Оксана МОЛЧАНОВА);
9. Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція «Вплив інновацій
на науку: основні та прикладні аспекти» (м. Верона, Італія, 26.06.2020 року) (Оксана
МОЛЧАНОВА);
10. Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція «Простір арттерапії: творчість як задзеркалля реальності», м. Київ, 27-29 лютого 2020 року (Оксана
МОЛЧАНОВА).
11. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Тенденції та перспективи
розвитку науки і освіти в умовах глобалізації». Переяслав, 30.04.2020 (Валентина
ВОЙТКО).
12. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Тенденції та перспективи
розвитку науки і освіти в умовах глобалізації». Переяслав, 16.06.2020 (Валентина
ВОЙТКО).
13. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Тенденції та перспективи
розвитку науки і освіти в умовах глобалізації». Переяслав, 26.06.2020 (Валентина ВОЙТКО).
14. Міжнародна науково-практична онлайн конференція: «Педагогічні інновації та
інструменти. Техніки для особистого та психологічного розвитку» 17-18.06 (Оксана
ПОБЕРЕЖЕЦЬ);
15. Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Регулююча дія ціннісних
орієнтацій в житті дитини» (12.11.2020 р., Наталія ГАГАРІНА).
16. Міжнародна он-лайн конференція на платформі інноваційної освіти EdLab «Лідер в
Тобі», 10-11.05.2020 року (Тетяна ЖЕЛЄЗНОВА).
17. Міжнародна онлайн-конференція «Нова норма. Освіта в епоху після COVID-19», ГС
«Освіторія», 30.05 (Оксана ПОБЕРЕЖЕЦЬ, Олена ПОЛОВЕНКО)
18.
Міжнародна онлайн-конференція «Освіта після COVID-19» (30.05.2020 р.)
(Сергій БУРТОВИЙ) https://www.youtube.com/watch?v=eYRP8Z4p9FY;
19. Міжнародна онлайн-конференція Т4 «Нова норма. Освіта в епоху після COVID-19»
(30.05.2020 р., Наталія ТІХОНОВА, Олена ЧЕРНЕЦЬКА, Тетяна ПАШАНОВА);
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20. Міжнародний науково-практичний вебінар «Україна і світ: ціннісно-смислові
орієнтири розвитку гуманітарно-педагогічної освіти» (20.05.2020 р., Наталія ТАРАПАКА);
21. Міжнародний онлайн марафон на платформі інноваційної освіти EdLab «Лідер в
Часи Змін», 08 – 09.05.2020 року (Тетяна ЖЕЛЄЗНОВА).
22. Міжнародний онлайн-вебінар «Оцінювання діяльності шкіл як засіб підвищення
якості освіти», 3.11 (Олена ПОЛОВЕНКО);
23. Онлайн-виставка «Освіта за кордоном» (освітня компанія STUDY.UA, 19-20.09
(Оксана ПОБЕРЕЖЕЦЬ, Олена ПОЛОВЕНКО);
24.
Онлайн-зустріч IREX «Ми – медіаграмотні. Новий навчальний рік разом»
(15.09.2020 р.) (Жанна ФЕДІРКО);
25. Онлайн-семінар в рамках Міжнародної науково-практичної конференції
«Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи». Вебінар «Шляхи
покращення природничо-математичної освіти в умовах Нової української школи»
(13.02.2020 р., Наталія ГАГАРІНА);
26.
П’ята міжнародна наукова конференція «Творча спадщина Володимира
Винниченка на тлі ХХ століття» (8-9.10.2020 р., м. Кропивницький, ЦДПУ
ім. В. Винниченка, доповідь на пленарному засіданні) (Юрій МИТРОФАНЕНКО);
27. Перша
Міжнародна
науково-практична
інтернет-конференція
«Шляхи
удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення». Напрям
«Підготовка вчителів у системі неперервної освіти. Формальна, неформальна та
інформальна освіта». АПН України, ІМЗО (Київ), Хмельницький національний університет,
Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (28-29.05.2020 р.
(Антоніна КЕНДЮХОВА).
28. ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми емпіричних
досліджень у психології, педагогіці та гуманітарних науках» (до 115-річчя від дня
народження Жана Поля Сартра) 24-28 лютого 2020 року, м. Краків (Польща) (Анжела
ГЕЛЬБАК, Оксана МОЛЧАНОВА).
Заходи всеукраїнського рівня
1.
«EdCamp-марафон» 06.11-22.12 (Оксана ПОБЕРЕЖЕЦЬ, Олена ПОЛОВЕНКО).
2.
«Ключові уміння сучасного педагога. Спілкування та співпраця» 27-28.09
(Оксана ПОБЕРЕЖЕЦЬ);
3.
«Підвищення кваліфікації вчителів: через самоосвіту до професійного
зростання» 21.11 (Олена ПОЛОВЕНКО, Оксана ПОБЕРЕЖЕЦЬ);
4.
Cерія вебінарів для початкової школи «Методична підтримка викладання
навчальних предметів» від Видавничого дому «Освіта» (17-21.02.2020 р., Тетяна
ПАШАНОВА);
5.
VІІ Всеукраїнська оn-line конференція з міжнародною участю (м. Вінниця,
29 жовтня 2020року) (Ірина НЕБЕЛЕНЧУК);
6.
Антикризовий національний онлайн-EdCamp 2020: школа зараз і у «світі після» (1317 квітня) від Громадська організація «ЕдКемп Україна» (Наталія ЧЕРТКОВА, Інна
ВІДІБОРЕНКО);
7.
Антикризовий національний онлайн-EdCamp 2020: школа зараз і у «світі після» ,
01.06 (Оксана ПОБЕРЕЖЕЦЬ, Олена ПОЛОВЕНКО, Людмила КІРІШКО);
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8. Антикризовий національний онлайн-EdCamр 2020: школа зараз і у «світі після»
Громадська організація «EdCamp Ukraine» (13-17 квітня) (Антоніна КЕНДЮХОВА, Жанна
ФЕДІРКО)
9.
Вебінар «ReСтарт: Don’Panic!: умови адаптації до карантинного життя» (м. Київ,
31 березня 2020 р.) (Ірина НЕБЕЛЕНЧУК);
10. Вебінар «Відповідальність за своє життя: як не чекати дива, а творити його
самотужки» (м. Київ, 14 вересня 2020 року) (Ірина НЕБЕЛЕНЧУК);
11. Вебінар «Дидактична гра як засіб нвавчання та виховання дітей з порушеннями
зору», Український освітній онлайн-портал для вчителів «На Урок», 12.06.2020 (Валентина
ВОЙТКО);
12. Вебінар «Застосуваня елементів нейропсихологічної корекції розвитку дітей в
освітньому процесі у початковій школі», ТОВ Всеосвіта, 10.06.2020.
13. Вебінар «Звідки береться роздратування і як його позбутися» (м. Київ, 09 жовтня
2020 року) (Ірина НЕБЕЛЕНЧУК);
14. Вебінар
«Звідки
ріки
в
Україні»
(м. Київ,
26 серпня
2020 року)
(Ірина НЕБЕЛЕНЧУК);
15. Вебінар «Інтерактивний урок: ресурси для створення дидактичних онлайн-ігор
та роздаткового матеріалу», Український освітній онлайн-портал для вчителів «На Урок»,
10.03.2020.
16. Вебінар «Коліївщина сучасний контекст» (м. Київ, 16 вересня 2020 року) (Ірина
НЕБЕЛЕНЧУК);
17. Вебінар «Любов до себе – ключ до успіху» (м. Київ, 10 серпня 2020 року) (Ірина
НЕБЕЛЕНЧУК);
18. Вебінар «Межа сучасного літературного процесу: паперові видання та інтернетресурси двохтисячних» (м. Київ, 16 вересня 2020 року) (Ірина НЕБЕЛЕНЧУК);
19. Вебінар «Методичні розробки для навчання та розвитку дітей дошкільного віку»
(«Всеосвіта» - всеукраїнський освітній проєкт) (11.04.2020 р., Наталія ГАГАРІНА, Світлана
СКУРЕНКО);
20. Вебінар «Між фемінністю і феміністичністю: жіночі тексти в сучасній українській
літературі» (м. Київ, 09 жовтня 2020 року) (Ірина НЕБЕЛЕНЧУК);
21. Вебінар «Навчальна кінезіологія: як розвинути мозок учня», Український освітній
онлайн-портал для вчителів «На Урок», 27.04.2020.
22. Вебінар «Нейронауковий погляд на критичне мислення» проєкту «Вивчай та
розрізняй: інфо-медійна грамотність» (15.05.2020 р.) (Жанна ФЕДІРКО);
23. Вебінар «Підвищення якості дошкільної освіти в Україні», тема «Як говорити з
дітьми про коронавірус» (Український інститут розвитку освіти, Всеукраїнський фонд «Крок за
кроком») (10.04.2020 р., Наталія ГАГАРІНА, Світлана СКУРЕНКО);
24. Вебінар «Профорієнтація: професії майбутнього» (м. Київ, 07 вересня 2020 року)
(Ірина НЕБЕЛЕНЧУК);
25. Вебінар «Публічний та професійний простір. Шляхи виходу із конфліктів» (м. Київ,
28 вересня 2020 року) (Ірина НЕБЕЛЕНЧУК);
26. Вебінар «Розвиток навичок перевірки фактів та інформації в шкільній освіті» IREX
(06.04.2020 р.) (Жанна ФЕДІРКО);
27. Вебінар «Сам собі коуч: як внутрішній діалог допоможе рухатись» (м. Київ,
09 листопада 2020 року) (Ірина НЕБЕЛЕНЧУК);
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28. Вебінар «Скринкасти, або форми і методи подачі навчального матеріалу під час
дистанційного навчання», Український освітній онлайн-портал для вчителів «На Урок»,
29.04.2020.
29. Вебінар «Створення інклюзивного середовища в закладі освіти», Український
освітній онлайн-портал для вчителів «На Урок», 29.04.2020.
30. Вебінар «Стигми радянського зразка: як їх викорінити?» (м. Київ, 17 серпня
2020 року) (Ірина НЕБЕЛЕНЧУК);
31. Вебінар «Українськомовний культурний простір через популяризацію та
навчанняукранської мови усіх охочих» (м. Київ, 10 листопада 2020 року) (Ірина
НЕБЕЛЕНЧУК).
32. Вебінар «Хто я? Ролі людини в житті та відчуття за кожну з них» (м. Київ, 05 серпня
2020 року) (Ірина НЕБЕЛЕНЧУК);
33. Вебінар «Чи можливо вчити мову в онлайні» (м. Київ, 06 листопада 2020 року)
(Ірина НЕБЕЛЕНЧУК);
34. Вебінар «Як дітей навчити вчитись: ігрові методики», (28.05.2020 р.) (Тетяна
ПАШАНОВА);
35. Вебінар «Як перетворити мрію на мету» (м. Київ, 02 листопада 2020 року) (Ірина
НЕБЕЛЕНЧУК);
36. Вебінар «Як працює наш мозок у сприйнятті інформації?» проєкту «Вивчай та
розрізняй: інфо-медійна грамотність» (13.05.2020 р.) (Жанна ФЕДІРКО);
37. Вебінар «Якими обмеженнями та заборонами у вихованні ми блокуємо дорогу до
успіху» (м. Київ, 22 вересня 2020 року) (Ірина НЕБЕЛЕНЧУК);
38. Вебінар IREX для ЗВО та ІППО "Інтеграція інфомедійної грамотності у навчальні
матеріали" (14 липня 2020 р.) (Жанна ФЕДІРКО);
39. Вебінар IREX щодо інтеграції інфомедійної грамотності у предмети для ІППО та
ЗВО (12-14 серпня 2020 р.) (Жанна ФЕДІРКО);
40. Всеукраїнська Віртуальна педагогічна рада видавництва «Ранок» «Аудіопідручники
та їх використання в навчальному процесі» (28.05.2020 р.) (Наталія ТІХОНОВА);
41. Всеукраїнська Віртуальна педагогічна рада видавництва «Ранок» «Коли гра –
навчання» (08.05.2020 р.) (Наталія ТІХОНОВА);
42. Всеукраїнська Віртуальна педагогічна рада видавництва «Ранок» «Шляхи
формування емоційного інтелекту молодших школярів» (28.05.2020 р.) (Наталія ТІХОНОВА);
43. Всеукраїнська Віртуальна школа «Ранок»: «Як стати гуру в дистанційному навчанні:
10 практичних порад») (Олена ПОЛОВЕНКО);
44. Всеукраїнська Інтернет-конференція «Інтернет-ресурси у навчальному процесі» (14
травня 2020 р.) (Сергій БУРТОВИЙ);
45. Всеукраїнська інтернет-конференція «Інтернет-ресурси у навчальному процесі»,
ТОВ «На Урок», 14.03 (Олена ПОЛОВЕНКО);
46. Всеукраїнська інтернет-конференція «Мислення логічне, креативне, критичне»
(11.04.2020 р., Наталія ТАРАПАКА);
47. Всеукраїнська Інтернет-конференція «Мотивація в освіті: інструменти, прийоми та
принципи» (18 січня 2020 р.) (Сергій БУРТОВИЙ);
48. Всеукраїнська інтернет-конференція «Нова українська школа 2020: досвід і
перспективи» ТОВ «На Урок», 18-19.06 (Оксана ПОБЕРЕЖЕЦЬ, Олена ПОЛОВЕНКО,
Людмила КІРІШКО, Валентина ТРУБІНА);
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49. Всеукраїнська науково-практична відео-конференція «Творчість Г. К. Андерсена:
реалії ХХІ століття», приуроченій 215 річниці з дня народження та 145 річниці смерті
Г. Х. Андерсена (м. Івано-Франківськ, 27 травня 2020 р.) (Ірина НЕБЕЛЕНЧУК);
50. Всеукраїнська науково-практична конференція «Виклик сьогодення потреба в
новітньому навчальному забезпеченні НУШ» (03.03.2020 р.) (Тетяна ПАШАНОВА);
51. Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційна діяльність педагога
в умовах реформування освітньої галузі: з досвіду впровадження ідей Нової української
школи» (10.06.2020 р.) (Наталія ТАРАПАКА, Світлана ЄФІМЕНКО);
52. Всеукраїнська науково-практична конференція «Особистість у життєвих
ситуаціях: світові тенденції та національні особливості» (Вікторія ПАВЛЮХ);
53. Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Організація освітнього
процесу у закладі дошкільної освіти» (21.07.2020 р.) (Наталія ТАРАПАКА).
54. Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Очікування та
перспективи освітнього процесу у 2020/2021 навчальному році», 27.08.2020 р.) (Олена
ПОЛОВЕНКО);
55. Всеукраїнська онлайн конференція «Навчальний рік 2020-2021: виклики та
можливості» (19.08.2020 р.) (Олена ПОЛОВЕНКО);
56. Всеукраїнська онлайн конференція методистів з трудового навчання ОІППО з теми
«Можливості організації дистанційного трудового навчання в умовах карантину»
(15.04.2020 р.) (Олена ТАТАРЕНКО);
57. Всеукраїнська онлайн нарада для керівників психологічної служби (23.04.2020 р.)
(Валентина ЧЕБОНЕНКО);
58. Всеукраїнська онлайн нарада спільно з директоратом дошкольної, позашкільної та
інклюзивної освіти Міністерства освіти і науки України спільно з ДНУ «Інститут модернізації
змісту освіти» щодо психологічного забезпечення освітнього процесу в закладах освіти
(05.10.2020 р.) (Валентина ЧЕБОНЕНКО, Наталія ДЗЮБАС, Ольга ЗАБОЛОТНЯ);
59. Всеукраїнська онлайн-конференція «Педагогічні інновації та інструменти.
Впровадження нових підходів в сучасній освіті. Дистанційна освіта», (23-24.08) (Олена
ПОЛОВЕНКО);
60. Всеукраїнська онлайн-конференція «Чи буде нам що читати після карантину?»
(м. Київ, 22 квітня 2020 р.) (Ірина НЕБЕЛЕНЧУК);
61. Всеукраїнська онлайн-педрада «Трансформації та адаптації в освіті» (19-20.08)
(Олена ПОЛОВЕНКО);
62. Всеукраїнська практична онлайн конференція «Організація навчального процесу.
Новий освітній простір» (21-22.08.20) (Олена ПОЛОВЕНКО, Оксана ПОБЕРЕЖЕЦЬ);
63. Всеукраїнська практична онлайн конференція «Особливості сучасного освітнього
середовища. Онлайн інструменти та ресурси викладача. НУШ» (23-24.08) (Олена
ПОЛОВЕНКО);
64. Всеукраїнська практична онлайн конференція «Педагог на часі змін. Інструменти
вчителя 2021» (AtomsHub – Електронна платформа, 28-29.08 (Олена ПОЛОВЕНКО);
65. Всеукраїнська серпнева конференція «Освіта в умовах пандемії: як організувати
навчальний рік 2020-2021» (18.08.2020 р., Наталія ГАГАРІНА);
66. Всеукраїнський вебінар «Використання дослідницької діяльності під час
ознайомлення дітей дошкільного віку з об’єктами довкілля», (Л.І.Зайцева, ГО «Академія
педагогічного зростання») (04.06.2020 р., Наталія ГАГАРІНА);
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67. Всеукраїнський вебінар «Дієві інструменти діяльнісного навчання у початковій
школі» (18.11.2020 р., Тетяна ПАШАНОВА);
68. Всеукраїнський вебінар «Діяльнісний підхід в освіті України сьогодні: думки
про головне» у рамках міжнародної конференції, проведеної Запорізьким ОІППО
(14.05.2020 р., Тетяна ПАШАНОВА);
69. Всеукраїнський вебінар «Діяльнісний підхід як наскрізний: розставляємо
акценти» (23.04.2020 р, Тетяна ПАШАНОВА);
70. Всеукраїнський вебінар «Інтеграція інфомедійної грамотності у викладанні
предметів мистецтво та культура», серпень (Вікторія КОНДРАТОВА);
71. Всеукраїнський вебінар «Інтеграція інфомедійної грамотності у навчальні
матеріали», 08.07 (Вікторія КОНДРАТОВА);
72. Всеукраїнський вебінар «Навчально-методичне забезпечення учнів і учениць
третього класу Нової української школи» (05.03.2020 р., Натлія ТАРАПАКА, Олена
ЧЕРНЕЦЬКА, Тетяна ПАШАНОВА);
73. Всеукраїнський вебінар «Організація освітньої роботи в розвивальному
середовищі дитячого садка» (07.10.2020 р., Наталія ГАГАРІНА);
74. Всеукраїнський вебінар «Організовуємо дистанційне навчання для батьків і
дітей: ресурси і поради» (Проєкт «Підвищення якості дошкільної освіти», онлайнплатформа «Центр Знань») (27.04.2020 р., Наталія ГАГАРІНА);
75. Всеукраїнський вебінар «Освіта для сталого розвитку: модний тренд чи
необхідність» (16.06.2020 р., Наталія ГАГАРІНА, Світлана СКУРЕНКО);
76. Всеукраїнський вебінар «Освітній процес у закладі дошкільної освіти: вимоги до
організації навчальної діяльності дітей» (11.02.2020 р., Наталія ТАРАПАКА);
77. Всеукраїнський вебінар «Освітня еінезіологія для дошкільнят, або чому треба
навчати в русі?» (23.09.2020 р., Наталія ТАРАПАКА);
78. Всеукраїнський вебінар «Особливості організації навчального процесу з
мистецької галузі у 4 класах пілотних закладів», 13.10 (Вікторія КОНДРАТОВА);
79. Всеукраїнський вебінар «Підвищуємо кваліфікацію онлайн», м. Київ, Вища
школа освітнього менеджменту (29.04.2020 р., Наталія ГАГАРІНА);
80. Всеукраїнський вебінар «Прикладні ігри в діяльності шкільного психолога»
(21.05.2020 р., Олена ЧЕРНЕЦЬКА);
81. Всеукраїнський вебінар «Реалізація компетентнісного підходу в процесі
вивчення інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у 3 класах на засадах Нової української
школи» (Наталія ТІХОНОВА);
82. Всеукраїнський вебінар «Реалізація наскрізних ліній ключових компетентностей
в навчанні математики» (19.05.2020 р., Олена ЧЕРНЕЦЬКА);
83. Всеукраїнський вебінар «Розвиваємо творчість та креативність за допомогою
наборів LEGO®Education» (25.11.2020 р., Наталія ГАГАРІНА, Світлана СКУРЕНКО,
Тетяна ПАШАНОВА);
84. Всеукраїнський вебінар «Розвиток дрібної моторики дошкільників: від теорії до
практики», м. Київ (20.05,2020 р., Наталія ГАГАРІНА, Світлана СКУРЕНКО);
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85. Всеукраїнський вебінар «Розвиток критичного мислення особистості як
ключовий інструмент сучасного освітнього процесу. ТОВ «Осередок розвитку освіти»
(20.05.2020 р., Олена ЧЕРНЕЦЬКА);
86. Всеукраїнський вебінар «Розвиток логічного мислення учнів як перший крок до
впровадження STEM-освіти» ТОВ «Видавничий дім «Освіта» (04.05.2020 р., Олена
ЧЕРНЕЦЬКА);
87. Всеукраїнський вебінар «Створення сучасного освітнього простору, який
належить дітям» (20.05.2020 р., Тетяна ПАШАНОВА);
88. Всеукраїнський вебінар «Структура оцінювання у 3-4 класах НУШ. Заповнення
журналу», 22.09 (Вікторія КОНДРАТОВА);
89. Всеукраїнський вебінар «Сучасний вихователь ЗДО. Який він?» (17.09.2020 р.,
Наталія ТАРАПАКА);
90. Всеукраїнський вебінар «У фокусі – методичний супровід дітей раннього віку»
(20.08.2020 р, Наталія ГАГАРІНА);
91. Всеукраїнський вебінар «Усе про внутрішню систему вивчення освітнього
процесу в дитсадку» (24.09.2020 р., Наталія ГАГАРІНА);
92. Всеукраїнський вебінар «Цілісний творчий розвиток дітей при вивчені
української мови та літератури у 3 класах на засадах Нової української школи» (Тетяна
ПАШАНОВА);
93. Всеукраїнський вебінар «Шість цеглинок не як сигнальні картки» (15.10.2020 р.,
Тетяна ПАШАНОВА);
94. Всеукраїнський вебінар «Як організувати дистанційне узагальнення знань та
підбити підсумки навчального року» (20.05.2020 р., Наталія ТАРАПАКА);
95. Всеукраїнський вебінар «Як підготувати дітей до школи – весело, цікаво та
яскраво за допомогою наборів LEGO Education» (04.11.2020 р., Наталія ГАГАРІНА,
Світлана СКУРЕНКО, Вікторія КОНДРАТОВА, Тетяна ПАШАНОВА);
96. Всеукраїнський день дошкілля – 2020 (27.09.2020 р., Наталія ГАГАРІНА);
97. Всеукраїнський круглий стіл «Забезпечення якості освіти: стан проблеми,
перспективи» (20.11.2020 р., Наталія ГАГАРІНА, Світлана СКУРЕНКО, Тетяна
ПАШАНОВА);
98. Всеукраїнський круглий стіл в межах дослідно-експериментальної роботи
Всеукраїнського рівня «Дидактико-методичне і навчальне забезпечення реалізації
концептуальних засад реформування початкової загальної освіти», 26.08 (Вікторія
КОНДРАТОВА);
99. Всеукраїнський методологічний семінар Національної академії педагогічних
наук України «Дошкільна освіта в контексті ідей Нової української школи» (30.10.2020 р.,
Наталія ГАГАРІНА);
100. Всеукраїнський навчально-практичний тренінг «Підвищення якості дошкільної
освіти в Україні» (04-05.02.2020 р., Наталія ТАРАПАКА);
101. Всеукраїнський науково-методичний онлайн-семінар Державна наукова
установа «Інститут модернізації змісту освіти» у співпраці з Державним закладом вищої
освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України «Діяльність психологічної
служби у системі освіти щодо забезпечення психологічного благополуччя вчителів в
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умовах реалізації концепції «Нова українська школа» 03.11.2020 р. (Валентина
ЧЕБОНЕНКО, Наталія ДЗЮБАС);
102.Всеукраїнський науково-практичний інтернет-семінар «Арттерапія в роботі
психолога: інноваційні підходи» (23-29 квітня 2020 м. Кропивницький) (Оксана
МОЛЧАНОВА, Анжела ГЕЛЬБАК);
103. Всеукраїнський науково-практичний онлайн-семінар «STEM-освіта: ресурси та
перспективи розвитку в 2020-2021 навчальному році» (25.08.2020 р., Наталія ГАГАРІНА);
104. Всеукраїнський онлайн семінар «Я-Дослідник 2.0 та Сінгапурська математика:
варіативні концепції впровадження концептуальних засад Нової української школи»
(04.06.2020 р., Олена ЧЕРНЕЦЬКА, Тетяна ПАШАНОВА);
105. Всеукраїнський онлайн-марафон «Дистанційна реальність: думаємо по-новому,
діємо по-іншому». Серія вебінарів «Ми у світлі змін і світло змін у нас», «Дистанційна
реальність», «Мій досвід дистанційної реальності», «Навчання сьогодні: як це зробили ми»,
«Ресурсно про ресурс для вчителів», «НУШ: дистанційно без дистанції», «Реагуємо
сьогодні на виклики майбутнього», «Магія успіху» (06-10.04.2020 р., Тетяна ПАШАНОВА);
106. Всеукраїнський онлайн-марафон та вебінарна сесія Інтерактивної школи
творчого вчителя «НУШ: Як навчати ефективно» (25-28.02.2020 р., Тетяна ПАШАНОВА);
107. Всеукраїнський онлайн-семінар «Шляхи покращення природничо-математичної
освіти в умовах Нової української школи» (13.05.2020 р., Олена ЧЕРНЕЦЬКА, Тетяна
ПАШАНОВА);
108. Всеукраїнський практичний семінар «Весни обірване суцвіття: до 34-ї річниці
Чорнобильської катастрофи» (м. Київ, 27 квітня 2020 р.) (Ірина НЕБЕЛЕНЧУК);
109. Всеукраїнський практичний семінар «Ділове листування: помилки, що псують Ваші
тексти» (м. Київ, 11 червня 2020 р.) (Ірина НЕБЕЛЕНЧУК);
110. Всеукраїнський практичний семінар «Зіркові пригоди Іскри» (за астрономічними
казками Олени Довгаленко» (м. Київ, 10 червня 2020 р.) (Ірина НЕБЕЛЕНЧУК);
111. Всеукраїнський практичний семінар «Маргарет Ествуд – канадська письменниця,
літературний критик, автор антиутопії «Оповідь служниці» (м. Київ, 13 травня 2020 р.)
(Ірина НЕБЕЛЕНЧУК);
112. Всеукраїнський практичний семінар «Ольжич: слідами поета, підпільника й
археолога» (м. Київ, 12 червня 2020 р.) (Ірина НЕБЕЛЕНЧУК);
113. Всеукраїнський практичний семінар «Світ фентезі: втеча чи пошук?» (м. Київ,
10 травня 2020 р.) (Ірина НЕБЕЛЕНЧУК);
114. Всеукраїнський семінар-практикум для вчителів початкових класів, які задіяні у
дослідно-експериментальній роботі Всеукраїнського рівня «Дидактико-методичне і
навчальне забезпечення реалізації концептуальних засад реформування початкової
загальної освіти» на 2016-2020 роки за науковим керівництвом А. Д. Цимбалару,
м. Кропивницький (29.10.2020 р, Наталія ТАРАПАКА, Вікторія КОНДРАТОВА, Олена
ЧЕРНЕЦЬКА, Наталія ГАГАРІНА, Світлана СКУРЕНКО, Тетяна ПАШАНОВА);
115. Всеукраїнський тренінг «Безпечна та дружня до дитини школа» м. Київ 1213.10.2020 р. – (Наталія ДЗЮБАС);
116. Дистанційний курс «STEM-школа – 2020», м. Київ, Державний заклад вищої
освіти «Університет менеджменту освіти» (02.03.2020 р., Наталія ГАГАРІНА);
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117. Дистанційний курс з питань забезпечення якості шкільної освіти «Якість освіти
2020» (Державна освітня установа «Навчально-методичний центр з питань якості освіти»)
(24.05.2020 р., Наталія ГАГАРІНА);
118. Засідання наукового товариства імені Т.Шевченка (11 березня 2020 р.,
м. Дніпро) (Юрій МИТРОФАНЕНКО);
119. ІV Всеукраїнські Яворницькі наукові читання, присвячені 165-річчю від дня
народження академіка Д. І. Яворницького (м. Дніпро, 6 листопада 2020 року, доповідь на
секційному засіданні) (Юрій МИТРОФАНЕНКО);
120. ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Компетентнісне
спрямування дошкільної та початкової освіти в умовах Нової української школи»
(15.12.2020 р., Наталія ГАГАРІНА);
121. ІІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Дитинство ХХІ
століття: інноваційна освіта» (09.10.2020 р., Наталія ГАГАРІНА);
122. Інструктивна нарада з питань адміністрування пілотного етапу міжнародного
дослідження PISA-2021 (Ліна БУТЕНКО, березень 2020);
123. Інтернет-конференція «Мислення логічне, креативне, критичне» (освітній проєкт
«На урок») (11.04.2020 р., Наталія ГАГАРІНА, Світлана СКУРЕНКО);
124. Інтернет-марафон «Впровадження інноваційних методів навчання» 27-28.10
(Оксана ПОБЕРЕЖЕЦЬ);
125. Консультація IREX щодо інтеграції інфомедійної грамотності до навчальних
програм для ІППО (22 вересня 2020 р.) (Жанна ФЕДІРКО);
126. Конференція
«Мислення
логічне,
креативне,
критичне»,
11.04
(Олена ПОЛОВЕНКО, Оксана ПОБЕРЕЖЕЦЬ);
127. Конференція «педагог майбутнього. Практичні навички», 13.08 (Олена
ПОЛОВЕНКО);
128. Конференція AtomsHub «Педагогічні інновації та інструменти. Техніки для
особистого та психологічного розвитку», 25-26.06 (Олена ПОЛОВЕНКО);
129. Круглий стіл «Сучасне мілітарне явище в українському суспільстві» (м. Київ,
13 жовтня 2020 року) (Ірина НЕБЕЛЕНЧУК);
130. Навчальний
курс
зимової
сесії
«WEB-STEM-школа-2020»
(Оксана
ПОБЕРЕЖЕЦЬ, Олена ПОЛОВЕНКО);
131. Навчання за програмою підготовки тренерів, для навчання вчителів, які
реалізовуватимуть освітню програму початкової школи науково-педагогічного проєкту
«Інтелект України» (червень 2020 р., Олена ЧЕРНЕЦЬКА);
132. Науково-практична інтернет-конференція «Підготовка майбутніх учителів у
контексті реалізації Концепції «Нова українська школа» (16.04.2020 р., Наталія
ТАРАПАКА);
133. Науково-практична конференція, онлайн-семінар «Шляхи покращення
природничо-математичної освіти в умовах Нової української школи», 13.05 (Олена
ПОЛОВЕНКО);
134. Онлайн-конференція «Ukraine Online Conference Teaching in the new normal:
challenges & solutions», 19- 20.08 (Оксана ПОБЕРЕЖЕЦЬ);
135. Онлайн-конференція «Від викликів до можливостей», 26-27.08 (Оксана
ПОБЕРЕЖЕЦЬ);
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136. Онлайн-конференція «Організація навчального процесу. Новий освітній
простір», 21-22.08 (Оксана ПОБЕРЕЖЕЦЬ);
137. Онлайн-конференція «Педагог майбутнього. Практичні навички», 13-14.08 (Оксана
ПОБЕРЕЖЕЦЬ);
138. Онлайн-курс «Дистанційне навчання англійської мови» в рамках підтримки
професійного розвитку вчителів і методистів ІППО», 17 – 20.08.2020 р. (Ірина КОСА);
139. Онлайн-курс «Ключові уміння 21-го століття» розроблений Британською Радою
спільно зі студією онлайн освіти EdEra в рамках Нової Української школи (31.05.2020 р.,
Тетяна ПАШАНОВА);
140. Онлайн-курс «Навчання англійської мови у новому контексті: базова середня
освіта» та семінар-практикум професійного розвитку на онлайн платформі Британської
Ради для вчителів англійської мови (Юлія ЗАДУБНЯК);
141. Онлайн-курс EdEra з медіаграмотності VERYFIED (Тетяна ПАШАНОВА);
142. Онлайн-курс на Національній онлайн-платформі з цифрової грамотності
«Цифрові навички для вчителів» (07.05.2020 р., Тетяна ПАШАНОВА);
143. Онлайн-курс С. О. Скворцової «Інтернет ресурси для створення навчального та
ігрового контенту з математики для молодших школярів» (01.06.2020 р., Олена
ЧЕРНЕЦЬКА);
144. Онлайн-марафон «Траєкторія розвитку сучасного педагога», 17-2.09 (Олена
ПОЛОВЕНКО);
145. Онлайн-навчання для працівників територіальних органів Державної служби
якості освіти та експертів, які можуть бути залучені до експертного оцінювання
професійних компетентностей (20-21.05.2020 р., Наталія ТІХОНОВА);
146. Онлайн-нарада щодо реалізації мистецької освітньої галузі у 5-9 класах закладів
загальної середньої освіти (продовження інтегрованої освітньої системи А. Д. Цимбалару)
(14.04.2020 р., Вікторія КОНДРАТОВА);
147. Онлайн-нарада щодо реалізації мистецької освітньої галузі у 5-9 класах закладів
загальної середньої освіти (продовження інтегрованої освітньої системи А. Д. Цимбалару),
13.05 (Вікторія КОНДРАТОВА);
148. Онлайн-семінар «Дистанційна самоосвіта фахівців освітянських бібліотек»
(14.05.2020 р., Надія ДЯЧЕНКО);
149. Онлайн-семінар «Шляхи покращення природничо-математичної освіти»
(13.05.2020 р., Вікторія КОНДРАТОВА);
150.Онлайн-толока EdCamp Ukraine: для розуму і серця. # 1 Підсумки навчального
року і завдання на літо» Громадська організація «EdCamp Ukraine» (01.06.2020) – Антоніна
КЕНДЮХОВА. Сертифікат № 0Т1 2020/336.
151. Онлайн-толока EdCamp Ukraine: для розуму і серця #2 «Перезавантаження: зміст
і форма», 01.07. (Оксана ПОБЕРЕЖЕЦЬ, Олена ПОЛОВЕНКО);
152. Онлайн-толока EdCamp Ukraine: для розуму і серця #4 «Для нових викликів –
нові інструменти й компетентності», 29.09. (Оксана ПОБЕРЕЖЕЦЬ, Олена ПОЛОВЕНКО);
153. Онлайн-толока EdCamp Ukraine: для розуму і серця (про підсумки навчального
року і завдання на літо) (01.06.2020 р., Тетяна ПАШАНОВА);
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154. Онлайн-толока EdCamp Ukraine: для розуму і серця. #1 Підсумки навчального
року і завдання на літо», 01.06 (Оксана ПОБЕРЕЖЕЦЬ, Олена ПОЛОВЕНКО, Людмила
КІРІШКО, Валентина ТРУБІНА);
155.Онлайн-форум фахівців допоміжних професій «Арттерапевтичний практикум з
дитячої психології: кризові стани в період пандемії» (31 травня 2020 року, м. Харків)
(Оксана МОЛЧАНОВА);
156. Орієнтаційний 30-годинний онлайн курс підготовки вчителів-агентів змін
Навчання англійської мови у новому контексті – базова середня освіта» відповідно до
Концепції «Нова українська школа», 12-19 жовтня 2020 року (Ірина КОСА);
157. Освітній івент з онлайн-трансляцією (Оксана ПОБЕРЕЖЕЦЬ, Олена
ПОЛОВЕНКО);
158. Професійний шлях педагога дошкільної освіти ефір. Виступ К. Крутій,
О. Каплуновської (ефір Клубу «Біла ворона» – Телеканал I-UA.tv) (16.05.2020 р., Наталія
ГАГАРІНА, Світлана СКУРЕНКО);
159. Ранкова освіта. Віртуальна педрада, що присвячена темі «Дистанційного
завершення навчального року та онлайн-інструментам для візуалізації навчального
матеріалу». Проведення вебінару на тему «Розвиток просторової уяви учнів» (21.05.2020 р.,
Олена ЧЕРНЕЦЬКА);
160. Серпнева онлайн-толока EdCamp Ukraine #3 – «Нові сили й ідеї – для нового
навчального року», 04.08 (Оксана ПОБЕРЕЖЕЦЬ, Олена ПОЛОВЕНКО);
161. Серпнева педагогічна онлайн-конференція міста Києва – 2020, 20.08 (Олена
ПОЛОВЕНКО);
162. Спеціальна (не)конференція mini-EdCamp Кропивницький – «Якість освіти. Цілі
сталого розвитку», 15.09 (Оксана ПОБЕРЕЖЕЦЬ, Олена ПОЛОВЕНКО);
163. Студія корпоративного тімбілдінгу «Особистісний бренд педагога-професіонала
в освіті» у рамках роботи Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар'єра – 2020»
20.11 (Оксана ПОБЕРЕЖЕЦЬ);
164. Тренінг (онлайн-курс) фінського проєкту «Навчаємось разом» «Стратегія
розвитку ОІППО: клієнтоорієнтованість та внутрішня система забезпечення якості» 01.1208.12 (Оксана ПОБЕРЕЖЕЦЬ);
165. Тренінг «Педагогіка початкової школи: фінський досвід» у межах проєкту
«Фінська підтримка реформи української школи», м. Київ (03-05.02.2020 р., Вікторія
КОНДРАТОВА);
166. Тренінг з інфомедійної грамотності у межах проєкту «Вивчай та розрізняй: інфомедійна грамотність», м. Київ (03-04.03.2020 р., Вікторія КОНДРАТОВА);
167. Тренінг з інфомедійної грамотності у рамках проєкту: «ВИВЧАЙ ТА
РОЗРІЗНЯЙ: ІНФО-МЕДІЙНА ГРАМОТНІСТЬ» м. Київ, 11-12 березня 2020 року. (Наталія
ЧЕРТКОВА, Інна ВІДІБОРЕНКО);
168. Фестиваль Ідей – 2020, 26-27.06 (Оксана ПОБЕРЕЖЕЦЬ, Олена ПОЛОВЕНКО,
Людмила КІРІШКО);
169. ХХVІ Всеукраїнська науково-практична конференція Фізичне виховання і спорт
в навчальних закладах України на сучасному етапі: стан, напрямки та перспективи
розвитку» (на базі ЦДПУ імені В.Винниченка, 29-30.05.2020 р.). (Микола КОРОБОВ);
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170. Цифрова майстерня з інформаційної безпеки в рамках заходу «Цифрова година
(Digital Homeroom)», присвяченого Дню безпечного Інтернету (МОН України, Академія
цифрового розвитку) за підтримки Google Україна) (Оксана ПОБЕРЕЖЕЦЬ);
171. Шостий всеукраїнський методичний семінар «Нова Українська Школа:
навчання/знання про Голодомор та інші геноциди» (23-24.11.2020 р., Сергій
КОЛІСНІЧЕНКО).
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ІV. Наукова діяльність
У 2020 році науково-педагогічні та педагогічні працівники КЗ «КОІППО імені Василя
Сухомлинського» забезпечували розкриття комплексної науково-дослідної теми «Розвиток
професійної компетентності педагогічних працівників у системі післядипломної освіти»
(2019-2023 рр).
З метою висвітлення результатів наукових та науково-методичних досліджень
комплексної науково-дослідної теми інституту протягом 2020 року науково-педагогічними
та педагогічними працівниками було підготовлено та опубліковано:

4.1. Напрями наукових досліджень структурних підрозділів
Науково-педагогічними працівниками кафедр розроблені, досліджені та запроваджені
24 напрями:
Прізвище, ініціали, наукова
№
Проблема (тема) науково-дослідної
ступінь, звання викладача,
з/п
роботи
аспіранта, здобувача
1
Реалізація
принципу
наступності
Наталія ТАРАПАКА,
дошкільної та початкової освіти в умовах
кандидат педагогічних наук,
Нової української школи
доцент
2
Дослідження якості дошкільної освіти з
Наталія ГАГАРІНА,
використанням міжнародного інструменту
кандидат педагогічних наук
оцінювання ECERS
3
Методика
формування
мовленнєвої
Світлана СКУРЕНКО
компетенції дошкільників
4
Дидактичні
засади
викладання
Вікторія КОНДРАТОВА,
інтегрованих курсів в закладах загальної
кандидат педагогічних наук
середньої освіти відповідно до концепції
«Нова українська школа»
5
Педагогіка
партнерства
як
засіб
Наталія ТІХОНОВА,
запобігання професійному вигоранню
кандидат педагогічних наук
педагогічних працівників
6
Компетентнісний підхід до викладання
Олена ЧЕРНЕЦЬКА
математичної освітньої галузі в початковій
школі
7
Розвиток творчого потенціалу учня
Тетяна ПАШАНОВА
початкової школи шляхом впровадження
концепції Game Based Learning
8
Полідіяльнісний
базис
організації
Лариса ГОЛОДЮК, доктор
навчально-пізнавальної діяльності учнів
педагогічних наук, доцент
9
Реалізація ціннісного підходу до освітньої Адам БИК, кандидат педагогічних
діяльності
наук, доцент
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10
11
12
13
14
15
16

17

18

19

20

21

Сучасні можливості розробки й побудови
Сергій БУРТОВИЙ, кандидат
дистанційних курсів та тренінгів.
педагогічних наук
Підготовка до ЗНО: сучасні методи
Олена ВІКТОРІНА, кандидат
навчання
філологічних наук
Роки
боротьби
на
Єлисаветчині. Юрій МИТРОФАНЕНКО, кандидат
Український погляд
історичних наук
Сучасна українська література: поезія
Ірина НЕБЕЛЕНЧУК, кандидат
(дослідницький контент)
педагогічних наук
Ефективне
впровадження
мобільного
Ганна СКРИПКА, кандидат
навчання в умовах реформування освіти
педагогічних наук
Виховуємо доброчесність в освіті
Жанна ФЕДІРКО, кандидат
педагогічних наук
Біоадекватна технологія та інші ефективні
Ганна ЯКОВОВА
методики
покращення
результатів
навчання
Теоретичні та методичні засади шкільного
Олександр ЖОСАН, кандидат
підручникознавства (протокол засідання
педагогічних наук
Міжвідомчої ради НАПН з координації
наукових досліджень з пед. і психол. наук
в Україні від 31.01.2012 № 1).
Науково-методичне забезпечення розвитку
професійної
компетентності
вчителів
галузі «Суспільствознавство» (протокол
засідання кафедри педагогіки, психології і
корекційної освіти від 29.12.2017 № 10).
Проблематика дослідження структури
Анжела ГЕЛЬБАК, кандидат
особистості
підлітка
в
умовах
психологічних наук
трансформаційного періоду (протокол
засідання кафедри педагогіки, психології і
корекційної освіти від 05.12.2016 № 7)
Підготовка педагога до використання Антоніна КЕНДЮХОВА, кандидат
сучасних технологій оцінювання у
педагогічних наук, доцент
практичній діяльності (протокол засідання
кафедри
педагогіки,
психології
і
корекційної освіти від 03.12.2014 № 12)
Корекція розвитку дітей групи ризику
Валентина ВОЙТКО, кандидат
затримки психічного розвитку (протокол
педагогічних наук
засідання кафедри від 19.06.2015 р. № 6)
Арт-терапія
у
системі
підвищення
Оксана МОЛЧАНОВА, кандидат
кваліфікації педагога (протокол засідання
психологічних наук
кафедри від 28.10.2018 року № 8)
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Розвиток
інтелектуально-творчого
потенціалу
педагога
в
умовах
післядипломної освіти (протокол засідання
кафедри від 23.11.2015 року № 10)
Особистісні детермінанти становлення
професійної ідентичності практичного
психолога (протокол засідання кафедри
педагогіки, психології і корекційної освіти
від 03.12.2014 № 12).
Розвиток
ключових
компетентностей
вчителів початкових класів (протокол
засідання кафедри педагогіки і психології
від 20.09.2010 № 8)

22

23

24

Світлана ЄФІМЕНКО, кандидат
педагогічних наук
Вікторія ПАВЛЮХ

Ірина МАРЧЕНКО

Досліджується та запроваджується на рівні регіону 16 науково-методичних тем, а
саме:
№
з/п
1

2

3

4

Проблема (тема) науководослідної роботи

Назва структурного
підрозділу закладу

Реалізація принципу
наступності дошкільної та
початкової освіти в умовах
Нової української школи
Формування готовності
педагогічних працівників до
професійного
самовдосконалення у системі
післядипломної освіти
Андрагогічні засади розвитку
професійної компетентності
педагогічних працівників у
системі післядипломної освіти
Впровадження сучасних
технологій оцінювання якості
освіти в систему науковометодичної роботи з
педагогічними працівниками

Кафедра дошкільної
та початкової освіти

Прізвище, ініціали
керівника
структурного
підрозділу закладу
Наталія ТАРАПАКА,
кандидат педагогічних
наук, доцент

Кафедра теорії і
методики середньої
освіти

Сергій БУРТОВИЙ,
кандидат педагогічних
наук

Кафедра педагогіки,
психології
і
корекційної освіти

Олександр ЖОСАН,
кандидат педагогічних
наук

Навчальнометодичний
оцінювання
освіти

Любов КОРЖ
центр
якості
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5

Оновлення змісту і форм
підвищення кваліфікації
педагогічних працівників в
умовах функціонування
інформаційно-освітнього
простору регіону

6

Методичний супровід
організаційно-правових
аспектів діяльності
психологічної служби системи
освіти

7

Компетентнісно-ціннісний
вимір у системі підвищення
кваліфікації педагогічних та
бібліотечних працівників
Розвиток професійної
компетентності вчителів
предметів гуманітарноестетичного циклу у системі
післядипломної освіти
Удосконалення професійної
компетентності вчителів
природничо-математичного
циклу області в умовах
функціонування
багатоваріативного
інформаційно-освітнього
простору в системі
неперервної освіти
Побудова оптимального
освітнього середовища для
розвитку професійної
компетентності педагогів
області, які викладають
предмети освітньої галузі
«Технології»

8

9

10

Обласний
навчальнометодичний центр
освітнього
менеджменту та
координації
діяльності
методичних служб
Обласний
навчальнометодичний центр
психологічної
служби системи
освіти
Науково-методична
лабораторія виховної
роботи і формування
культури здоров’я
Науково-методична
лабораторія
гуманітарноестетичних
дисциплін
Науково-методична
лабораторія
природничоматематичних
дисциплін

Науково-методична
лабораторія
інформаційнотехнологічної освіти

Олена ПОЛОВЕНКО

Валентина
ЧЕБОНЕНКО

Юлія ФЕДОРОВА,
кандидат педагогічних
наук
Олена РЕВНИВЦЕВА

Людмила ХЛАНЬ

Марина ЧАЛА
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11

12

Формування індивідуальної
траєкторії підвищення рівня
компетентності учасників
освітнього процесу в умовах
розвитку безпечного,
здоров’язбережного
освітнього простору
Розвиток професійної
компетентності вчителів
іноземних мов у системі
післядипломної освіти

Науково-методична
лабораторія
основ
здоров’я,
безпеки
життєдіяльності та
охорони праці

Тетяна ЖЕЛЄЗНОВА,
кандидат педагогічних
наук

Науково-методична
лабораторія
іноземних мов та
міжнародних
освітніх обмінів
Науково-методична
лабораторія
суспільствознавчих
дисциплін

Ірина КОСА

Шляхи підвищення
Наталія ЧЕРТКОВА
професійної компетентності
учителів історії та
суспільствознавчих дисциплін
у системі післядипломної
освіти
14
Розвиток професійної
Науково-методична
Микола КОРОБОВ
компетентності вчителів
лабораторія фізичної
предметів «Фізична культура» культури, спорту і
та «Захист Вітчизни» у
захисту Вітчизни
системі післядипломної освіти
15
Організація та
НавчальноОльга ЛИТВИНЕНКО
функціонування ресурсного
методичний
центр
центру дистанційного
дистанційного
навчання регіону, закладу
навчання
освіти
16
Науково-методичне
Ресурсний
центр
Інна ЧЕРВОНЕЦЬ
забезпечення розвитку і
підтримки
соціалізації особистості
інклюзивної освіти
дитини з особливими
освітніми потребами в умовах
інформаційно-освітнього
простору системи неперервної
освіти
4.2. Результати наукової діяльності
З метою висвітлення результатів наукових та науково-методичних досліджень
комплексної науково-дослідної теми інституту протягом 2020 року науково-педагогічними
та педагогічними працівниками було підготовлено та опубліковано:
Монографії
13

1.
Жосан О.Е. Підручники і посібники для загальної середньої освіти у 1921–
1991 роках : [монографія] / О.Е. Жосан. – Кропивницький, 2020. – 350 с.
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Збірники
1.
Блохін В.А., Коробов М.Г. Підвищення рухової активності учнів 5-11 класів
на уроках фізичної культури засобами інноваційних варіативних модулів навчальної
програми: [з досвіду роботи] // В.А. Блохін., М.Г. Коробов. – Кропивницький: Видавництво
КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського, 2020. – 80 с.
2.
Босько В. М. Історичний календар Кіровоградщини на 2021 рік. Люди. Події.
Факти. – 330 с.
3.
Водограй міста на Інгулі: альбом / укладач О.Е. Жосан., 140 с.
4.
Войтко В.В. Методи корекційного впливу на розвиток дітей з
інтелектуальними порушеннями (практикум для педагога). – 38 с.
5.
Войтко В.В. Розвиток дрібної та середньої моторики дітей: [практикум для
педагога]. – 60 с.
6.
Завдання учнівських олімпіад з інформатики та інформаційних технологій:
[навчально-методичний
посібник]
/
упорядники
–
М.С.
Чала,
О.С. Шовенко. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2020. –
72 с.
7.
Корекційно – розвиткові програми: збірник матеріалів (з досвіду роботи
працівників психологічної служби системи освіти Кіровоградської області)» / уклад.
Чебоненко В.Ф. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2020. –
75 с.
8.
Наукова спадщина Григорія Костюка як основа розвитку вітчизняної
психолого-педагогічної науки: зб. матер. обласного науково-практичного інтернет-семінару
(м. Кропивницький, 02. – 06.12.2020), присвяченого 120-річчю від дня народження Григорія
Костюка / уклад. О. Жосан. – Кропивницький : КЗ «КОІППО імені Василя
Сухомлинського», 2020. – 100 с.
9.
Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників в умовах
неперервної освіти : Науково-методичний вісник № 56. – Кропивницький : КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського», 2020. – С. 388.
10.
Формування медіаграмотності на уроках суспільствознавчих дисциплін (з
досвіду роботи вчителів історії, правознавства та громадянської освіти Кіровоградщини):
методичні розробки для вчителів історії, правознавства та громадянської освіти / уклад.:
Черткова Н. С., Відіборенко І. В. Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя
Сухомлинського», 2020. – 74 с.
Посібники та аналітичні матеріали
1.
Аналітичні матеріали за підсумками участі школярів області у Всеукраїнських
учнівських олімпіадах з навчальних предметів, турнірах юних географів, юних
інформатиків (2019/2020 н. р.). – 108 с.
2.
Бражнікова Т. О. Впровадження інклюзивної форми навчання в освітній простір
закладу дошкільної освіти: компетентнісний підхід / Т.О. Бражнікова. – Кропивницький:
КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2020. – 30 с.
3.
Гагаріна Наталія, Бабіч Наталя. Світ творчої уяви та фантазії: [навчальнометодичний посібник] / Наталія Гагаріна, Наталя Бабіч. – Кропивницький: КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського», 2020. – 36 с.
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4.
Желєзнова Тетяна. Розвиток здоров’язбережувальної компетентності вчителів
основної школи у системі післядипломної педагогічної освіти: [навчально-методичний
посібник]/ Тетяна Желєзнова. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя
Сухомлинського», 2020. – 24 с.
5.
Застосування педагогічної технології «Щоденні 5» у роботі над текстом у
початковій школі (1-2 класи): [навчально-методичний посібник] / упорядник Наталія
ТІХОНОВА.  Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2020.  125 с.
6.
Значення усного рахунку і його місце в освітньому процесі: [навчальнометодичний посібник]/ укладачі – М.С. Чала, Л.А. Ткаченко. – Кропивницький: КЗ
«КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2020. – 72 с.
7.
Значення усного рахунку і його місце в освітньому процесі: [навчальнометодичний посібник]/ укладачі – М.С. Чала, Л.А. Ткаченко. – Кропивницький: КЗ
«КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2020. – 72 с.
8.
Зовнішнє незалежне оцінювання 2020 року та державна підсумкова атестація у
формі ЗНО (узагальнені результати). Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя
Сухомлинського», 2020. – 117 с.
9.
Карявка Сергій. Мотивація як засіб саморозвитку й самореалізації: з досвіду
роботи вчителя [навчально-методичний посібник] / за наук.-метод. ред. М.Чалої. –
Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2020. – 144 с.
10. Кендюхова А.А. Формувальне оцінювання: від А до Я / навчально-методичний
посібник / А.А. Кендюхова. – Кропивницький : КЗ «КОІППО імені Василя
Сухомлинського», 2020. – 100 с.
11. Корекційно – розвиткові програми: збірник матеріалів (з досвіду роботи
працівників психологічної служби системи освіти Кіровоградської області) / уклад.
Чебоненко В.Ф. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2020. –
75 с.
12. Марченко І.А. «Інноваційний аспект організаційно-методичного супроводу
роботи з розвитку ключових компетентностей учнів» (з досвіду роботи педагогічного
колективу КЗ "Петрівське навчально-виховне об'єднання «загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів – гімназія» Петрівської районної ради Кіровоградської області) / І.А. Марченко –
Кропивницький : КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2020. – 25 с.
13. Марченко І.А. «Проєктна діяльність як шлях реалізації Stem-освіти (з досвіду
роботи закладів освіти Кіровоградської області) / І.А. Марченко – Кропивницький :
КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2020. – 65 с.
14. Молчанова О.М. Застосування ліній, каракулів та геометричних форм у процесі
спонтанної творчості терапевтичного малювання / О.М. Молчанова – Кропивницький, 2020.
– 78 с.
15. Проєктна діяльність в освітньому процесі: сучасні підходи : збірник матеріалів із
досвіду роботи Перчунівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів
Добровеличківської районної ради Кіровоградської області / укладач Наумова М.Й.; за заг.
ред. Жосана О.Е. – Кропивницький : КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2020. –
100 с.
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Методичні матеріали, рекомендації
1.
Блохін В.А., Коробов М.Г. Підвищення рухової активності учнів 5-11 класів на
уроках фізичної культури засобами інноваційних варіативних модулів навчальної
програми»: (з досвіду роботи) / В.А. Блохін, М.Г. Коробов. – Кропивницький: КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського», 2020. – 64 с.
2.
Вікторіна О. М. Словник невідмінюваних слів у картинках: [навчальнопрактичний словник-довідник для вчителів української мови і літератури]. – 172 с.
3.
Дяченко Надія. Створюємо позитивний імідж бібліотеки і бібліотекаря. (З
досвіду роботи Світлани ПОЛТАВЕЦЬ, бібліотекаря комунального закладу «Компаніївське
навчально-виховне об’єднання» Компаніївської селищної ради, та Тетяни РУЖАНСЬКОЇ,
провідного бібліотекаря Помічнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3
Помічнянської
міської
ради).
Кропивницький:
КЗ «КОІППО
імені
Василя
Сухомлинського», 2020. – 54 с.
4.
Дяченко Надія. Креативні ідеї як засіб створення ефективного читацького
середовища. (З досвіду роботи Н.А. Пудової, бібліотекаря комунального закладу
«Бобринецька загальноосвітня школа № 5» Бобринецької міської ради). Кропивницький: КЗ
«КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2020. – 32 с.
5.
Запровадження елементів STEAM-технологій в освітній простір гімназії:
[методичний посібник] / укладачі – Ж. В. Федірко, Н.В. Дуняшенко. – 80 с.
6.
Колісніченко Сергій. Гросмейстер центральноукраїнської регіоналістики:
наукова спадщина Шевченка С.І. // Між Бугом і Дніпром. Науково-краєзнавчий вісник
Центральної України / Головний редактор Олег Бабенко. – Випуск ХІV. – Кіровоград:
Центрально-Українське видавництво, 2020. – 402 с.
7.
Крокуємо разом. Досліджуємо, відкриваємо, взаємодіємо… / Методичні
рекомендації для проведення Дня знань та Першого уроку у 2020/2021 навчальному році /
укладачі: Юлія ФЕДОРОВА, Сергій ПЛЯКА. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя
Сухомлинського», 2020. – 160 с.
8.
Методичні рекомендації щодо організації виховного процесу, бібліотечної
справи та позашкільної освіти у 2020/2021 н.р. «Серпневі зустрічі-2020. Європейський
вектор освітніх реформ в Україні» [Методичні рекомендації щодо змісту і форм
проведення] / укладачі: Олена ПОЛОВЕНКО, Людмила КІРІШКО, Оксана ПОБЕРЕЖЕЦЬ.
–Кропивницький: КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної
освіти імені Василя Сухомлинського», 2020. – 92 с.
9.
Серпневі зустрічі – 2020. Європейський вектор освітніх реформ в Україні
(методичні рекомендації щодо змісту і форм проведення) / укладачі Олена ПОЛОВЕНКО,
Людмила КІРІШКО, Оксана ПОБЕРЕЖЕЦЬ – Кропивницький: КЗ «Кіровоградський
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»,
2020. – 68 с.
10. Як досягти синергетичного ефекту в процесі діяльності оновленої методичної
служби? (з досвіду роботи інформаційно-ресурсного методичного центру відділу освіти,
молоді та спорту Новомиргородської районної державної адміністрації): [методичні
рекомендації для керівників закладів освіти, науково-методичних установ, працівників
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центрів професійного розвитку педагогічних
ПОБЕРЕЖЕЦЬ. – 52 с.
Публікації у наукових фахових виданнях

працівників]

/

укладач:

Оксана

1.
Дробін А.А. Змістовне наповнення програм підвищення кваліфікації вчителів
фізики в умовах реформування післядипломної педагогічної освіти. / А. А. Дробін //
Наукові записки Ред. кол.: В.Ф. Черкасов, В.В. Радул, Н.С. Савченко та ін. – Випуск 185 –
Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2020. – 274 с. –
С. 98-102.
2.
Дробін А.А. Шостий технологічний уклад: освітні аспекти / А. А. Дробін //
Наукові записки / Ред.кол.: В.Ф. Черкасов, В.В. Радул, Н.С. Савченко та ін. –Випуск 183. –
Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2020. – 284 с. –
С.85-89.
3.
Кендюхова А.А., Яременко Ю.В., Яременко Л.І. Аналіз тестових завдань для
оцінювання загальнопедагогічної компетентності вчителів в умовах післядипломної
педагогічної освіти засобами IRT // Наукові записки. Серія: педагогічні науки. –
Кропивницький: ЦДПУ ім. В.Винниченка, 2020. 15 с./5 с.
4.
Лівицька І.А. Лінгво-біо-семіотична методологія аналізу категорії
суб’єктності в наративному дискурсі. Науковий вісник Дрогобицького державного
педагогічного університету імені Івана Франка. Серія : Філологічні науки (мовознавство),
2020, №13.С. 108–114.
5.
Лівицька І.А. Художній наратив – подія – дискурс: питання наративної
організації досвіду. Актуальні питання гуманітарних наук, Вип. 31, Том (2), 2020. С. 128–
132
Статті в виданнях, що входять до провідних міжнародних наукометричних баз даних
1. Gelbak Anzhela, Molchanova Oksana. Features of valuable relations teacher in the
context of professional activity / Anzhela Gelbak, Oksana Molchanova // EUROPEAN
HUMANITIES STUDIES: State and Society / EUROPEJSKIE STUDIA HUMANISTYCZNE:
Panstwo і Spoleczenstwo. – Issue 2, 2020. – (Poland – Ukraine). – Р. 149–161. (міжнародне
наукометричне фахове видання «European Humanities Studies: State and Society»
(Copernicus International, Biblioteka Narodova (Polska) та ін.), завершення нострифікації в
SCOPUS).
2. Молчанова О.М. Арттерапія як ефектиіний напрямок розвитку соціальної
компетентності вчителя / О.М. Молчанова // Вплив інновацій на науку: фундаментальні та
прикладні аспекти: Збірник наукових статей "ΛΌГOΣ" з матеріалами Міжнародної
науково-практичної конференції (Т. 1), 26 червня 2020 р. Верона, Італія: Європейська
наукова
платформа/.
–
Електронне
джерело.
–
Режим
доступу:
https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos/issue/view/26.06.2020/325 (Бібліографічний опис
матеріалів конференції індексується CrossRef, ORCID, Google Scholar, ResearchGate,
OpenAIRE та OUCI.UDC001).
3. Лівицька І.А. Теорія множинних світів та фікційний світ художнього твору: точки
взаємодії. Закарпатські філологічні студії, 2020, № 14, Том 2. С.149-153.( Index Copernicus)
4. Лівицька І.А. До питання наративної ідентичності у світлі феноменології. Вчені
записки Таврійського університету, 2020, Том 31 (70), №1. Частина 3. С.121-126 (Index
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Copernicus)
5. Лівицька І.А. Моделювання жіночої наративної ідентичності в контексті
Вікторіанського етосу. Науковий вісник МДУ. Філологія. Випуск 22, С. 45-52 (Index
Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory, Google Scholar, Scilit)
6. Лівицька І.А. Семіотичне моделювання фемінності в англійському епістолярному
романі «Незнайомка з Уайлдфелхолу» Анни Бронте. Актуальні питання гуманітарних
наук. Випуск №29, 2020. C.117-122 .( Index Copernicus)
7. Лівицька І.А. Гендерна суб’єктність у семіотичному вимірі наративного
дискурсу. Актуальні питання гуманітарних наук. Випуск № 30, Том 2, 2020, .С. 285-289. .(
Index Copernicus).
8. Лівицька І.А. Лінвістичний потенціал біосеміотики в дослідженні знакових
систем. Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Science, Vol. VIII
(38), Issue 230, 2020, June. pp.37-40 (Index Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory, Google
Scholar, Scilit)
9. Лівицька І.А. Modelling Empathy in Fiction: Samuel Richardson’s Pamela; or the
Virtue Rewarded. Матеріали онлайн конференції: 6th Online Conference New Dimensions of
Philology – Languages, Literature, Linguistics, Culture. Plock, Poland, 2020
10. Livytska Inna Turning Back to Nature: Perspectives of Biosemiotics in Post-Pandemic
Society. Postmodern Openings May, 2020, 1 (2) pp. 7-11. (Scopus)
11. Livytska Inna Navigating between Real and Imaginary Worlds. Possible Worlds
Theory and Contemporary Narratology. Anafora Journal Vol.7, (Issue 1). 2020, pp. 257-263
(Web of Science Core Collection)
Публікації в інших науково-методичних та педагогічних виданнях
1.
Богданова О. Методичні особливості використання ситуаційних і
компетентнісно-орієнтованих завдань з біології / О. Богданова // Розвиток професійної
компетентності педагогічних працівників в умовах неперервної освіти : Науковометодичний вісник № 56. – Кропивницький : КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»,
2020. – С. 252–260.
2.
Бурага С., Дробін А. Організація проєктної діяльності на уроках фізики. //
Педагогічний вісник, № 1–2 (53–54). – 2020.
3.
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стан, напрямки та перспективи розвитку: зб. наук. пр. Центр-укр. держ. пед. унів. ім.
Володимира Винниченка. — Харків: ФОП Озеров Г.В., 2020. – С. 177–184.
19. Митрофаненко Ю. «Аксіологічна компетентність під час викладання історії в умовах
змішаного навчання» / Ю.С. Митрофаненко [Електронний ресурс]: матеріали відкритої
науково-практичної Інтернет-конференції «Технологія фахової майстерності: змішане
навчання» (Кіровоград, 26-30 жовтня 2020 року) – Режим доступу: http://surl.li/hemd
20. Небеленчук І. О. Поблемно-тематичні домінанти малоїпрози Ігоря Костецького //
Ігор Костецький і доба: збірик наукових праць за матеріалами VІІ Всеукраїнська оn-line
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конференція з міжнародною участю. Вінниця: Видавництво Вінницького державного
педагогічного університету імені Михайла Коцюбнського. 2020. 370 с. С. 248-256.
21. Небеленчук І. О. Поєднання особливостей традиційної народної та класичної
казки в літературних казках Г. Х. Андерсена. Своєрідність застосування аспекту «холодтепло» у творчості письменника» // Творчість Г. К. Андерсена: реалії ХХІ століття: збірник
наукових праць (за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної відео-конференції,
м. Івано-Франківськ, 27 травня, 2020 р.). Івано-Франківськ: Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника. 356 с. – С.189–198.
22. Скрипка Г. В. Системна підготовка вчителів до впровадження змішаного
навчання: досвід КОІППО імені Василя Сухомлинського / Г. В. Скрипка [Електронний
ресурс] : матеріали відкритої науково-практичної Інтернет-конференції «Технологія
фахової майстерності: змішане навчання» (Кіровоград, 26–30 жовтня 2020 року) – Режим
доступу: http://timso.koippo.kr.ua/hmura16/2020/10/21/skrypka-hanna/.
23. Тарапака Н. В. Партнерська взаємодія в рамках наступності ЗДО та початкової
школи //Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційна діяльність
педагога в умовах реформування освітньої галузі: з досвіду впровадження ідей Нової
української школи», 2020. – С. 191–195.
24. Тарапака Н. В., Мартін А. М. Створення сучасного еколого-розвивального
середовища в закладах дошкільної освіти – запорука екологічної освіти дошкільників //
Матеріали Міжнародного науково-практичного вебінару «Україна і Світ: ціннісно-смислові
орієнтири розвитку гумантарно-педагогічної освіти», 2020. – С. 76–81.
25. Чала М.С. Роль і місце формувального оцінювання у розвитку STEMкомпетентностей здобувачів освіти/ М.С. Чала //ΑКΤУΑЛЬΗΙ ΑСПΕКΤИ ΡΟЗΒИΤКУ
STEM-ΟСΒΙΤИ У ΗΑΒЧΑΗΗΙ ПΡИΡΟДΗИЧΟ-ΗΑУКΟΒИΧ ДИСЦИПЛΙΗ: збірник
матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Кропивницький, 1415 травня 2020 р./ за заг. ред. Н.О. Гончарової, О.С. Кузьменко, В.В. Фоменка.
Кропивницький: Льотна академія НАУ, 2020. – С. 214–215.
Електронні видання
1. Гайда Лариса. Добротворець з Добровеличківки (13.06.2020 р., Електронний ресурс
«Кропивницький: час-тайм»).
2. Гайда Лариса. Марко Кропивницький мовою пам’ятників… (17.04.2020 р.,
Електронний ресурс «Кропивницький: час-тайм»).
3. Гайда Лариса. Про музей історії освіти Кіровоградщини і не тільки. (18.05.2020 р.,
Електронний ресурс «З перших уст»).
4. Митрофаненко Ю. «Володимир Винниченко: політик, який не тримався за владу»
Режим доступу: http://surl.li/helr
5. Митрофаненко Ю. «Горліс-Горський, він же Семянцев. Як насправді втік з в'язниці
Єлисаветграду автор «Холодного Яру». Режим доступу: http://surl.li/hekb
6. Митрофаненко Ю. «Куркулі і покидьки. Червоний терор проти українського
професійного партизанства». Режим доступу: http://surl.li/hekf
7. Митрофаненко Ю. «Невловимий Хмара. Історія отамана Чорноліського полку»
Режим доступу: http://surl.li/heko
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8. Митрофаненко Ю. «Сифіліс руського шовінізму». Як Винниченко з більшовика
перетворився на ворога працюючих мас» Режим доступу: http://surl.li/heli
9. Митрофаненко Ю. «Україна як «кип'ячий казан». Гастролі капели Тичини та
Стеценка в епіцентрі антибільшовицьких повстань» Режим доступу: http://surl.li/hekw
10.
Митрофаненко Ю. «Cтепова дивізія. Історія одного з найбільших
антибільшовицьких повстань у 1920 р.» Режим доступу: http://surl.li/hekj
11.
Митрофаненко Ю. «Велику справу зробив Кропивницький» Режим доступу:
http://surl.li/helx
12.
Митрофаненко Ю. «Від бійок до масок як сто років святкували головне
робітниче свято в Кропивницькому». Режим доступу: http://surl.li/heke
13.
Митрофаненко Ю. «Готуй нових борців, Холодний Яре!» Режим доступу:
http://surl.li/hekk
14.
Митрофаненко Ю. «Кривавий слід Першої кінної. Як будьонівці
влаштовували єврейські погроми в Україні» Режим доступу: http://surl.li/helc
15.
Митрофаненко Ю. «Лев Троцький та Володимир Винниченко. Степові
деміурги революцій у 1920 р.» Режим доступу: http://surl.li/hekc
16.
Митрофаненко Ю. «Невблаганний ворог. Як постала республіка Холодного
Яру». Режим доступу: http://surl.li/hekh
17.
Митрофаненко Ю. «Олександр Козінцев – прототип головного героя повісті
«Байгород, або хто такий Кіхана?» Режим доступу: http://surl.li/helu
18.
Митрофаненко Ю. «Отаман Палій проти отамана Пекла, або як випускник
Єлисаветградського кавалерійського училища ловив Котовського» Режим доступу:
http://surl.li/hemb
19.
Митрофаненко Ю. «Пекельна «Пасха». Як російські старовіри допомогли
армії УНР здобути Вознесенськ». Режим доступу: http://surl.li/hekl
20.
Митрофаненко Ю. «Троцький та Винниченко: степові деміурги революцій у
1920 р.» Режим доступу: http://surl.li/hekc
21.
Щодо взаємодії між працівниками психологічної служби системи освіти та
працівниками інших органів і служб у справах дітей щодо запобігання та протидії
насильству над дітьми (Заболотня О.М.) [Електронний ресурс]. Режим доступу:
https://drive.google.com/file/d/1QCYkfgYFOUQN4SZVrjskywmOff2fDmeO/view?usp=sharing
22.
Щодо організації діяльності працівників психологічної служби закладів
освіти у 2020-2021 н.р. (Чебоненко В.Ф.) [Електронний ресурс].
Режим доступу:
https://drive.google.com/file/d/1mezCn3hwYj1U1POgVZwusHquP2d41550/view
23.
Щодо просвітницької роботи з проблем формування толерантного ставлення
підростаючого покоління до людей похилого віку (Дзюбас Н.А.) [Електронний ресурс].
Режим
доступу:
https://drive.google.com/file/d/1yXy63H2hseDjnzLNMbg2FBdaDXsFMJz/view?usp=sharing

4.3. Підготовка та участь у наукових конференціях, «круглих столах»,
семінарах, тренінгах регіонального рівня
Підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних і керівних кадрів
системи освіти у міжатестаційний період здійснювалося відповідно до наказу начальника
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управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної
адміністрації від 23.12.2019 року № 922-од «Про підвищення кваліфікації педагогічних
працівників у 2020 році».
Науково-педагогічними та педагогічними працівниками інституту було організовано
та проведено 100 науково-методичних заходів (конференції, «круглі столи», семінари
та тренінги) регіонального рівня.
Слід відзначити високий рівень організації та проведення щорічної відкритої
науково-практичної
інтернет-конференції
(XVI
Хмурівські
читання)
з
проблеми
«Технологія
фахової
майстерності:
змішане
навчання».
Обговорення матеріалів конференції
здійснювалося на блозі кафедри теорії і
методики
середньої
освіти
за
адресою: www.timso.koippo.kr.ua,
вкладка «Конференції».
До
участі
в
конференції долучилися 88 педагогічних
та
науково-педагогічних
працівників закладів освіти області, ними
було подано 86 робіт (із них дві у
співавторстві).
Надіслані матеріали опубліковані у чотирьох секціях: секція-1 (Психолого-педагогічні
аспекти організації технології змішаного навчання); секція-2 (Практичні аспекти
використання змішаного навчання); секція-3 (Методологічні аспекти підготовки вчителя до
впровадження змішаного навчання); секція-4 (Авторські статті з проблем використання
змішаного навчання у початковій школі).

4.4. Експертно-аналітична діяльність
Вказаний напрям роботи здійснювався шляхом:
Радами науково-методичних лабораторій та центрів КЗ «КОІППО імені Василя
Сухомлинського» було обговорено та схвалено 39 рукописів методичних розробок
педагогічних працівників області, які атестуються на присвоєння педагогічного звання
«викладач-методист», «учитель-методист», «вихователь-методист», «практичний психологметодист», «педагог-організатор-методист», «керівник гуртка-методист».
Упродовж року науково-педагогічні та педагогічні працівники інституту здійснили
рецензування програм, посібників, збірників тощо.
А саме, рецензування випускних творчих робіт здобувачів освіти – 1638; наукове
рецензування матеріалів – 63; рецензування програм та посібників– 31; кваліфікаційні роботи
(рецензії на дипломні роботи) – 21; відгуки на дисертаційні роботи, автореферати – 4;
рецензії на зміст дистанційних курсів/тренінгів – 5.

4.5. Розробка програм, посібників, рекомендацій тощо
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 800
«Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників»
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розроблені, обговорені, затверджені 190 програм для підвищення кваліфікації педагогів
області (рішення вченої ради від 10.11.2020 року, протокол № 4) із :
59 програм за напрямками підвищення кваліфікації педагогічних працівників
(напрямок 1: Розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета,
фахових методик, технологій); напрямок 2: Формування у здобувачів освіти спільних для
ключових компетентностей вмінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України
«Про освіту»; напрямок 3: Психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного
віку, основи андрагогіки; напрямок 5: Використання інформаційно-комунікаційних та
цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну
та кібернетичну безпеку; напрямок 6: Мовленнєва компетентність; напрямок 8: Розвиток
управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ
та їх заступників) тощо);
109 програм семінарів, практикумів, тренінгів, вебінарів, майстер-класів тощо;
22 програми семінарів-практикумів та тренінгів за дистанційною формою навчання.
Упродовж звітного періоду були розроблені методичні рекомендації, зокрема
відзначимо наступні:
для проведення Першого уроку та Дня знань у 2020/2021 навчальному році (Крокуємо
разом. Досліджуємо, відкриваємо, взаємодіємо… / Методичні рекомендації для проведення
Дня знань та Першого уроку у 2020/2021 навчальному році / укладачі: Юлія ФЕДОРОВА,
Сергій ПЛЯКА. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2020. –
160 с.);
щодо організації освітнього процесу у 2020/2021 навчальному році:
Серпневі зустрічі – 2020. Європейський вектор освітніх реформ в Україні (методичні
рекомендації щодо змісту і форм проведення) / укладачі Олена ПОЛОВЕНКО, Людмила
КІРІШКО, Оксана ПОБЕРЕЖЕЦЬ – Кропивницький: КЗ «Кіровоградський обласний
інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», 2020. – 68 с.
Блог
«Про
організацію
освітнього
процесу
у
2020/2021»
(https://sites.google.com/view/2020-2021academic-year/);
Зовнішнє незалежне оцінювання 2020 року та державна підсумкова атестація у формі
ЗНО (узагальнені результати). Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя
Сухомлинського», 2020. – 116 с.
Аналітичні матеріали за підсумками участі школярів області у Всеукраїнських
учнівських олімпіадах з навчальних предметів, турнірах юних географів, юних
інформатиків (2019/2020 н. р.) / укладач Н. В. Чуй. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлинського», 2020. – 108 с.
Профілактичні програми з досвіду роботи працівників психологічної служби закладів
освіти Кіровоградської області [збірник профілактичних програм] / укладачі: Чебоненко
В.Ф., Дзюбас Н.А., Заболотня О.М. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя
Сухомлинського», 2020. – 44 с.
Корекційно-розвиткові програми (з досвіду роботи працівників психологічної служби
системи освіти Кіровоградської області). Збірник матеріалів / укладач: Валентина
ЧЕБОНЕНКО. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2020. –
72 с.
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Упродовж року науково-педагогічними та педагогічними працівниками інституту
здійснюється:
читання лекцій, проведення семінарських і практичних занять відповідно до
навчально-тематичних планів 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;
співпраця науково-педагогічних і педагогічних працівників інституту з
питань виявлення, вивчення й узагальнення педагогічного досвіду та ін.

5.1. Школи фахової майстерності, школи молодого педагога, обласні
школи методистів,
школи молодого керівника, творчі майстерні,
лабораторії тощо
Упродовж 2020 року науковими та науково-педагогічними працівниками інституту
було організовано та проведено 120 засідань тренінгів, творчих груп, шкіл педагогічної
майстерності, творчих майстерень, майстер-класів, творчих лабораторій, методичних
коучингів, авторських творчих майстерень, регіональних шкіл новаторства, шкіл молодого
керівника тощо.
Слід звернути увагу на окремі науково-методичні заходи, які базуються на ідеях
авторства та інновації. Зокрема:
Практикум «Методичні принципи підготовки школярів до олімпіад з інформатики та
інформаційних технологій» (динамічна творча група) для вчителі інформатики (Чала М.С.,
Шовенко О.С.);
Семінар-практикум (методичний коучинг) «Формування професійної компетентності
вчителя-предметника в умовах модернізації змісту освіти» (методичний коучинг) для
завідувачів (директорів), методистів методичних кабінетів (центрів) органів управління
освітою райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення,
міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад, керівників закладів
загальної середньої освіти, педагогічних працівників (Ганна СКРИПКА, Ольга
ЛИТВИНЕНКО);
Практикум «Лексичні помилки в мовленні» для вчителів української мови і літератури
(Олена ВІКТОРІНА);
Майстер-клас (авторська творча майстерня Молчанової О.М.) «Застосування артпедагогіки в освітньому процесі» для педагогічних працівників закладів освіти (Оксана
МОЛЧАНОВА);
Практикум «Технології комфортного навчання. Відкрите засідання творчої
лабораторії «Креативний словесник» для вчителів української та зарубіжної літератури
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(Олена РЕВНИВЦЕВА);
Майстер-клас «Нетрадиційні техніки сучасного декоративно-прикладного мистецтва»
для вчителів трудового навчання (технології), вчителів образотворчого мистецтва,
керівників гуртків декоративно-прикладного мистецтва (Світлана ЄФІМЕНКО);
Семінар «Шляхи модернізації корекційної освіти» (трендова студія) для вчителівдефектологів (логопеди, сурдопедагоги, тифлопедагоги, олігофренопедагоги) (Олександр
ЖОСАН, Валентина ВОЙТКО).

5.2. Вивчення, узагальнення і впровадження педагогічного досвіду у
регіоні
У цьому році завершився процес виконання плану
вивчення, узагальнення і впровадження педагогічного досвіду
(2016-2020 рр.). Науково-педагогічними та педагогічними
працівниками інституту було узагальнено 50 досвідів
педагогічних колективів та педагогів регіону. Для
ознайомлення з результатами проведеної роботи розроблений
сайт «Педагогічний досвід: ідеї, рекомендації, технології» з
рубрики
«Інновації
освітян
Кіровоградщини»
(https://innovatsiji-v-osviti.webnode.com.ua/).
На засіданні науково-методичної ради був обговорений
план вивчення, узагальнення і впровадження педагогічного
досвіду у 2021–2022 роках (див. діагр.).

5.3. Науково-методичний супровід роботи з керівними кадрами
Протягом 2020 року на базі КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» підвищили
кваліфікацію за різними видами та формами навчання 135 директорів (заступників
директорів) закладів загальної середньої освіти.
Розроблено й апробовано лекційні та практичні заняття для здобувачів навчання за
програмами підвищення кваліфікації методичних, керівних і педагогічних працівників.
Зокрема, науково-педагогічними працівниками кафедри педагогіки, психології і
корекційної освіти: «Методологічні та нормативно-правові засади управління закладом
освіти та організації освітньої діяльності», «Нова українська школа – новий зміст освіти»,
«Управлінські процеси закладу освіти: сучасні підходи», «Управлінські компетентності
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керівника», «Управління якістю освіти», «Корекційна освіта в умовах реалізації концепції
«Нова українська школа», «Шляхи побудови внутрішньої системи забезпечення якості
освіти у закладі загальної середньої освіти», «Державно-громадське управління закладом
загальної середньої освіти в умовах реформування
галузі освіти в Україні»
(Олександр ЖОСАН, Антоніна КЕНДЮХОВА).
Для функціонування системи неперервної освіти удосконалено зміст освітніх програм
підвищення кваліфікації (в умовах імплементації Закону України «Про освіту»), зокрема,
акцентовано увагу на:
реалізації законодавчих та нормативно-правових положень в галузі освіти
- Розроблено та схвалено на засіданні вченої ради нові програми для підвищення
кваліфікації педагогічних кадрів у 2021 році:
«Розвиток загальних компетентностей заступників директорів з навчальної,
навчально-виховної роботи, завідувачів філій». Піднапрям: особливості запровадження
дистанційного навчання в закладі освіти (72 год.), (Лариса ГОЛОДЮК, Олена
ПОЛОВЕНКО, Ольга ЛИТВИНЕНКО);
«Розвиток управлінської компетентності керівників, заступників керівників,
керівників філій закладів загальної середньої освіти» (72 год.), (Адам БИК, Олена
ПОЛОВЕНКО, Валентина ТРУБІНА);
«Розвиток управлінської компетентності керівників, заступників керівників,
керівників філій закладів загальної середньої освіти» (30 год.), (Адам БИК, Олена
ПОЛОВЕНКО, Валентина ТРУБІНА);
«Розвиток управлінської компетентності керівників, заступників керівників,
керівників філій закладів загальної середньої освіти, які вперше призначені на відповідну
посаду» (90 год.), (Адам БИК, Олена ПОЛОВЕНКО, Валентина ТРУБІНА);
«Розвиток професійних компетентностей директорів, консультантів центрів
професійного розвитку педагогічних працівників; методистів закладів освіти» (30 год.),
(Лариса ГОЛОДЮК, Людмила КІРІШКО, Оксана ПОБЕРЕЖЕЦЬ).
Розроблені дистанційний тренінг «Управлінські процеси закладу освіти: сучасні
підходи до системи планування» (Валентина ТРУБІНА) та дистанційний семінарпрактикум «Опорна школа: забезпечення рівного доступу до якісної освіти» (Олена
ПОЛОВЕНКО);
Оновлено контенти дистанційних семінарів-практикумів:
- «Управління розвитком закладу загальної середньої освіти» відповідно до вимог
сучасної нормативно-правової бази (Валентина ТРУБІНА);
- «Формування якісного освітнього середовища», «Інноваційні підходи до науковометодичної роботи та критеріїї її ефективності» відповідно до нової нормативно-правової
бази (Людмила КІРІШКО);
- «Методичний менеджмент: технологія впровадження» (Олена ПОЛОВЕНКО);
- «Колегіальне рішення: аналітико-прогностичний підхід до підготовки і проведення
педагогічної ради» (Олена ПОЛОВЕНКО);
- розроблено відео-презентації: «Навіщо вчителю професійний стандарт?»,
«Ключова компетентність - «навчання впродовж життя», «Обговорення проєкту Положення
про центр професійного розвитку педагогічних працівників» (Олена ПОЛОВЕНКО);
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Проведені практичні заняття з питань упровадження Концепції реалізації державної
політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на
період до 2029 року»: «Сучасні підходи до формування освітніх програм»,
«Самооцінювання діяльності закладу загальної середньої освіти в умовах реформування
галузі освіти в Україні», «Функціонування закладів загальної середньої освіти в умовах
децентралізації влади в Україні. Опорна школа: доступ до якісної освіти», «Якісна освіта»,
«Оцінювання управлінських процесів у закладі освіти» (Олена ПОЛОВЕНКО),
«Оцінювання напряму «Педагогічна діяльність» (Олена ПОЛОВЕНКО, Оксана
ПОБЕРЕЖЕЦЬ), «Реалізація управлінських процесів у закладі освіти: вимоги, напрямки,
критерії» (Валентина ТРУБІНА);
 упровадження компетентнісного, особистісно-орієнтованого підходу в
освітньому процесі, забезпечення формування загальних, професійних компетентностей
педагогічних працівників (розроблено практичне заняття «Професійний розвиток педагога:
від стандарту до інновацій» (Оксана ПОБЕРЕЖЕЦЬ); відео-презентаціЇ: «Інноваційні
форми навчання дорослих» (Оксана ПОБЕРЕЖЕЦЬ), «Система оцінювання діяльності
педагогічних працівників. Методи збору інформації та інструментарій» (Оксана
ПОБЕРЕЖЕЦЬ); «Спостереження за проведенням навчального заняття» (Оксана
ПОБЕРЕЖЕЦЬ), «Нормативно-правове забезпечення функціонування центрів професійного
розвитку педагогічних працівників», «Нові функції та ролі центрів професійного розвитку»
(Олена ПОЛОВЕНКО);
- формування менеджерських (управлінських) навичок
розроблено й удосконалено практичні та тренінгові заняття для керівних кадрів
закладів загальної середньої освіти, закладів дошкільної освіти:
- «Якісна освіта» (Олена ПОЛОВЕНКО);
- «Кадрова політика: командоутворення, метод MeWeUs, кайрос-менеджмент»
(Валентина ТРУБІНА),
- «Оцінювання напряму «Педагогічна діяльність» (Олена ПОЛОВЕНКО, Оксана
ПОБЕРЕЖЕЦЬ);
- «Внутрішня система забезпечення якості освіти: основні акценти» (Олена
ПОЛОВЕНКО);
- «Сучасні підходи до формування освітніх програм» (Олена ПОЛОВЕНКО);
- «Самооцінювання якості роботи закладу загальної середньої освіти» (Олена
ПОЛОВЕНКО);
- «Оцінювання управлінських процесів: методи збору інформації та інструментарій»
(Олена ПОЛОВЕНКО);
- «Система оцінювання управлінських процесів. Вивчення документації. Заповнення
форми вивчення документації» (Олена ПОЛОВЕНКО);
- «Формування та документування управлінського рішення» (Валентина ТРУБІНА);
- «Реалізація управлінських процесів у закладі освіти: вимоги, критерії, індикатори»
(Валентина ТРУБІНА);
- «Управління розвитком закладу загальної середньої освіти» (Валентина ТРУБІНА);
- «Планування діяльності ЗЗСО в системі забезпечення якості освіти. SWOT і GAPаналіз діяльності закладу освіти» (Валентина ТРУБІНА);
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- «Управлінські процеси закладу освіти: сучасні підходи до системи планування»
(Валентина ТРУБІНА);
- «Педагогічний менеджмент» (Валентина ТРУБІНА);
- «Професійний розвиток педагога: від стандарту до інновацій» (Оксана
ПОБЕРЕЖЕЦЬ);
- «Інструменти самооцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників»
(Оксана ПОБЕРЕЖЕЦЬ);
- «Система оцінювання діяльності педагогічних працівників. Методи збору
інформації та інструментарій» (Оксана ПОБЕРЕЖЕЦЬ);
- «Спостереження за проведенням навчального заняття» (Оксана ПОБЕРЕЖЕЦЬ);
- «Інноваційний педагогічний маркетинг у професійній діяльності педагога» (Оксана
ПОБЕРЕЖЕЦЬ);
- «Побудова та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у
закладі загальної середньої освіти» (Валентина ТРУБІНА);
- «Технології менеджменту в управлінні закладом загальної середньої освіти.
Адміністративний менеджмент» (Валентина ТРУБІНА);
- «Управлінські процеси закладу освіти» (Валентина ТРУБІНА).
Також слід відзначити грунтовну роботу щодо підвищення кваліфікації керівних
кадрів
закладів
загальної
середньої освіти Кіровоградської
області відповідно до вимог
концепції
«Нова
українська
школа».
Мета
програми:
модернізувати
управлінські
компетентності керівних кадрів
закладів загальної середньої освіти
області для ефективного управління
відповідно до вимог Концепції
«Нова українська школа» з урахуванням основних напрямів державної політики у галузі
освіти, її європейського вектору розвитку, особливостей соціальноекономічного розвитку
територій у процесі децентралізації влади в Україні. На виконання завдань програми
пройшли навчання 456 здобувачів.

5.4. Науково-методичний супровід проведення конкурсів фахової
майстерності педагогічних працівників тощо
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС «УЧИТЕЛЬ РОКУ – 2019»

Всеукраїнський конкурс «Учитель року – 2020» проводиться 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).
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На участь у конкурсі зарєструвалося 277 педагогів, із них у: номінації «Зарубіжна
література» – 44; номінації «Історія» – 61; номінації «Образотворче мистецтво» – 13;
номінації «Початкова освіта» – 111; номінації «Хімія» – 48.
Розподіл за районами та містами (див. діагр. «Кількість зареєстрованих учасників»).

У відбірковому етапі кількісний склад учасників
розподілився наступним чином:

У фінальному етапі взяли участь
15 педагогів:

Переможцями обласного туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020» стали:
Кравченко Альона Сергіївна, вчитель зарубіжної літератури та англійської мови
комунального закладу «Петрівське навчально-виховне об'єднання «загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів – гімназія» Петрівської селищної ради Петрівського району Кіровоградської
області;
Чучаєв Олександр Володимирович, директор, вчитель історії Благовіщенського
навчально-виховного комплексу № 2 «Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів –
заклад дошкільної освіти «Дивоцвіт» Благовіщенської районної ради Кіровоградської
області;
Орлова Анна Вікторівна, вчитель образотворчого мистецтва комунального закладу
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5» Бобринецької міської ради Кіровоградської
області;
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Іванова Інна Володимирівна, вчитель початкових класів Івано-Благодатненського
навчально-виховного комплексу «заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – заклад
дошкільної освіти» Кропивницької районної ради Кіровоградської області;
Мажара Аліна Олегівна, вчитель хімії та біології комунального закладу «Навчальновиховне об'єднання І-ІІІ ступенів «Науковий ліцей» Міської ради міста Кропивницького
Кіровоградської області».
У зв’язку з продовженням карантину
проведення третього туру конкурсу
відміняється (наказ МОН України від
20.08.2020 року № 1074).
Для здійснення науково-методичного
супроводу організації та проведення
першого і другого турів коснкурсу був
розроблений інтернет-ресурс, розміщений
за адресою https://konkurs2020.blogspot.com/
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС НА КРАЩИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ УРОК ТА УРОК
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ З ЕЛЕМЕНТАМИ ФУТБОЛУ

На виконання наказу МОН від 24.09.2019 № 1233 «Про проведення ІІІ
всеукраїнського (фінального) туру Всеукраїнського конкурсу «Інноваційний урок фізичної
культури та урок фізичної культури з елементами футболу» у 2020 році був проведений І та
ІІ тури конкурсу. Кількісний склад учасників та переможець вказані у табл.
№
з/
п
1.

Номінація
Всеукраїнський конкурс
«Інноваційний
урок
фізичної культури та урок
фізичної
культури
з
елементами футболу»

Кількість
учасників
І туру
14

Кількість
Прізвище, ім’я, по батькові переможця другого
учасників
туру, місце роботи
ІІ туру
2
Шевченко
Людмила
Леонідівна,
учитель
Оситнязької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів –
філії комунального закладу «Великосеверинівська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, Позашкільний
центр» Великосеверинівської сільської ради
Кропивницького району Кіровоградської області

Проведення ІІІ туру Всеукраїнського конкурсу «Інноваційний урок фізичної культури
та урок фізичної культури з елементами футболу» перенесено (лист МОН України від
16.11.2020 р. №1/9-631).
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС АВТОРСЬКИХ ПРОГРАМ
ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ І СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ «НОВІ
ТЕХНОЛОГІЇ У НОВІЙ ШКОЛІ» У НОМІНАЦІЇ «КОРЕКЦІЙНОРОЗВИТКОВІ ПРОГРАМИ»
У січні проведено ІІ (обласний) етап конкурсу (наказ начальника управління освіти,
науки, молоді та спорту Кіровоградської облдержадміністрації від 30.10.2019 р. № 800-од
«Про проведення ІІ (обласний) етапу Всеукраїнського конкурсу авторських програм
практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі» у номінації
«Корекційно-розвиткові програми»);
- наказ начальника управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської
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Кіл-ть
учасникі
в ІІІ туру

Номінація

Кіл-ть
учасникі
в ІІ туру

№
з/п

Кіл-ть
учасникі
в І туру

облдержадміністрації від 17.02.2020 р. № 131-од «Про підсумки обласного конкурсу
авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій
школі» у номінації «Корекційно-розвиткові програми»:
Підсумки проведення І, ІІ та результати ІІІ турів
всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних
педагогів «Нові технології у новій школі» у номінації «Корекційно-розвиткові програми»:

1.

Практичний
психолог

32

19

1

2.

Соціальний
педагог

19

3

1

51

22

2

Усього

Прізвище, ім’я, по батькові переможця
другого туру, місце роботи
Кваша Тетяна Іванівна,
Спеціальний дошкільний заклад (ясласадок) № 46 «Краплинка»
м. Кропивницький
Барабуля Олена Олександрівна
Регіонального центру професійної освіти
ім. О.С.Єгорова

Зайняте
місце у
ІІІ турі

-

-

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС МАЙСТЕРНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ «ДЖЕРЕЛО ТВОРЧОСТІ»

Конкурс проводився на виконання наказів Міністерства освіти і науки України від
31.10.2019 р. № 1357 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу “Джерело творчості”» та
начальника управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної
адміністрації від 08.11.2019 р. № 829-од «Про проведення обласного етапу Всеукраїнського
конкурсу “Джерело творчості” у номінації “Керівник гуртка-2020”».
Зведена таблиця щодо кількості учасників обласного етапу Всеукраїнського конкурсу
«Джерело творчості» у номінації «Керівник гуртка-2020» у розрізі за територіями:
Район/місто/ОТГ

Напрями позашкільної освіти
ВійськовоЕкологопатріотичний натуралістич
ний

Долинський
Кропивницький

Науковотехнічний

Художньоестетичний

1

Всього
Дослідницькоекспериментальни
й
1

1

3

Первозванівська ОТГ

1

1

Олександрівський

1

1

Світловодський

1

1

1

1

м. Олександрія

1

1

м. Кропивницький

1

1
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КЗ “КОЦТКЕУМ”

1*

КЗ “КОЦЕНТУМ”

1
1**

КЗ “КОЦНТТУМ”

1
1*

КПНЗ “КОЦДЮТ”

1
1**

Разом

2

3

2

1

6

0

13

Примітки:
* - учасники всеукраїнського етапу:
Сергій КАРЯВКА, керівник гуртка комунального закладу «Кіровоградський
обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді»;
Володимир ТКАЧ, керівник гуртка КЗ «Кіровоградський обласний центр туризму,
краєзнавства та екскурсій учнівської молоді».
** - переможці всеукраїнського етапу (наказ Міністерства освіти і науки України
від 21.05.2020 р. № 672):
І місце – Світлана ПОЛТАВЕЦЬ, керівник гуртка комунального закладу
«Кіровоградський обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді»;
ІІ місце – Олена ДОРОГАНИЧ, керівник гуртка комунального позашкільного
навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості».
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС «ШКІЛЬНА БІБЛІОТЕКА-2020»

На виконання наказу начальника управління освіти, науки, молоді та спорту
Кіровоградської обласної державної адміністрації від 22.05.2019 р. № 414 «Про проведення
обласного етапу Всеукраїнського конкурсу ”Шкільна бібліотека – 2020”».
Зведена таблиця щодо кількості учасників обласного етапу Всеукраїнського конкурсу
«Шкільна бібліотека-2020» у розрізі за територіями:
Район/місто/ОТГ

Номінації
Модель
бібліотеки Нової
Української
школи

Медіакультура в
бібліотечному
просторі

Благовіщенський

Всього
Бібліотека територія
читання
1* (переможець)

1

1

1

1 (лауреат)

3

Онуфріївський

1

1

Світловодський

1

1

Ганнівська ОТГ

1

1

Гайворонський
Новомиргородський

1 (лауреат)

1 (лауреат)
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Компаніївська ОТГ

1

1

1 (лауреат)

1

Помічнянська ОТГ

1

1

Смолінська ОТГ

1

1

10

12

Новоукраїнська ОТГ

Разом

1

1

Тетяна МАСЛІЙ, завідувач бібліотеки Благовіщенського навчально-виховного
комплексу № 1 «Гімназія – заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – заклад
дошкільної освіти “Сонечко”» Благовіщенської районної ради, у номінації «Бібліотека –
територія читання» – переможець другого етапу та учасник третього етапу.
49-Й ОБЛАСНИЙ ЗЛІТ МОЛОДИХ УЧИТЕЛІВ не проводився у зв’язку із

запровадженням локдауну в країні.
ОБЛАСНИЙ КОНКУРС «ІННОВАЦІЇ В ОСВІТНОМУ ПРОСТОРІ: ТРЕНДИ – 2020»

На виконання наказу начальника управління освіти і науки Кіровоградської
облдержадміністрації від 09.09.2019 р. № 652-од «Про проведення обласного конкурсу
наукових, навчальних і методичних розробок «Інновації в освітньому просторі: сучасні
тренди» у період з 28 жовтня по 20 листопада 2020 року відбувався зазначений вище
конкурс серед освітян області, які займаються ефективним упровадженням інформаційнокомунікаційних технологій в управлінську діяльність і педагогічну практику, активним
пошуком нових педагогічних методів, засобів та форм навчання.
На розгляд журі було подано 56 конкурсних робіт, з них допущено до участі 56:
з номінації «STEM-захід» – 32;
з номінації «Дистанційне навчання» – 17;
з номінації «Змішане навчання» – 4;
з номінації «Мобільні технології» – 3.
За результатами конкурсу та на підставі рішення фахового журі
визнати переможцями обласного конкурсу наукових, навчальних і методичних
розробок «Інновації в освітньому просторі: сучасні тренди» та нагородити:
1) у номінації «STEM-захід»:
ПРОКОПЕЦЬ Наталію
Олексіївну
ДУНЯШЕНКО Наталію
Василівну
ШАБАНОВУ Лілію
Сергіївну
ПІНЧУК Анну Сергіївну

Дипломом І ступеня
– вчителя біології та хімії комунального закладу «Навчально-виховне
об'єднання ліцей-школа-дошкільний навчальний заклад "Вікторія-П"
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»;
– заступника директора з навчально-виховної роботи гімназії № 9
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області;
Дипломом ІІ ступеня
– вчителя географії Плетеноташлицької загальноосвітньої школи I-IІI ступенів
Маловисківської районної ради Кіровоградської області;
– вчителя математики комунального закладу «Гімназія імені Олени Журливої
міської ради міста Кропивницького»;
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Дипломом ІІІ ступеня
– вчителя географії Йосипівського навчально-виховного комплексу
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад»
Новомиргородської районної ради Кіровоградської області;
НЕПОП Ірину
– вчителя інформатики комунального закладу «Навчально-виховне об'єднання
Вікторівну
Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей № 19 – позашкільний центр
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»;
СІЛЬВЕСТРОВУ Яну
– заступника директора з навчально-виховної роботи, вчителя математики
Ігорівну
Комишуватської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новоукраїнської
районної ради Кіровоградської області.
2) у номінації «Дистанційне навчання»:
Дипломом І ступеня
ГРЕСЬКО Аліну
– вчителя математики філії Рівнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ
Олександрівну
ступенів № 2 Новоукраїнської районної ради Кіровоградської області
«Рівнянська загальноосвітня школа №7»;
Дипломом ІІ ступеня
ЧУМАК Анастасію
– методиста, викладача географії Регіонального центру професійної освіти
Іванівну
ім. О.С. Єгорова;
ТКАЧЕНКО Людмилу
– вихователя Санаторного дошкільного навчального заклад (ясла-садок)
Іванівну
№ 65 «Лукомор'я»;
КОНДРАТЮК Олену
– вчителя хімії комунального закладу «Навчально-виховне об'єднання І-ІІІ
Вікторівну
ступенів "Мрія" Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»;
Дипломом ІІІ ступеня
ТИХОМИРОВУ Марину – вчителя початкових класів комунального закладу «Навчально-виховне
Олександрівну
об'єднання І-ІІІ ступенів "Мрія" Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області»;
РИПАЛЕНКО Альону
– вчителя початкових класів комунального закладу «Навчально-виховне
Сергіївну
об'єднання І-ІІІ ступенів "Мрія" Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області»;
ГОРБАТЕНКО Зорину
– музичного керівника Новоукраїнського комунального дошкільного
Вікторівну
навчального закладу № 1 «Ромашка» Новоукраїнської міської ради
Кіровоградської області;
БІДЕНКО Тетяну
– заступника директора з навчально-виховної роботи комунального закладу
Михайлівну
«Ліцей "Сокіл" Міської ради міста Кропивницького».
3) у номінації «Змішане навчання»:
Дипломом І ступеня
ТОРУБАРУ Ольгу
– вчителя інформатики в початкових класах комунального закладу
Михайлівну
«Навчально-виховне об'єднання І-ІІІ ступенів "Мрія" Кіровоградської
міської ради Кіровоградської області»;
Дипломом ІІ ступеня
ГРЕСЬКО Аліну
– вчителя математики філії Рівнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ
Олександрівну
ступенів № 2 Новоукраїнської районної ради Кіровоградської області
«Рівнянська загальноосвітня школа №7»;
Дипломом ІІІ ступеня
ЧЕРНОБРИВЕЦЬ
– вчителя
англійської
мови
навчально-виховного
комплексу
Людмилу Михайлівну
«Кіровоградський колегіум - спеціалізований загальноосвітній навчальний
заклад І - III ступенів - дошкільний навчальний заклад - центр естетичного
виховання» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області.
4) у номінації «Мобільні технології»:
Дипломом І ступеня
ДОРОШЕНКО Любов
Олександрівну
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МЕЛЬНИК Ірину Петрівну–

ЯМКОВА Анну Ігорівну –
ІЩЕНКО Ольгу Вікторівну–

вчителя української мови та літератури, зарубіжної
літератури
спеціалізованої
загальноосвітньої
школи
I-III ступенів №3 Світловодської міської ради Кіровоградської області;
Дипломом ІІ ступеня
викладача географії та біології Регіонального центру професійної освіти ім.
О.С. Єгорова;
викладача хімії та біології Регіонального центру професійної освіти ім. О.С.
Єгорова.

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС «GLOBAL TEACHER PRIZE UKRAINE»

Фіналістом конкурсу став Чучаєв Олександр Володимирович, директор, вчитель історії
Благовіщенського навчально-виховного комплексу № 2 «Заклад загальної середньої освіти
І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти «Дивоцвіт» Благовіщенської районної ради
Кіровоградської області.
V ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ІНТЕРНЕТ-КОНКУРС «УЧИТЕЛЬ РОКУ – 2020»
ЗА ВЕРСІЄЮ НАУКОВО-ПОПУЛЯРНОГО ПРИРОДНИЧОГО ЖУРНАЛУ
«КОЛОСОК»

У конкурсі взяли участь 37 педагогів Кіровоградської області:
Початкова школа: 19
Фізика і Астрономія: 5
Хімія: 4
Біологія і основи здоров'я: 10
Географія: 7.
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС СТАТЕЙ «ВІКІПЕДІЯ ДЛЯ ШКОЛИ»

За рішенням журі конкурсу призерами в категорії «Інформатика» стали двоє
представників Кіровоградщини (https://wikimediaukraine.wordpress.com/2020/04/30/ schoolcontest-results/):
 Друге місце – Григорій Громко (вчитель Нечаївської загальноосвітньої школи І–ІІІ
ступенів ім. Ю. І. Яновського Компаніївської районної ради Кіровоградської області)
 Третє місце – Марина Чала (вчителька комунального закладу «Навчально-виховне
об'єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр естетичного
виховання «Натхнення» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області», завідувач
науково-методичної лабораторії інформаційно-технологічної освіти КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлинського»).
У категорії «Математика» призові місця не присуджувалися через відсутність
достатнього внеску згідно з регламентом конкурсу, але окремі відзнаки отримали
найактивніші учасники, зокрема – Ольга Олійник (вчителька комунального закладу
«Устинівське навчально-виховне об'єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»
Устинівської районної ради Кіровоградської області).
Науково-методична лабораторія основ здоров’я, безпеки життєдіяльності та охорони
праці в рамках співпраці з Управлінням Державної служби надзвичайних ситуацій
України в Кіровоградській області брали участь в організації та проведенні Всеукраїнської
акції «Молодь Кіровоградщини готова долати надзвичайні ситуації», яка здійснювалася
чотирма етапами (лист комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» від 23.01.2020 року
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№34/18-09):
– січень – березень (до 20.03) – літературний конкурс на протипожежну і техногенну
тематику в рамках акції «Молодь Кіровоградщини готова долати надзвичайні ситуації»;
– квітень – червень (до 19.06) – конкурс на найкращий виріб у техніці комп’ютерної
графіки «Служба порятунку завжди поруч» з тематики безпеки життєдіяльності в рамках
акції «Молодь Кіровоградщини готова долати надзвичайні ситуації»;
– липень – вересень (до 20.09) – конкурс на кращий ескіз листівки застерігаючого
змісту з тематики безпеки життєдіяльності в рамках акції «Молодь Кіровоградщини готова
долати надзвичайні ситуації»;
– жовтень – грудень (до 12.12) – конкурс на найкращий виріб у техніці печворк з
тематики безпеки життєдіяльності в рамках акції «Молодь Кіровоградщини готова долати
надзвичайні ситуації».
Також безпосередню участь лабораторія брала в організації, проведенні, підсумках
Тижнів знань безпеки життєдіяльності (наказ начальника управління освіти, науки, молоді
та спорту та управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в
Кіровоградській області.
На виконання спільного наказу начальника управління освіти, науки, молоді та спорту
Кіровоградської обласної державної адміністрації та Управління Державної служби
України з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області від 03.07.2019 року № 100/533од «Про проведення Тижнів знань безпеки життєдіяльності в закладах освіти області у
2019/2020 навчальному році» з 20 до 24 січня 2020 року проводився Тиждень знань безпеки
життєдіяльності на тему: «Здоров’я дітей – здоров’я нації» (далі – Тиждень).
На розгляд обласної робочої комісії з підбиття підсумків Тижня було подано 87 робіт.

Кількість поданих робіт на конкурс, колективами:
2
10

закладів дошкільної та загальної
середньої освіти
закладів професійної (професійнотехнічної) освіти

12

закладів освіти обласного
підпорядкування
63

закладів позашкільної освіти

Із метою проведення цілеспрямованої просвітницької роботи з учасниками освітнього
процесу закладів освіти області щодо профілактики травматизму, сприяння вихованню
дорожньої культури, усвідомлення необхідності вироблення навичок поведінки в
надзвичайних ситуаціях, підвищення рівня інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань
забезпечення безпеки життєдіяльності було розроблено організаційний наказ щодо
проведення Тижнів знань з безпеки життєдіяльності у навчальних закладах області у
2020/2021 навчальному році спільно з управлінням державної служби України з
надзвичайних ситуацій в Кіровоградській області та методичні рекомендації щодо
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проведення Тижнів знань безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної, загальної
середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти та закладах освіти
обласного підпорядкування (лист КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» від 07 липня
2020 року №370/18-09).
На виконання спільного наказу начальника управління освіти і науки Кіровоградської
обласної державної адміністрації та Управління Державної служби України з надзвичайних
ситуацій у Кіровоградській області від 23.06.2020 року № 91/294-од «Про проведення
Тижнів знань безпеки життєдіяльності в закладах освіти області у 2020/2021 навчальному
році»:
з 07 до 11 вересня 2020 року проводився Тиждень знань безпеки життєдіяльності на
тему: «Світлофор нам всім моргає, до порядку закликає!» (далі – Тиждень).
На розгляд обласної робочої комісії з підбиття підсумків Тижня було подано 61 роботу.

Кількість поданих робіт на конкурс, колективами:
закладів дошкільної та загальної
середньої освіти

1
8

закладів професійної (професійнотехнічної) освіти

10

закладів освіти обласного
підпорядкування
закладів позашкільної освіти

42

з 02 до 06 листопада 2020 року проводився Тиждень знань безпеки життєдіяльності на
тему: «Іскру гаси до пожежі, бо вогонь не знає межі» (далі – Тиждень)
На розгляд обласної робочої комісії з підбиття підсумків Тижня було подано 34 роботи.

Кількість поданих робіт на конкурс, колективами:
закладів дошкільної та загальної
середньої освіти
6

3

закладів професійної (професійнотехнічної) освіти
закладів освіти обласного
підпорядкування

6
22

закладів позашкільної освіти
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5.5. Науково-методичний супровід роботи з обдарованими дітьми
ВСЕУКРАЇНСЬКІ УЧНІВСЬКІ ОЛІМПІАДИ ТА ТУРНІРИ З НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ
У період з 11 січня по 29 лютого було проведено ІІІ етап Всеукраїнських 6 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 1336 учнів
закладів загальної середньої освіти області.
За підсумками ІІІ етапу олімпіад, 578
учасників визнано переможцями та відзначено
дипломами. Їх кількісний розподіл подано у
діаграмі (І ступеня – 75, ІІ – 180, ІІІ – 323).
Найбільшу кількість дипломів І-ІІІ ступенів
отримали учні міст: Кропивницького (122),
Олександрії (88), Світловодська (52). Серед
районів найбільшу кількість дипломів одержали
учасники з Долинського (37), Гайворонського
(20), Новомиргородського (19), Петрівського (15)
Серед об’єднаних територіальних громад
лідирують Бобринецька (14) і Новоукраїнська
(11). Невелику кількість дипломів мають
Вільшанський,
Добровеличківський,
Онуфріївський, Устинівський райони (по 2
дипломи),
Ганнівська,
Новопразька,
Попельнастівська, Приютівська, Тишківська ОТГ
(по 1). Зовсім не мають переможців Онуфріївський район, Великосеверинівська ОТГ,
Дмитрівська, Катеринівська, Мар’янівська, Піщанобрідська і Смолінська ОТГ.
Результати участі школярів у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад за 2017–
2020 роки в розрізі закладів загальної середньої освіти і затверджені списки переможців ІІІ
обласного етапу Всеукраїнських учнівських 11 олімпіад у 2019/2020 н. р. розміщені на
головній сторінці сайту КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» (банер «Всеукраїнські
учнівські олімпіади»). Серед найкращих закладів освіти, учні яких продемонстрували
високі показники у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів,
такі:
комунальний
заклад
«Центральноукраїнський
науковий
ліцей-інтернат
Кіровоградської обласної ради» (45 дипломів); навчально-виховний комплекс «Ліцей
інформаційних технологій – спеціалізована школа ІІ ступеня» Олександрійської міської
ради Кіровоградської області (34); комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс
«Долинська гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Долинської районної ради»
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(27); комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання І-ІІІ ступенів «Науковий ліцей
Міської ради міста Кропивницького Кіровоградської області» (25); спеціалізована
загальноосвітня школа I-III ступенів № 7 Світловодської міської ради Кіровоградської області
(22); навчально-виховний комплекс «Олександрійський колегіум – спеціалізована школа»
Олександрійської міської ради Кіровоградської області (18); комунальний заклад «Навчальновиховне об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр
естетичного виховання «Натхнення» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»
(17); Златопільська гімназія м. Новомиргорода Новомиргородської районної ради
Кіровоградської області (15); комунальний заклад «Петрівське навчально-виховне
об’єднання «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія» Петрівської районної ради
Кіровоградської області (13); комунального закладу «Навчально-виховне об'єднання № 25
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей, центр
позашкільного виховання «Ліра» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»
(10); Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів
№ 19 – дошкільний навчальний заклад «Лісова казка» Олександрійської міської ради
Кіровоградської області (10); Кіровоградська гімназія нових технологій навчання
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області (9); навчально-виховний комплекс
«Кіровоградський колегіум – спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ
ступенів – дошкільний навчальний заклад – центр естетичного виховання» Кіровоградської
міської ради Кіровоградської області (9); спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів № 3 Світловодської міської ради Кіровоградської області (9); комунальний заклад
«Навчально-виховне об’єднання ліцей – школа – дошкільний навчальний заклад «ВікторіяП» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» (8); комунальний заклад
«Бобринецьке навчально-виховне об’єднання «Навчально-виховний комплекс «Гімназія –
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1» Бобринецької міської ради Кіровоградської
області (7). За результатами ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних
предметів, у 2019/2020 н.р. слід відзначити найкращі сільські заклади загальної середньої
освіти: Бережинський заклад загальної середньої освіти I-III ступенів Кропивницької
районної ради, Добровеличківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1
Добровеличківської селищної ради 12 Кіровоградської області (по 5 дипломів),
комунальний заклад «Михайлівське навчально-виховне об’єднання» Олександрівської
районної ради Кіровоградської області (4); Глодоська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Новоукраїнської районної ради Кіровоградської області, Торговицька загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів ім. Є. Ф. Маланюка Торговицького навчально-виховного об’єднання
Новоархангельської районної ради Кіровоградської області (по 3), Мар’янівська
загальноосвітня школа I-III ступенів Маловисківської районної ради Кіровоградської
області, комунальний заклад «Соколівське НВО «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів,
позашкільний центр» Соколівської сільської ради Кіровоградського району Кіровоградської
області», комунальний заклад «Первозванівське навчальновиховне об'єднання
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад» Первозванівської
сільської ради Кіровоградського району Кіровоградської області (по 2).

80

V. Науково-методична діяльність

ВСЕУКРАЇНСЬКИХ УЧНІВСЬКИХ ТУРНІРІВ ЮНИХ ІНФОРМАТИКІВ, ГЕОГРАФІВ
У 2020 РОЦІ

16-18 жовтня 2020 року в онлайн-режимі відбувся обласний етап Всеукраїнського
турніру юних інформатиків.
У заході брали участь 5 команд:
 Bit Byte Boom у складі 4 учасників (навчально-виховний комплекс «Ліцей
інформаційних технологій – спеціалізована школа ІІ ступеня» Олександрійської
міської ради Кіровоградської області);
 BLACK
FOX у
складі
3
учасників
(Червонокостянтинівська
ЗШ
І-ІІІ ступенів Петрівської районної ради Кіровоградської області);
 Battery у складі 5 учасників (комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання № 6
“Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр естетичного виховання
“Натхнення” Кіровоградської міської ради Кіровоградської області», гімназія №9
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області);
 Турмалін у складі 4 учасників (комунальний заклад «Долинський опорний заклад
загальної середньої освіти – гімназія І-ІІІ ступенів №3 Долинської районної ради»);
 CentrUA у складі 4 учасників (комунальний заклад Добровеличківський ліцей
«ІНТЕЛЕКТ» Добровеличківської районної ради Кіровоградської області).
Змагання юних інформатиків передбачало три тури: захист домашньої задачі
(створення програмного застосунку), розробку комп’ютерної гри та спортивне
програмування у форматі ACM.
У результаті, в турнірній таблиці на першому місці опинилася команда Bit Byte Boom
(керівник Ігор ДРОБОТ, учитель інформатики навчально – виховного комплексу «Ліцей
інформаційних технологій – спеціалізована школа ІІ ступеня» Олександрійської міської
ради Кіровоградської області), друге місце посіла команда Battery (керівник
Анатолій КНИШУК, вчитель інформатики комунального закладу «Навчально-виховне
об’єднання № 6 “Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр естетичного
виховання “Натхнення” Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»).
9-11 жовтня 2020 року на базі КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»
проведений обласний етап Всеукраїнського турніру юних географів. У зв’язку з
епідеміологічною ситуацією, пов’язаною з поширенням в Україні коронавірусу COVID – 19
змінено формат проведення трніру. Турнір проводиться в режимі онлайн. В обласному
турнірі юних географів взяли участь 11 команд, а саме: 1. Новостародубська ЗШ «ЮГС»; 2.
Приютівська ОТГ «Ельбрус»; 3. м. Олександрія «Alex-city»; 4. м.Знам’янка «Містраль»; 5.
Кропивницький район «Аджамські мандрівники»; 6. Знам’янський район «Чорнолісся»; 7.
м. Кропивницький «Квазар»; 8. м. Кропивницький гімназія №31 «Глобус» 9.
м. КропивницькийНВО № 8 «Евріка»; 10. м. Кропивницький гімназія №1 «Галактика»; 11.
м. Кропивницький гімназія Шевченка «Азимут».
Всі учасники турніру (11 команд) взяли участь у трьох чвертьфінальних боях, за
результатами яких визначилися команди фіналісти: «Містраль», м. Знам’янки; «Квазар»,
м. Кропивницького;
«Alex – city», м. Олександрія; «Аджамські мандрівники»
Кіровоградського району.
Переможцем турніру стала команда «Містраль» м. Знам’янки.
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МАСОВІ ЗАХОДИ ДЛЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

Х Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді
імені Т.Шевченка
Переможцями ІV (підсумкового) етапу конкурсу стали 10 осіб, з них 8 – учні ЗЗСО, 1–
учениця ЗПТО, 1 – студентка ЗВО.
Дипломи ІІ ступеня
Татарінова Олександра, 7 клас

Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс «Долинська
гімназія - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Долинської
районної ради»

Сорока Анастасія, 8 клас

Маловисківська загальноосвітня
школа № 3 І-ІІІ
Маловисківської міської ради Кіровоградської області

Грек Сніжана, 9 клас

Панчівська
загальноосвітня
школа
І-ІІІ ступенів
Новомиргородської районної ради Кіровоградської області

Козирів Максим, 9 клас

Степова філія - навчально-виховного комплексу «загальноосвітня
школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» комунального
закладу «Первозванівське навчально-виховне об'єднання»

Івашина Оксана Олександрівна

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені
Володимира Винниченка

ступенів

Дипломи ІІІ ступеня
Антонова Ірина, 7 клас

Центральноукраїнський ліцей-інтернат спортивного профілю
Кіровоградської обласної ради Кіровоградської області

Литвинчук Дарія, 8 клас

Опорний навчальний заклад «Богданівська загальноосвітня школа ІІІІ ступенів імені І.Г.Ткаченка Знам’янської
районної
ради
Кіровоградської області

Івченко Єлізавєта, 9 клас

Созонівський
навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»
Кіровоградської районної державної адміністрації Кіровоградської
області

Гейко Дар’я, 11 клас

Новопразький
навчально-виховний комплекс Олександрійської
районної ради Кіровоградської області

Мурзіна Анастасія

Регіональний центр професійної освіти

ім. О.С. Єгорова

ХІХ Всеукраїнський конкурс учнівської творчості, що проходить під гаслом
«Об’єднаймося ж, брати мої!» у номінації «Історія України і державотворення».
Усього на конкурс було подано 27 творчих робіт учнів.
Переможцями стали учні Наталії БІБІК (Бобринецька ОТГ), Дениса ГОРОБЦЯ
(комунальний заклад «Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат Кіровоградської
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обласної ради»), Олени МАРТИНЮК (Добровеличківський район), Світлани ФІЛІПОВОЇ
(м. Знам’янка), Віталіни ШЕВЧЕНКО (Новоукраїнський район).
Переможцем ІV (підсумкового) етапу ХІХ Всеукраїнського конкурсу учнівської
творчості, що проходить під гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої!» у номінації «Історія
України і державотворення» стала Дар’я ФІЛІПЕНКО, учениця 8 класу комунального
закладу «Бобринецьке навчально-виховне об’єднання «навчально-виховний комплекс
«гімназія – загальноосвітня школа ІІІІ ступенів № 1» Бобринецької міської ради
Кіровоградської області (вчитель – Наталія БІБІК).
Здійснено організаційно-методичну підготовку і проведення четвертого етапу
ХХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика.
Здійснено організаційно-методичну підготовку до проведення четвертого етапу ХІХ
Всеукраїнський конкурс учнівської творчості під гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої».
Переможцем ІV (підсумкового) етапу конкурсу став Крутов Ярослав Андрійович, учень
5 класу комунального закладу «Первозванівське навчально-виховне об'єднання “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад” Первозванівської сільської
ради Кропивницького району Кіровоградської області».
Всеукраїнському та Міжнародного математичних конкурсів «КЕНГУРУ»

Всеукраїнські змагань з усного математичного рахунку Прангліміне в режимі онлайн
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На Національному фіналі область представили 6 абсолютних переможців у своїх
номінаціях. Учень 3 класу навчально-виховного комплексу «Гімназія-загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів № 4» Світловодської міської ради Кіровоградської області увійшов до
збірної України для участі у Міжнародному фіналі змагань, де посів шосте місце у своїй
віковій категорії.
Міжнародний конкурс комп’ютерної вправності «Бебрас–2020»
Здійснено організацій супровід Міжнародного конкурсу з інформатики та
комп’ютерної вправності «Бобер – 2020», який відбувся 08–11 листопада
2020 року. Загальна кількість учасників – 2093.

Міжнародний учнівський конкурс юних істориків «Лелека – 2020».
Учні 5–11 класів закладів загальної середньої та професійно-технічної освіти
Кіровоградської області у Міжнародному учнівському конкурсі юних істориків «Лелека –
2020» представлені таким чином (подали заявки на участь):
Райони (міста )
Класи)
Благовіщенський
Бобринецький

5
клас

6
клас

7
клас

8
клас

9
клас

10 клас

11
клас

6

5

11

2

8
13

4

2
-

Всього
10
41
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Голованівський
Добровеличківський
Знам’янський
Дмитрівська ОТГ
Компаніївська ОТГ
Кропивницький
Маловисківський
Новоархангельський
Новоукраїнський
Олександрійський
Олександрівський
Петрівський
Світловодський
Устинівський
м. Світловодськ
м. Олександрія
м. Знам’янка
м. Кропивницький
ДЗП (ПТ)О «Кропивницький
професійний ліцей сфери послуг
і торгівлі»
ЦВПУ ім. М.Федоровського
Відокремлений
структурний
підрозділ ПТУ № 16
ДЗП (ПТ) О «Центральноукраїнський
професійний
будівельний ліцей»
ПТУ № 16, м. Мала Виска.
РЦПО ім. О.С. Єгорова
Гайворонський ПАЛ
ВСЬОГО

23
6
2
3
5
7
2
16
7
35
5
11
4
13
1
5
30
46

22
14
7
7
4
1
8
10
9
32
9
8
3
11
6
5
37
56

22
10
7
5
4
3
2
15
13
28
8
3
2
13
2
25
55

13
10
2
10
4
3
1
28
5
16
2
5
3
5
4
11
42

11
10
3
7
3
2
5
11
3
15
0
5
1
10
2
14
20

2
7
2
2
3
7
9
2
10
0
1

9
6
4
1
5
2
3
0

0
3
36

2
1
32
16

10
4

227

254

228

166

2
145

102
63
27
34
20
20
30
89
41
139
24
33
13
54
14
12
152
271
10

5

9

10

10

8

10

18

5
15
1
131

5

10
15
3
1264

113

5.6. Науково-методичний супровід виховної роботи та бібліотечної
справи
Науково-методичною лабораторією виховної роботи і формування культури
здоров’я організовано і проведено:
 тренінг для заступників директорів з виховної роботи, класних керівників,
методистів
методичних
кабінетів
(центрів)
органів
управління
освітою
райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад, ОТГ, які відповідають за виховну
роботу і позашкільну освіту «Розбудова Нової української школи: ціннісні пріоритети»
(24.09.2020 р., Юлія ФЕДОРОВА, Сергій ПЛЯКА);
 практикум бібліотекарів закладів загальної середньої освіти, методистів
методичних кабінетів (центрів) органів управління освітою райдержадміністрацій,
виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення, міських, селищних, сільських
рад об’єднаних територіальних громад з проблеми «Шкільний бібліотечно-інформаційний
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центр закладу освіти: нові можливості, перспективи розвитку» (22.10.2020 р., Надія
ДЯЧЕНКО);
 майстер-клас для директорів закладів загальної середньої освіти, заступників
директорів
з
виховної
роботи,
педагогів-організаторів
«Впровадження
здоров’язбережувальних технологій на засадах Концепції «Нова українська школа» (1112.11.2020 р., Юлія ФЕДОРОВА, Сергій ПЛЯКА);
 семінар-практикум з національно-патріотичного виховання для відповідальних за
проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл»
(«Джура»). Проблема: «Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Сокіл»
(Джура): особливості підготовки та основні аспекти її організації та проведення» (1112.11.2020 р., Юлія ФЕДОРОВА, Сергій ПЛЯКА, Сергій КОЛІСНІЧЕНКО);
 практикум для заступників директорів з виховної роботи закладів освіти
м. Помічної «Пріоритети в організації виховного процесу» (09.12.2020 р., Юлія
ФЕДОРОВА).
Створено електронні ресурси, розміщено на блозі НМЛ:
- тематичну рубрику «Готуємося до 2020/2021 навчального року» (травень 2020 р.,
працівники НМЛ);
- інформаційно-методичні матеріали на допомогу здобувачам освіти курсів за
програмами підвищення кваліфікації за заочною формою: педагогічних працівників, які
працюють на посаді бібліотекаря закладу загальної середньої освіти; педагогіворганізаторів закладів загальної середньої освіти; керівників гуртків декоративноприкладного мистецтва закладів освіти (березень – травень 2020 р.; Юлія ФЕДОРОВА,
Сергій ПЛЯКА, Надія ДЯЧЕНКО);
- тематичні матеріали, що розширюють теоретичні та методичні питання виховної
роботи, актуальні аспекти краєзнавчої діяльності, бібліотечної справи (січень – червень
2020 р., працівники НМЛ);
- методичні матеріали щодо організації та проведення Всеукраїнського місячника
шкільних бібліотек під гаслом «Роль шкільної бібліотеки в екологічній просвіті учнів»
(вересень 2020 р., Надія ДЯЧЕНКО);
- електронний ресурс «Презентаційний простір позашкілля: майстер-класи та
відеоматеріали для навчання» (листопад 2020 р., Юлія ФЕДОРОВА, Сергій ПЛЯКА; Режим
доступу: https://sites.google.com/view/seminarkerivnykivgurtkiv);
- електронний ресурс «Матеріали переможців Всеукраїнського конкурсу «Джерело
творчості» (листопад 2020 р., Юлія ФЕДОРОВА, Сергій ПЛЯКА; Режим доступу:
https://sites.google.com/view/dzerelo/).
Організовано 2 екскурсії до музейної кімнати історії освіти Кіровоградщини (лютий
2020 р., Лариса ГАЙДА).

5.7. Науково-методичний супровід інклюзивної освіти, корекційної
освіти, діяльності інтернатних закладів
Науково-методичний супровід інклюзивної освіти та діяльності інтернатних закладів
здійснювався шляхом проведення навчання за програмами, семінарів та тренінгів:
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підвищення кваліфікації за напрямом «Розвиток професійних компетентностей вчителів
закладів загальної середньої освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням» (27.01–
31.01; 02.11–06.11) (Оксана МОЛЧАНОВА, Інна ЧЕРВОНЕЦЬ);
- тренінг з проблеми «Основи інклюзивного навчання» для педагогічних працівників
Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) компенсуючого типу для дітей із вадами
опорно-рухового апарату № 22 «Оленка» м. Кропивницький (27–28.02) (Інна
ЧЕРВОНЕЦЬ, Тетяна БРАЖНІКОВА);
- тренінг (дистанційна форма проведення) для педагогічних працівників закладів освіти
«Основи інклюзивного навчання» (02–11.03) (Тетяна БРАЖНІКОВА);
- для педагогічних закладів загальної середньої освіти, які працюють з особливими
освітніми потребами «Організація навчання, виховання та розвитку дітей з особливими
освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання» (Інна ЧЕРВОНЕЦЬ) (14–30.09);
для вчителів та асистентів вчителів закладів загальної середньої освіти
«Диференційоване викладання в класі з інклюзивним навчанням» (Інна ЧЕРВОНЕЦЬ) (12–
28.10);
- підвищення кваліфікації за напрямом «Розвиток професійних компетентностей
асистентів вчителів закладів загальної середньої освіти з інклюзивним та інтегрованим
навчанням» (06.04–10.04;30.11–04.12 ) (Оксана МОЛЧАНОВА, Інна ЧЕРВОНЕЦЬ);
- підвищення кваліфікації за напрямом «Розвиток професійних компетентностей
вихователів груп подовженого дня» (13.04–17.04; 28.09–04.12) (Оксана МОЛЧАНОВА,
Тетяна БРАЖНІКОВА);
- семінар директорів інклюзивно-ресурсних центрів з проблеми «Організаційнометодичні засади діяльності інклюзивно-ресурсних центрів» (08.05) (Олена
ПОЛОВЕНКО, Інна ЧЕРВОНЕЦЬ, Тетяна БРАЖНІКОВА);
- тренінг для вихователів груп подовженого дня з проблеми «Нейропсихологія писемного
мовлення в учнів початкових класів» (12.05) (Оксана МОЛЧАНОВА, Інна
ЧЕРВОНЕЦЬ);
- підвищення кваліфікації за напрямом «Розвиток професійних компетентностей фахівців
інклюзивно-ресурсних центрів» (01–05.06) (Оксана МОЛЧАНОВА, Тетяна
БРАЖНІКОВА);
- практикум для вчителів, які проводять корекційно-розвиткові заняття за інклюзивною
формою навчання «Корекційно-розвиткова робота з учнями, які мають особливі освітні
потреби» (08.10) (Інна ЧЕРВОНЕЦЬ).
Інформаційно-методичні заходи постійно здійснюється шляхом:
- системне оновлення сторінок сайту ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти;
- консультування директорів та фахівців інклюзивно-ресурсних центрів щодо діяльності
на платформі «Інклюзивно-ресурсні центри» Інформаційної системи управління
освітою;
- моніторинг сайтів інклюзивно-ресурсних центрів та надання рекомендацій щодо
висвітлення, структурування та доступності інформації для батьків дітей з особливими
освітніми потребами, директорів та педагогів закладів освіти.
-

У період 2020 року здійснеие оновлення змісту лекційних і практичних занять для
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здобувачів вказаної категрії, а саме:
Інклюзивна освіта: проблеми становлення (відеолекція). Режим доступу:
https://www.youtube.com/watch?v=no2VwoNCdpo (Жосан О.Е.).
Особливості використання Міжнародної класифікації функціонування, обмеження
життєдіяльності та здоров`я дітей і підлітків в освіті для визначення особливих освітніх
потреб (Войтко В.В.).
Корекційно-розвиткова робота з дітьми з психофізичними особливостями (Войтко В.В.).
Шляхи розвитку загальних компетентностей педагога, необхідних для роботи з дітьми з
особливими освітніми потребами (Павлюх В.В.).
Використання у процесі розвитку базових компетентностей педагога міжнародних
класифікацій хвороб та міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності
та здоров'я (Павлюх В.В.).
Огляд основних категорій дітей з психофізичними порушеннями та використання МКХ10, МКХ-11 та МКФ для вдосконалення роботи з дітьми з психофізичними порушеннями
(Павлюх В.В.).
Формування позитивних міжособистісних стосунків, як основа соціалізації дітей з
особливими освітніми потребами (Павлюх В.В.).
Методологічні та нормативно-правові засади освітньої діяльності вчителів-дефектологів,
вчителів-реабілітологів та корекційних педагогів (Павлюх В.В.).
Організаційно-методичні засади застосування інтерактивних технік щодо формування
когнітивних умінь учнів спеціальних шкіл (Павлюх В.В.).
Психолого-педагогічна характеристика дітей з особливими освітніми потребами та
особливості роботи з ними в напрямі формування ключових компетентностей
(Павлюх В.В.).
Підготовлені відеолекції:
«Методичні особливості застосування арт-терапії для надання психологопедагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими потребами» Режим
доступу:
https://www.youtube.com/watch?v=Eh8eno6yhe0&feature=emb_logo
(Молчанова О.М.),
«Сенсорно-інтегративна терапія як напрям корекційно-розвиткових послуг дітям з
особливими потребами», Режим доступу:
https://www.youtube.com/watch?v=YI32dvfouqI&feature=emb_logo (Молчанова О.М.)
«Проблеми когнітивного розвитку дитини з точки зору нейропсихології» Режим
доступу:
https://www.youtube.com/watch?v=Al4zqBbiKnU&feature=emb_logo
(Молчанова О.М.).
Технології психолого-педагогічного супроводу дітей з аутизмом в освітньому
просторі (відеолекція). Режим доступу: https://youtu.be/27TiDKrZhko
Психологічна характеристика пізнавальних процесів учнів з порушенням інтелекту
(відеолекція). Режим доступу: https://sites.google.com/koippo.in.ua/zahody2020/28-05-2020_2
(Войтко В.В.).
Корекція пізнавальних процесів учнів з порушенням інтелекту (відеомайстер-класи).
Режим
доступу:
https://www.youtube.com/watch?v=_2b5yxHTVSc&feature=emb_title
(Войтко В.В.).
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Дидактична гра в корекційному навчанні дітей з порушеним інтелектом
(відепрезентація). Режим доступу:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=225&v=5ZOxzu8axfg&feature=emb_title
(Войтко В.В.).
Контроль й оцінювання навчальних досягнень учнів в інклюзивному класі (відеолекція).
Режим доступу:https://sites.google.com/koippo.in.ua/zahody2020/22-04-2020_3 (Войтко В.В.).
Технології психолого-педагогічного супроводу дітей з аутизмом в освітньому просторі
(відеолекція). Режим доступу: https://sites.google.com/koippo.in.ua/zahody2020/16-04-2020
(Войтко В.В.).
Розроблено дистанційний курс для педагогів «Психолого-педагогічний супровід дітей з
дисграфією» (Павлюх В.В.).

5.8. Науково-методичний супровід дошкільної освіти
Зміст науково-методичного супроводу дошкільної освіти розкриває істотні сторони
підвищення професійної компетентності педагогів та впливає на формування основних
показників освітнього процесу. Ефективність та якість заходів забезпечена діючою системою
післядипломної освіти, яка модельована на основі проєктного підходу з урахуванням аналізу
актуальних питань діяльності закладів дошкільної освіти, методичної служби, замовлень
педагогів, вимог директивних документів, що регламентують діяльність дошкільної галузі
освіти; на світоглядних і методичних засадах наступності та безперервності процесу
професійного пізнання.
Навчання за програмами підвищення кваліфікації вихователів закладів дошкільної
освіти «Розвиток професійних компетентностей педагогічних працівників закладів
дошкільної освіти. Піднапрям: розвиток професійних компетентностей вихователів»
(06.04–17.04, Гагаріна Н.П. Тарапака Н.В., 18.05–29.05, Гагаріна Н.П. Тарапака Н.В.),
навчання за програмою підвищення кваліфікації інструкторів з фізкультури закладів
дошкільної освіти «Розвиток професійних компетентностей педагогічних працівників
закладів дошкільної освіти. Піднапрям: розвиток професійних компетентностей
інструкторів з фізкультури» (03.02-14.02, Тарапака Н.В. Гагаріна Н.П.), навчання за
програмою підвищення кваліфікації музичних керівників закладів дошкільної освіти
«Розвиток професійних компетентностей педагогічних працівників закладів дошкільної
освіти. Піднапрям: розвиток професійних компетентностей музичних керівників» (03.02–
14.02, Тарапака Н.В. Гагаріна Н.П.), навчання за програмами підвищення кваліфікації
керівників закладів дошкільної освіти «Розвиток управлінської компетентності керівників
закладів дошкільної освіти» (24.02–06.03, Тарапака Н.В., Гагаріна Н.П.).
В плани курсів підвищення кваліфікації введено лекції, які розкривають сучасний
зміст дошкільної освіти та методичні аспекти її реалізації, а саме: «Нормативне і
програмове регулювання змісту освітньої роботи з дітьми дошкільного віку», «Реалізація
принципу наступності дошкільної та початкової освіти в умовах Нової української школи»,
«Сучасна природничо-екологічна освіта та її вплив на особистість дошкільника»,
«Розвиток зв’язного мовлення дітей дошкільного віку», «STREAM-освіта: методичні та
практичні аспекти впровадження», «Організаційно-педагогічні умови формування
художньо-продуктивної компетенції дошкільників».
У міжатестаційний період для педагогічних працівників закладів дошкільної освіти
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проводяться консультації та засідання творчих груп, метою яких є здійснення науковометодичної допомоги з питань планування, організації освітнього процесу та впровадження
новітніх технологій (Гагаріна Н.П., Тарапака Н.В.). Розглядаються питання планування,
використання інтелектуальних карт та коректурних таблиць, психолого-педагогічного
проєктування в системі дошкільної освіти.
На сайті кафедри дошкільної та початкової освіти систематично висвітлюються
матеріали щодо науково-методичного забезпечення функціонування дошкільної та
початкової освіти, оновлюється електронна бібліотека, в якій знаходяться електронні
ресурси методичних журналів «Дошкільне виховання», «Дошкільний навчальний заклад»,
«Вихователь-методист дошкільного навчального закладу», Портал освітян України
«Педрада», каталог блогів дошкільників та інше.
Постійно поповнюється банк інтелектуальної продукції педагогічних працівників
закладів дошкільної освіти з питань здійснення освітнього процесу та застосування
інноваційних технологій в роботі з дітьми дошкільного віку.

5.9. Науково-методичний супровід позашкільної освіти
Науково-методичний супровід позашкільної освіти здійснювався шляхом організації і
проведення:
 практикуму для директорів закладів позашкільної освіти «Партнерство і
співпраця закладу позашкільної освіти та громади: нові можливості для розвитку
вихованців» (жовтень, Юлія ФЕДОРОВА, Сергій ПЛЯКА);
 тренінгу для методистів закладів позашкільної освіти «Проєктування
професійного розвитку педагогів закладів позашкільної освіти» (травень, Юлія
ФЕДОРОВА, Сергій ПЛЯКА, Лариса ГАЙДА);

практикуму для керівників гуртків закладів позашкільної освіти (робота локацій
за напрямами позашкільної освіти) (листопад, Юлія ФЕДОРОВА, Сергій ПЛЯКА);

майстер-класів для керівників гуртків декоративно-прикладного мистецтва з
проблеми: «Нетрадиційні техніки сучасного декоративно-прикладного мистецтва»
(березень, серпень Єфіменко С.М.);

дистанційний семінар-практикум для всіх категорій слухачів з проблеми: «Артінсталяція, селфі-зона та елементи перформансу як сучасні способи презентації результатів
учнівської творчості» (квітень, Єфіменко С.М.).
Відеолекція для керівників гуртків декоративно-прикладного мистецтва «Сучасне
декоративно-прикладне мистецтво: діалог традицій і новаторства» (Єфіменко С.М.) Режим
доступу:
https://www.youtube.com/channel/UCQGRAHyiZXDLJHzbVcrZ0nQ?view_as=subscriber
Відео майстер-класи для керівників гуртків декоративно-прикладного мистецтва
(Режим доступу:
https://www.youtube.com/channel/UCQGRAHyiZXDLJHzbVcrZ0nQ?view_as=subscriber ):
«Виготовлення великих інтер’єрних квітів для фотозони» (Єфіменко С.М.),
«Виготовлення ляльки «Сніжки» (Єфіменко С.М.),
«Прикраси для волосся з фоамірану» (Єфіменко С.М.),
«Троянда, виготовлена у техніці керамофлористика» (Єфіменко С.М.),

90

V. Науково-методична діяльність

«Свічка у формі яйця, оздоблена технікою декупаж» (Єфіменко С.М.),
«Серце у техніці паперкрафт» (Єфіменко С.М.),
«Дитячі пов’язки, оздоблені прикрасами з фоамірану» (Єфіменко С.М.).
Для самоосвіти створено електронний ресурс «Презентаційний простір позашкілля:
майстер-класи та відеоматеріали для навчання» (листопад 2020 р., Юлія ФЕДОРОВА,
Сергій ПЛЯКА; Режим доступу: https://sites.google.com/view/seminarkerivnykivgurtkiv).
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6.1. Здійснення підвищення кваліфікації та комплексної освітньої
підготовки педагогічних працівників
Організація підвищення кваліфікації педагогічних кадрів здійснювалася відповідно до
наказу начальника управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної
державної адміністрації від 23.12.2019 року № 922-од «Про підвищення кваліфікації
педагогічних працівників у 2020 році».
За звітний період проведено навчання за програмами - 140 груп за напрямами:
Напрям І. Розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета,
фахових методик, технологій) (53 програми);
Напрям ІІ. Формування у здобувачів освіти спільних для ключових
компетентностей вмінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України
«Про освіту» (14 програм);
Напрям ІІІ. Психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку,
основи андрагогіки (2 програми);
Напрям V. Використання інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій в
освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та
кібернетичну безпеку (6);
Напрям VІ. Мовленнєва компетентність (1 програма);
Напрям VІІІ. Розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів
освіти, науково-методичних установ та їх заступників) (6 програм).
Ураховуючи клопотання керівників закладів освіти області, додатково було
організовано навчання вчителів початкових класів, які навчатимуть учнів відповідно до
Концепції «Нова українська школа» – 4 групи (120 здобувачів освіти). У зв’язку із
створенням центрів професійного розвитку педагогічних працівників шляхом реорганізації
науково-методичних (методичних установ) (центрів, кабінетів) з метою підвищення
кваліфікації фахівців новостворених центрів проведено навчання для 40 здобувачів освіти
за програмою «Розвиток професійних компетентностей директорів, консультантів центрів
професійного розвитку педагогічних працівників».
У звʹязку із загостренням епідеміологічної ситуації освітній процес в інституті був
організований за різними формами (очна, онлайн, дистанційна).
Навчання за програмами:
Загальна
кількість
140

За заочною
форма
62

Кількість груп
з них:
За очною Онлайн
формою
формат
53
19

За дистанційною
формою
6

У науково-методичних заходах, що були проведені науково-методичними та
педагогічними працівниками КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», взяли участь
більше 5 тис. педагогів області.
Статистичні дані щодо проведених у 2020 році семінарів, практикумів, тренінгів,
майстер класів за очною формою навчання:
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За
планом
І півріччя
ІІ півріччя
Усього за рік

111
75
186

Кількість заходів
Фактично проведено
Проведено
На замовлення
згідно плану закладів освіти
107
23
79
4
186
27

Форма проведення
Очна
Онлайн
Усього
130
83
213

48
23
71

59
70
142

Дистанційне підвищення кваліфікації педагогів області за 80 програмами курсів на
тренінгів.

6.2. Упровадження сучасних форм
дистанційного навчання, самоосвіти тощо

підготовки

кадрів

до

Упродовж 2020 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:
– онлайн-опитування здобувачів освіти;
– за дистанційною формою підвищення кваліфікації методичних, керівних і
педагогічних кадрів (6);
– обласні науково-методичні заходи очної форми переведені в онлайн-формат (у
зв’язку з проведенням профiлактичних заходів з протидiї гострої респiраторної хвороби
COVID-l9, спричиненої корона вipycoм SARS СоV-2).
– дистанційні курси (60) та дистанційні тренінги (23).
Забезпечено функціонування та наповнення платформи для дистанційного навчання
комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної
освіти імені Василя Сухомлинського» (http://dk.koippo.kr.ua (V 3.0)), на якій розміщено
100 дистанційних курсів та дистанційних тренінгів та платформи для онлайн-навчання
Google Workspace.

6.3. Методичне забезпечення освітнього процесу
Виокремимо кілька інноваційних напрямів упорядкування методичного забезпечення
освітнього процесу:
– формування навчально-тематичних планів щодо підвищення кваліфікації педагогів
області та науково-методичних заходів здійснювалося з урахуванням результатів онлайнопитування, інноваційних технологій у навчанні, нових науково-методичних та навчальнодидактичних ресурсів;
– надання консультацій працівникам освіти регіону в очній і дистанційній формах,
публікація методичних рекомендацій на інтернет-ресурсах структурних підрозділів,
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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Функціонує віртуальний методичний кабінет «Методичний супровід організації
освітнього процесу» (http://bit.ly/2F6dNAE).
– використання середовища Google Classroom при проведенні обласних заходів в
онлайн-форматі;
– інформаційне забезпечення методичних заходів здійснюється через упорядкування
інтернет-ресурсів, зокрема: Школа менторингу; Регіональна школа новаторства; «Проєкт
«Інтелект України» на Кіровоградщині; Майстерня керівника; Управлінський пошук;
Серпнева конференція; Заступник директора; Літня школа; Зимова школа; Адресна
методична декада; Конкурс «Учитель року» в Кіровоградській області та ін.
– популяризація досвіду у мережі Facebook, зокрема: діяльність спільноти
«Методична служба педагогу нової формації», що призначена для завідувачів (директорів),
методистів
методичних
кабінетів
(центрів)
органів
управління
освітою
райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення, міських,
селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад, керівників закладів освіти та
педагогів. У групі висвітлюються питання прогресивних змін діяльності методичних служб
Кіровоградського регіону, забезпечення партнерства методичних служб, трансформації
методів, прийомів і технологій інноваційної діяльності, дієвої підтримки професійної
мобільності педагогів (https://bit.ly/2VC2AhL).
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7.1. Організаційно-методичний супровід управління інноваційною
діяльністю
За звітний період науково-педагогічними та педагогічними працівниками
здійснювався організаційно-методичний супровід управління інноваційною діяльністю, а
саме:
1. Консультування про реєстрацію експертів підручників (Жосан О.Е., Марченко
І.А.).
2. Підготовка і надання інформації управлінню освіти, науки, молоді та спорту
облдержадміністрації про заходи з питань сприяння розвитку інноваційної діяльності
(щомісячно), про дослідно-експериментальну діяльність всеукраїнського та регіонального
рівнів, що здійснюється у закладах освіти області (1 раз на квартал, Марченко І.А.).
3. Оновлення контенту блогу «STEM-освіта – вимога сучасності». (Марченко І.А.)
4. Координація дослідно-експериментальної діяльності в закладах освіти області
(Надання інформації управлінню освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації про
дослідно-експериментальну роботу, підготовка матеріалів щодо завершення кожного етапу
дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня, підготовка подання на розгляд
вченої ради КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» про перебіг та завершення
дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня) (Марченко І.А.).
5. Оновлення бази даних з інноваційних технологій, що впроваджуються в закладах
освіти області (Марченко І.А.).
6. Надання методичної допомоги, консультування з питань інноваційної діяльності в
закладах освіти (дослідно-експериментальна робота, впровадження STEM-освіти у закладах
області, STEM-проєкти, STEM-лабораторії, питання планування інноваційної освітньої
діяльності, етапи впровадження інноваційної діяльності в освітній процес тощо) (Марченко
І.А.).
7. Підтримка функціонування блогу «Сучасні тенденції інноваційної освітньої
діяльності» (Марченко І.А.).
8. Проведення консультацій та координація директорів, фахівців інклюзивноресурсних центрів щодо питань роботи в автоматизованій системі, коректного наповнення
інформацією автоматизованої системи «Інклюзивно-ресурсний центр» Інформаційної
системи управління освітою;
проведення оцінки розвитку дітей за допомогою
психодіагностичних методик WISC-IV, Leiter-3, Conners-3, PEP-3, CASD, написання
наративних звітів та рекомендацій батькам, педагогічним працівникам закладів освіти
(ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти).

7.2. Координація дослідно-експериментальної роботи:
Працівниками інституту здійснюється методично-організаційний супровід дослідноекспериментальної роботи, зокрема:
- співпраця з учасниками дослідно-експериментальної роботи;
- консультування щодо виконання етапів дослідно-експериментальної роботи.
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№
з/п
1.

Назва експерименту, проблема, наукове
керівництво
Розвиток бізнес-освіти в Україні як елемент
державної політики сприяння розвитку
підприємництва.
Наукові керівники: Верба В.А., професор
кафедри стратегії підприємств ДВНЗ
«Київський
національний
економічний
університет імені Вадима Гетьмана», член
Всеукраїнської
асоціації
консультантів,
доктор економічних наук;
Кириченко
М.О., перший проректор – проректор з
науково-педагогічної та навчальної роботи
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
Національної академії педагогічних наук
України, кандидат педагогічних наук,
доцент.

2.

Дидактико-методичне
і
навчальне
забезпечення реалізації концептуальних
засад реформування початкової загальної
освіти.
Науковий керівник – Цимбалару А.Д.,
доктор педагогічних наук, завідувач відділу
початкової освіти Національної академії
педагогічних наук України.

Назва та адреса закладу освіти
Кіровоградська
гімназія
нових
технологій
навчання
Кіровоградської
міської
ради
Кіровоградської області,
Комунальний
заклад
«Навчально-виховне
об'єднання ліцей-школа - дошкільний навчальний
заклад “Вікторія – П” Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області».
Навчально-виховний комплекс «Кіровоградський
колегіум – спеціалізований загальноосвітній
навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний
навчальний заклад - центр естетичного виховання»
Кіровоградської міської ради Кіровоградської
області.
Комунальний
заклад
«Навчально-виховне
об'єднання «Загальноосвітній навчальний заклад ІІІІ ступенів № 16 – дитячий юнацький центр
“Лідер”
Кіровоградської
міської
ради
Кіровоградської області».
Комунальний
заклад
«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.
Комунальний
заклад
«Навчально-виховне
об'єднання № 32 «Спеціалізована загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів, позашкільний центр “Школа
мистецтв”
Кіровоградської
міської
ради
Кіровоградської області».
Комунальний
заклад
«Навчально-виховне
об'єднання “Загальноосвітня школа
І-ІІ
ступенів – ліцей № 19 – позашкільний центр”
Кіровоградської міської ради Кіровоградської
області».
Комунальний заклад «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».
Комунальний заклад «Навчально-виховне об'єднання
ліцей-школа-дошкільний
навчальний
заклад
“Вікторія-П”
Кіровоградської
міської
ради
Кіровоградської області»,
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Науково-методичні засади створення та
функціонування Всеукраїнського науковометодичного віртуального STEM-центру
(ВНМВ STEM-центр).
Науковий керівник – Стрижак О.Є., доктор
технічних наук, заступник директора з
наукової роботи Національного центру
«Мала академія наук України».
Розроблення і впровадження навчальнометодичного забезпечення початкової освіти
в умовах реалізації нового Державного
стандарту початкової загальної середньої
освіти.
Наукові керівники: Завалевський Ю.І.,
в.о. директора ДНУ «Інститут модернізації
змісту освіти», доктор педагогічних наук,
професор;
Хобзей П.К., заступник
Міністра освіти і науки, кандидат фізикоматематичних наук.

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».

5.

Електронний підручник для загальної
середньої освіти (Е-book for secondary
education (EBSE)).
Науковий керівник: Спірін О.М., директор
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»,
доктор педагогічних наук, професор.

6.

Формування та оцінювання громадянських
компетентностей в освітньому процесі на
рівні базової середньої освіти.
Науковий
керівник:
Товкало
М. Я.,
заступник директора з навчально-методичної
роботи
КЗ Львівської
обласної
ради
«Львівський
обласний
інститут
післядипломної
педагогічної
освіти»,
кандидат філологічних наук.

Комунальний заклад «Петрівське навчальновиховне об’єднання «загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів – гімназія» Петрівської районної ради
Кіровоградської області.
Комунальний
заклад
«Навчально-виховний
комплекс
«Спеціалізований
загальноосвітній
навчальний заклад І-ІІІ ступенів
№ 26 –
дошкільний навчальний заклад - дитячий юнацький
центр “Зорецвіт” Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області»
.
Комунальний
заклад
«Навчально-виховне
об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів, центр естетичного виховання
“Натхнення”
Кіровоградської
міської
ради
Кіровоградської області».
.

3.

4.

Комунальний
заклад
«Навчально-виховне
об’єднання № 25 “Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей,
центр
позашкільного
виховання
«Ліра»
Кіровоградської міської ради Кіровоградської
області».
Комунальний заклад «Бобринецьке навчально виховне об'єднання «Навчально - виховний
комплекс «Гімназія - загальноосвітня школа
І - ІІІ ступенів № 1» Бобринецької міської ради
Кіровоградської області.
Спеціалізована
загальноосвітня
школа
ІІІІ ступенів № 7 Світловодської міської ради
Кіровоградської області.
Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів
№ 15
Олександрійської
міської
ради
Кіровоградської області.

7.3. Науково-методичний супровід впровадження інновацій, проєктна
діяльність
Упровадження інновацій та організації проєктної діяльності КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлинського» здійснювалася в кількох напрямах:
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-

Створення інтерактивної карти «Соціальні та краєзнавчі проєкти, що об’єднують і
розвивають громаду»
Регіонально-культурологічний проєкт «Марко Кропивницький як бренд»
(електронний проєкт)
Регіонально-культурологічний проєкт «Кропивницький як бренд» (електронний
проєкт)
Організація та проведення навчання на засадах розвитку життєвих навичок
Упровадження європейських стандартів здоров'язбережної превентивної освіти
Регіонально-просвітницький проєкт «Долучись до звільнення знань» (електронний
проєкт)
співпраця з Корпусом Миру США в Україні щодо реалізації проєкту «Викладання
англійської мови як іноземної»: забезпечення вдосконалення практичних навичок
володіння англійською мовою слухачів курсів; розширення асортименту навчальних
засобів для роботи зі слухачами курсів; підвищення рівня володіння комунікативно
спрямованою методикою викладання англійської мови вчителями області;
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VІІІ. Формування єдиного освітнього інформаційного
простору регіону
8.1. Науково-методичний супровід учасників інформатизації освіти
Науково-методичний супровід учасників інформатизації освіти здійснюється шляхом
створення інтернет-ресурсів, модерування тематичних сторінок на Фейсбуці, організації
онлайн-опитування/анкетування (для визначення освітніх потреб та результатів проведених
заходів), електронних каталогів та ін.

8.2. Забезпечення навчання педагогічних працівників регіону
інформаційно-комунікаційним технологіям та методична підтримка
викладання навчальних предметів засобами ІКТ
Викладачами кафедри теорії і методики середньої освіти постійно здійснюється
робота щодо підвищення ІТ-компетентності педагогів області у міжатестаційний період:
 згідно з розробленими програмами підвищення кваліфікації педагогічних
працівників області, постійно проводяться лекційні, семінарські, практичні, та інші види
навчальних занять за тематикою ІКТ для педагогічних працівників області (Буртовий С.В.,
Голодюк Л.С., Скрипка Г.В.);
 розробка мультимедійних електронних навчально-методичних матеріалів відповідно
до тематики лекційних та практичних занять викладачів кафедри (Буртовий С.В., Вікторіна
О.М., Голодюк Л.С., Небеленчук І.О., Митрофаненко Ю.С., Скрипка Г.В., Федірко Ж.В.);
 надання інформаційних, аналітичних, консультаційних послуг освітянам регіону з
проблем інформатизації освіти (блог кафедри, група викладачів кафедри ТіМСО у
Facebook, E-Mail-консультації);
 розробка відеолекцій та навчально-методичного контенту до наступних тем:
«Візуалізація як тренд цифрового освітнього середовища», «Використання цифрових
інструментів формувального оцінювання», «Математичне моделювання фізичних задач з
використанням мобільних пристроїв», «Використання методу проєктів на уроках іноземної
мови» (Ганна СКРИПКА);
 розробка лекційних і практичних занять для освітян області для навчання за
програмами підвищення кваліфікації: «Освітня робототехніка як перспективний напрям
розвитку STEAM-освіти», «Особливості методики навчання робототехніки здобувачів
загальної середньої освіти», «Основи програмування робоплатформ», «Організаційнометодичні аспекти навчання робототехніки як універсального інструменту STEAM-освіти»,
«Можливості технологій віртуальної та доповненої реальності у навчанні учнів», «Змішане
навчання: сутність та переваги в сучасному світі», «Arduino як засіб реалізації елементів
мехатроніки на уроках та в позаурочний час» (Ганна СКРИПКА);
 узагальнення та розповсюдження перспективного педагогічного досвіду навчальних
закладів та педагогів області в галузі інформатизації освіти.
За звітний період працівники кафедри у різних формах підвищували свою навчальнопедагогічну та фахову майстерність з використання сучасних Інтернет-технологій:

99

VІІІ. Формування єдиного освітнього інформаційного простору регіону

 систематично здійснюється робота щодо наповнення електронним освітнім
контентом інтернет-ресурсів кафедри та об’єднання вчителів регіону у групи в соціальних
мережах (Сергій БУРТОВИЙ, Ганна ЯКОВОВА);
 продовжено роботу з наповнення контентом науково-методичного Інтернетжурналу кафедри ОІН (Освітній інтернет-навігатор) на якому постійно публікуються
електронні матеріали з актуальних питань електронної освіти, дистанційного навчання,
електронних засобів навчання, сучасних Інтернет-технологій, тощо (Сергій БУРТОВИЙ,
Ганна ЯКОВОВА);
 здійснено упорядкування каталогів електронних освітніх ресурсів з окремих
навчальних предметів, передбачених інваріантною частиною навчальних планів для
загальноосвітніх навчальних закладів та розміщено на блозі викладача Скрипки Г.В.
(сторінка «Хмарні та інші освітні ресурси»).
Викладачами кафедри проведено низку заходів з даного питання для працівників
освіти області, а саме:
 проведено тренінги «Використання цифрових інструментів формувального
оцінювання» (05.03.2020 р. та 11.03.2020 р. на базі КЗ «КОІППО імені Василя
Сухомлинського») (Ганна СКРИПКА);
 проведено тренінги «Використання цифрових інструментів формувального
оцінювання» (12–13.03.2020 р. на базі ЗШ № 31 м. Кропивницький). (Ганна СКРИПКА);
 Тренінг «Проектування інформаційно-навчального середовища НУШ з
використанням сучасних ІТ-технологій» (дистанційна форма) для вчителів всіх категорій
(15–16.06.2020 р., КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського») (Ганна СКРИПКА);
 Тренінг «Візуалізація як тренд цифрового освітнього середовища» (дистанційна
форма) для вчителів всіх категорій (28.04.2020 р., КЗ «КОІППО імені Василя
Сухомлинського») (Ганна СКРИПКА);
 проведено дистанційний курс для педагогічних працівників закладів освіти
(«Використання
хмарних
технологій
в
практиці
педагога»,
02.03–18.03 р.)
(Ганна СКРИПКА);
 проведено онлайн-тренінг «Використання цифрових інструментів формувального
оцінювання» для вчителів Мар’янівської ЗШ Маловисківської районної ради
Кіровоградської області (26.10–27.10.2020 р.) (Ганна СКРИПКА);
 проведено онлайн-тренінг «Використання цифрових інструментів формувального
оцінювання» для вчителів комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання –
загальноосвітня школа І-ІІІ» «Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»
(27.10-28.10.2020 р.) (Ганна СКРИПКА);
 проведено онлайн-тренінг «Практичні аспекти створення Е-портфоліо» для вчителів
комунального закладу «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» (29.10.2020 р.) (Ганна СКРИПКА);
 проведено онлайн-тренінг «Використання цифрових інструментів формувального
оцінювання» для вчителів Кіровоградської області (05.11.2020 р.) (Ганна СКРИПКА).
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8.3. Розбудова єдиного інформаційно-освітнього простору регіону
Розбудова єдиного інформаційно-освітнього простору регіону здійснюється шляхом:
 Адміністрування, наповненню та постійному вдосконаленню сайту КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського» http://koippo.kr.ua/, сайту навчально-методичного
центру дистанційного навчання http://koippo.in.ua/dn/.
 Адміністрування та технічної підтримки ресурсів:
- Навчально-організаційного центру освітньої діяльності http://koippo.in.ua/nv/ .
- Лабораторії інформаційно-методичного забезпечення освітнього процесу
http://koippo.in.ua/druk/ .
- Науково-методична лабораторії основ здоров’я, безпеки життєдіяльності та
охорони праці http://koippo.in.ua/oz .
- Обласного навчально-методичного центру психологічної служби системи
освіти http://koippo.in.ua/ppsr/ .
- Центру ліцензування освітньої діяльності, замовлення та видачі документів про
освіту http://koippo.in.ua/lic/ .
- Музейної кімнати http://koippo.in.ua/museum .
- Серце, віддане дітям http://koippo.in.ua/vsukhomlynskyi/ .
- Інтернет-конференції та конкурси http://koippo.in.ua/konf/ .
- Бібліотеки
КЗ «КОІППО
імені
Василя
Сухомлинського»
http://library.koippo.kr.ua/ та ін.

8.4. Упровадження інтернет-технологій в освітній процес регіону,
розвиток віртуальних педагогічних спільнот тощо
Проведення обласних інтернет-конференцій на http://koippo.in.ua/konf/
Забезпечення функціонування блогу «Кореційна освіта», сайту «Викладання
предметів духовно-морального спрямування».
Висвітлення діяльності інституту та структурних підрозділів у соціальній мережі
“Facebook”:
Відкрита групи «Арт-терапія в Кропивницькому», веб-адреса:
https://www.facebook.com/groups/216889632107522/?ref=bookmarks ).
Забезпечення діяльності відкритої віртуальної групи «Арт-терапія в Кропивницькому»
// Електронна адреса: https://www.facebook.com/groups/216889632107522/?ref=bookmarks
Забезпечення діяльності закритої віртуальної групи для психологів та соціальних
педагогів профтехосвіти «Психотехнології в профтехосвіті».
Створено блог Валентини Войтко «Навчання і виховання дітей з особливими
потребами», веб-адреса: http://blog-modele.blogspot.com/
Створено блог «Самовдосконалення», веб-адреса: http://blogsamops.blogspot.com/2016/04/blog-post_6.html
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Організація
віртуальної
спільноти
вихователів,
веб-адреса:
https://blogsamops.blogspot.com/b/postpreview?token=APq4FmB2GJc16n56UCpNGlHDt0xPM34I1BDDD
NZGPORvB9beFaOSDUeTjT6OTXiMOCj4wMRtg7mjjj5zNtLlc7 .
Продовження функціонування блогів «Сучасні тенденції інноваційної освітньої
діяльності», «STEM-освіта – вимога сучасності».
Створено ютуб-канал і розміщені авторські лекційні матеріали та майстер-класи для
педагогічних працівників «Handmade/рукоділля від Світлани Єфіменко» з проблеми:
«Сучасне декоративно-прикладне мистецтво: діалог традицій і новаторства», режим
доступу:
https://www.youtube.com/channel/UCQGRAHyiZXDLJHzbVcrZ0nQ?view_as=subscriber
Для створення навчального, інформаційно-методичного освітнього середовища
використовується сайт «Для активних від креативних» та постійно діючі дистанційні
об’єднання на фейсбуці «Для активних від креативних», «Методична кав’ярня»
(Н. Котляренко).
Для організації навчання за програмами підвищення кваліфікації, проведення
конференції з обміну досвідом, захисту індивідуальних та групових проєктів вчителями
української мови й літератури використовуються сайт “Професійний розвиток”.
Для координування та постійного інформування для вчителів створено Facebookспільноти «Творча лабораторія «Креативний словесник»,
https://www.facebook.com/groups/520751865111540/
«Літературно-методичний клуб вчителів зарубіжної літератури»,
https://www.facebook.com/groups/328204131313456/
«Авторська творча майстерня Гузь О.О.»
https://www.facebook.com/groups/360822308028786/
З метою упорядкування власної методичної діяльності створено сайт-портфоліо
Ревнивцевої О. В. «Навчання впродовж життя».
https://sites.google.com/d/1ENnCjIdtIOqQ41hwNfqDYlWVv_BsxO0F/p/17YIgfVXHYCf0yWcg1g0TkfDat_oCWur/edit
Підготовлено «Методичний кейс» викладання іноземної мови в новому навчальному
році, який розміщено на сайті лабораторії https://sites.google.com/view/inozemnakoippo/ та
«Творча скарбничка вчителя німецької мови» http://nimmova2018.blogspot.com/p/blogpage_12.html.

8.5. Запровадження електронної освіти та розробка електронного
освітнього контенту






Вказаний напрям реалізовувася через:
Впровадження електронного освітнього контенту Office 365 в навчальний процес.
Використання відеохостингу YouTube для запису та розміщення настановчих занять,
методичних рекомендацій та ін.
Використання платформи Skype для бізнесу для проведення освітніх вебінарів.
Використання системи для відеоконференцій Grandstream GVC3200.
Розробка та регулярне оновлення електронних освітніх ресурсів для здобувачів
освіти.
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Для вказаної категорії педагогічних працівників організовано та проведено:
- практикум (школа менторингу) з проблеми «Освітні проєкти як інструмент змін у
Новій
українській
школі»:
https://cutt.ly/kukY6Uj
(05.02-06.02.2020 р.,
Оксана
ПОБЕРЕЖЕЦЬ);
- практикум (зимова школа) «Проєктування індивідуальної освітньої траєкторії
педагога» завідувачі (директори), методисти методичних кабінетів (центрів) органів
управління освітою райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст
обласного значення, міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад,
керівники закладів освіти: https://cutt.ly/lukYh3U (08.01-12.01.2020, Олена ПОЛОВЕНКО,
Оксана ПОБЕРЕЖЕЦЬ, Людмила КІРІШКО, Валентина ТРУБІНА);
- онлайн-семінар Кіровоградської регіональної школи новаторства «Професійний
розвиток педагогічних працівників. Як навчати дорослих ефективно?» завідувачі
(директори), методисти методичних кабінетів (центрів) органів управління освітою
райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення, міських,
селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад, керівники закладів освіти:
https://cutt.ly/MgZsj9p (24-25.09.2020 р.) (Людмила КІРІШКО);
- онлайн-практикум (літня школа) «Навички «4 К» педагогу сучасної школи»
завідувачі (директори), методисти методичних кабінетів (центрів) органів управління
освітою райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення,
міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад, керівники закладів
освіти: https://litoschool.bitrix24site.ua/ (27-30.10.2020 р.) (Олена ПОЛОВЕНКО, Оксана
ПОБЕРЕЖЕЦЬ, Людмила КІРІШКО, Валентина ТРУБІНА);
- онлайн-семінар «Науково-методичний супровід безперервного професійного
розвитку фахівця» директори, консультанти центрів професійного розвитку, завідувачі
(директори), методисти методичних кабінетів (центрів) органів управління освітою
райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення, міських,
селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад, керівники закладів освіти:
https://cutt.ly/kgX2WeU (24.11.2020 р., Олена ПОЛОВЕНКО, Оксана ПОБЕРЕЖЕЦЬ);
Керівниками здійснювалася координація діяльності методичних кабінетів відділів
освіти райдержадміністрацій: Долинської (Олена ПОЛОВЕНКО), Новгородківської
(Людмила КІРІШКО), Олександрійської (Валентина ТРУБІНА).
Створено спільні презентації «Кращі практики «Науково-методичний супровід
організації освітнього процесу», «Кращі практики організації освітнього процесу в опорних
школах Кіровоградщини».
Підготовлено виступ на науково-методичну раду «Про науково-методичний супровід
викладання навчальних предметів у 2020-2021 навчальному році».
Формування мережі базових методичних служб області з основних напрямів їх діяльності.
Виїзні практичні заняття зимової школи, педагогічна практика здобувачів освіти
курсів підвищення кваліфікації завідувачів, директорів, методистів методичних кабінетів
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(центрів) органів управління освітою райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських
рад міст обласного значення, міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних
громад проводилися на базі базових районних, міських методичних служб, зокрема:
методичного кабінету відділу освіти, культури, молоді та спорту Бобринецької
райдержадміністрації з проблеми «Розвиток управлінської компетентності завідувачів
(директорів) та їх заступників методичних кабінетів (центрів) органів управління освітою
райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення, міських,
селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад» (02.03-06.03.2020 р.) (керівник
Оксана ПОБЕРЕЖЕЦЬ).
Аналіз діяльності методичних служб області.
Проводився збір аналітичних матеріалів при підготовці виступу на науковометодичній раді «Про науково-методичний супровід викладання навчальних предметів у
2020 – 2021 навчальному році»).
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10.1. Співпраця з міжнародними фондами, науковими центрами,
навчальними закладами, освітніми установами та громадськими
організаціями
Назва структурного
підрозділу
Обласний
навчальнометодичний
центр
психологічної
служби
системи освіти

Обласний
навчальнометодичний
центр
психологічної
служби
системи освіти
Обласний
навчальнометодичний
центр
психологічної
служби
системи освіти
Обласний
навчальнометодичний
центр
психологічної
служби
системи освіти

Науково-методична
лабораторія
іноземних
мов та міжнародних
освітніх обмінів

Науково-методична
лабораторія
іноземних
мов та міжнародних
освітніх обмінів

Заклад, установа,
фонд, програма,
проєкт
Громадська
організація
«Ла
страда - Україна»

Український фонд
«Благополуччя
дітей»
Український
науковометодичний центр
практичної
психології
і
соціальної роботи
GIZ
(німецьке
товариство
міжнародного
співробітництва) у
впровадженні
програм
з
профілактики ВІЛ
для молоді
Міжнародна
організація
Корпус Миру
США в Україні

Британська Рада в
Україні

Тема (назва) програми
(проєкту), напрям
співпраці
впровадження
програми
«Базові навички медіатора
в навчальному закладі.
Забезпечення участі жінок
і дітей у вирішенні
конфліктів
і
миробудуванні»
впровадження
програми
«Особиста
гідність.
Безпека
життя.
Громадянська позиція»
впровадження програми:
«Навички
кризового
консультування
та
розвиток психосоціальної
стійкості до стресу у
дітей»
Проєкти «Чесна гра»,
«Маршрут безпеки»

Викладання англійської
мови як іноземної

Нова українська школа

Форма, результат
співпраці
Проведення дистанційного
курсу
«Базові
навички
медіатора в закладі освіти»

Проведення тренінгу
«Особиста гідність. Безпека
життя. Громадянська
позиція»
Проведення тренінгу
«Розвиток
життєстійкості/стресостійк
ості у дітей та дорослих в
закладах освіти»
Визначено базові заклади,
упроваджуються
проєкти,
проводиться моніторинг

Забезпечення вдосконалення
практичних
навичок
володіння
англійською
мовою здобувачів освіти.
Розширення
асортименту
навчальних засобів для
роботи
зі
здобувачами
освіти.
Підвищення комунікативно
спрямованої
методики
викладання
англійської
мови вчителями області
Інформаційна підтримка та
організація
підготовки
вчителів англійської мови,
які
навчатимуть
учнів
базової середньої школи
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Науково-методична
лабораторія
іноземних
мов та міжнародних
освітніх обмінів

Ґете-Інститут в
Україні

Нова українська школа

Науково-методична
лабораторія
іноземних
мов та міжнародних
освітніх обмінів

Міжнародні
освітньометодичні центри
Pearson-Dinternal.
Express Publishing.
Oxford University
Press,
ММpublication
Інститут «Ткума»
- Український
інститут вивчення
Голокосту
Міжнародна
методлабораторія
«Verba Magistri».

Методика викладання
англійської мови

Міжнародний
благодійний фонд
«Міжнародний
Альянс
з
ВІЛ/СНІД
в
Україні»
Дитячий
Фонд
Об’єднаних націй
(ЮНІСЕФ)
GmbH
«Профілактика
ВІЛ/СНІДу
в
Східній Європі»
МБФ
«Міжнародний

Предмет
«Основи
здоров’я» (навчання на
засадах розвитку життєвих
навичок)

Науково-методична
лабораторія
суспільствознавчих
дисциплін
Науково-методична
лабораторія
суспільствознавчих
дисциплін

Науково-методична
лабораторія
основ
здоров’я,
безпеки
життєдіяльності
та
охорони праці

Науково-методична
лабораторія
основ

відповідно до Концепції
«Нова українська школа».
Підвищення методичного та
практичного
рівнів
професійної компетентності
вчителів англійської мови.
Організація та проведення
підготовки
вчителів
німецької
мови,
які
навчатимуть учнів 5-6 класів
відповідно до Концепції
«Нова українська школа».
Підвищення методичного та
практичного
рівнів
професійної компетентності
вчителів німецької мови.
Проведення
практичних
семінарів,
вебінарів
та
майстер-класів для вчителів
англійської мови.

Історія єврейського народу
в Україні

Науково-методичні
семінари,
методичні
рекомендації

Вивчення
історії
Голодомору в Україні

Літня школа для молодих
вчителів
(конкурсний
відбір).
Вчителі,
які
пройшли
навчання
проводили майстер – класи
для здобувачів освіти з
питань вивчення історії
Голодомору
в
Україні,
методичні рекомендації.
Організовується
та
проводиться навчання з
учителями,
курси
підвищення
кваліфікації,
викладається
предмет,
здійснюється моніторинг

Програма
навчального
курсу «Основи здоров’я»

Визначено базові заклади,
упроваджується
проєкт,
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здоров’я,
безпеки
життєдіяльності
та
охорони праці

Науково-методична
лабораторія
основ
здоров’я,
безпеки
життєдіяльності
та
охорони праці

Науково-методична
лабораторія
основ
здоров’я,
безпеки
життєдіяльності
та
охорони праці

Науково-методична
лабораторія
основ
здоров’я,
безпеки
життєдіяльності
та
охорони праці

Науково-методична
лабораторія
основ
здоров’я,
безпеки
життєдіяльності
та
охорони праці
Науково-методична
лабораторія
основ
здоров’я,
безпеки

Альянс
з
ВІЛ/СНІДу
в
Україні»
Громадська
організація
«Дитячий
фонд
«Здоров’я
через
освіту»
Дитячий
Фонд
Об’єднаних націй
(ЮНІСЕФ)
МБФ
«Міжнародний
Альянс
з
ВІЛ/СНІДу
в
Україні»
Громадська
Організація
«Дитячий
фонд
«Здоров’я
через
освіту»
МБФ
«Міжнародний
Альянс
з
ВІЛ/СНІДу
в
Україні»
Громадська
Організація
«Дитячий
фонд
«Здоров’я
через
освіту»
Міжнародна
незалежна
некомерційна
організація Project
HOPE
Благодійний фонд
«Здоров’я жінки і
планування сім’ї»
в
рамках
спільного проєкту
з
Програмою
USAID «Здоров’я
жінок України»
Німецьке
товариство
міжнародного
співробітництва
(GIZ)
Фонд
Народонаселення
ООН в Україні,

(навчання
на
засадах
розвитку
життєвих
навичок), «Вчимося жити
разом. Програма розвитку
соціальних навичок учнів
початкової, основної та
старшої школи у курсі
«Основи здоров’я»
Упровадження програми
навчального
курсу
(факультативу)
«Школа
проти
СНІДу»,
обов’язкового
факультативного
курсу
«Захисти себе від ВІЛ»

проводиться
моніторинг,
навчання педагогів-тренерів

Упровадження програми
навчального
курсу
«Шкільна
програма
з
профілактики
вживання
тютюну,
алкоголю
і
наркотиків (ХОУП)»

Визначено базові заклади,
упроваджується
проєкт,
проводиться
моніторинг,
навчання педагогів-тренерів

Упровадження
просвітницької програми
«7
кроків
назустріч.
Дружні зустрічі з батьками
з
питань
збереження
здоров’я
та
статевого
виховання
дітей
та
підлітків»
Упровадження
просвітницької програми
«Різність
та
рівність:
прийоми
і
методи
виховання толерантності»
Упровадження програми
навчального
курсу
«Дорослішай на здоров’я»

Визначено базові заклади,
упроваджується
проєкт,
проводиться
моніторинг,
навчання педагогів-тренерів

Визначено базові заклади,
упроваджуються
проєкти,
проводиться
моніторинг,
навчання педагогів-тренерів

Лекційні
та
практичні
заняття під час курсів
підвищення
кваліфікації
вчителів, семінарів тощо
Лекційні
та
практичні
заняття під час курсів
підвищення
кваліфікації
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життєдіяльності
охорони праці

та

Науково-методична
лабораторія
основ
здоров’я,
безпеки
життєдіяльності
та
охорони праці
Обласний
навчальнометодичний
центр
освітнього менеджменту
та координації діяльності
методичних служб

Обласний
навчальнометодичний
центр
освітнього менеджменту
та координації діяльності
методичних служб

Агенство США з
міжнародного
розвитку (USAID)
«Здоровя
жінок
України»
Глобальний Фонд
для боротьби зі
СНІДом,
туберкульозом і
малярією
(Глобальним
Фондом, ГФ)
Співпраця
з
експертами
шведськоукраїнського
проєкту
«Підтримка
децентралізації в
Україні»
Європейський
проєкт «Фінська
підтримка
реформи
української
школи»

вчителів, семінарів тощо

Упровадження
проєкту
«Посилення спроможності
педагогів у забезпеченні
дієвої
профілактики
ВІЛ/СНІДу,
протидії
стигмі і дискримінації»

Лекційні
та
практичні
заняття під час курсів
підвищення
кваліфікації
вчителів, семінарів тощо

Діяльність
органів
управління закладів освіти
в умовах децентралізації;
оптимізація
закладів
освіти

Проведення
тренінгів,
семінарів.
Запровадження ідей проєкту
щодо формування мережі
закладів освіти в громадах,
методичний
супровід
організації
освітньої
діяльності закладів освіти.
Аналіз клієнтів і визначення
конкурентної
переваги
ОІППО

Тренінг
(онлайн-курс)
фінського
проєкту
«Навчаємось
разом»
«Стратегія
розвитку
ОІППО:
клієнтоорієнтованість та
внутрішня
система
забезпечення якості»

10.2. Розробка та реалізація міжнародних програм і проєктів
Назва
структурного
підрозділу
Структурні
підрозділи

Назва програми /
проєкту
Міжнародна
програма IREX у
партнерстві з АУП
«Вивчай та
розрізняй: інфомедійна
грамотність» у
Кіровоградській
області

Завдання

Результат

Навчання та підвищення
рівня медіаграмотності
науково-педагогічних та
педагогічних праціників
КЗ «КОІППО імені Василя
Сухомлинського»

Організація
навчання
педагогічних
працівників
області за програмою «Вивчай
та
розрізняй:
інфо-медійна
грамотність».
Розроблено програми
підвищення кваліфікації
педагогічних працівників (за
проєктом IREX): «Вивчай та
розрізняй: інфомедійна
грамотність вчителів
природничо-математичних
дисциплін»; «Вивчай та
розрізняй: інфомедійна
грамотність»; «Інфомедійна
грамотність як спосіб
критичного сприймання
інформації».
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Обласний
навчальнометодичний центр
психологічної
служби системи
освіти

Обласний
навчальнометодичний центр
психологічної
служби системи
освіти

Обласний
навчальнометодичний центр
психологічної
служби системи
освіти

Науково-методична
лабораторія
інформаційнотехнологічної освіти

Науково-методична
лабораторія
інформаційнотехнологічної освіти

Програма «Навички
кризового
консультування та
розвиток
психосоціальної
стійкості дітей до
стресу».
Підвищити знання
та вдосконалити
навички
практичних
психологів і
соціальних
педагогів
Програма щодо
вирішення
конфліктних
ситуацій «Базові
навички медіатора
в навчальному
закладі.
Забезпечення участі
жінок і дітей у
вирішенні
конфліктів і
процесу
миробудуванні»;
Програма щодо
визначення та
формування
громадської позиції
особистості
«Особиста гідність.
Безпека життя.
Громадянська
позиція»
Україно-естонський
проєкт Міксіке

Навчання працівників
психологічної служби
області за програмою

Розроблено програму тренінгу
«Розвиток
життєстійкості/стресостійкості
у дітей та дорослих в закладах
освіти» для практичних
психологів та соціальних
педагогів

Навчання працівників
психологічної служби
області за програмою

Розроблено програму
дистанціного курсу «Базові
навички медіатора в закладі
освіти» для практичних
психологів та соціальних
педагогів

Навчання працівників
психологічної служби
області за програмою

Розроблено програму тренінгу
«Особиста гідність. Безпека
життя. Громадянська позиція»
для практичних психологів та
соціальних педагогів у
міжкурсовий період

Впровадження проєкту в
освітній простір області

Освітня програма
Вікіпедії

Міжнародна програма, у
рамках
якої
освітяни
долучаються
до
поліпшення Вікіпедії у
рамках
навчального
процесу.

Проведено три онлайнових
етапи, обласний фінал та
Національний
фінал
(віртуальний) змагань з усного
математичного
рахунку
Прангліміне. Учень Семен Вовк
виборов право представляти
Україну у Міжнародному фіналі
в Латвії
30 січня 2020 року проведено
Вікімарафон
до
16-річчя
Українського розділу Вікіпедії.
Підтримка заходів громадської
організації Вікімедія Україна.
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XI. Моніторинг якості освіти регіону
11.1. Моніторинг освітньої діяльності
На виконання наказу КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» від 24.01.2020 р.
№13 з метою підвищення якості освіти, оцінювання її результативності, визначення
ефективності управлінських рішень, вивчення умов, що впливають на результативність
діяльності закладів загальної середньої освіти та отримання об’єктивної інформації щодо
проведення моніторингових досліджень в області у лютому – березні 2020 року, був
проведений І етап моніторингового дослідження іншомовної комунікативної
компетентності вчителів початкових класів Кіровоградської області.
У І етапі моніторингового дослідження іншомовної комунікативної компетентності
вчителів початкових класів вибірка становила 2257 осіб. Участь у дослідженні брали
педагоги з 26 районів і міст області.
У моніторинговому дослідженні використані онлайн-анкети (за допомогою Googleформ).
Моніторингове дослідження іншомовної комунікативної компетентності вчителів
початкових класів Кіровоградської області виявило ряд проблем:
– деякі учителі потребують консультування з питань налагодження контакту з учнями;
– підвищення самооцінки та впевненості при викладанні в початкових класах;
– підвищення педагогічної майстерності педагогів;
– збагачення лексичного запасу;
– врахування вікових особливостей учнів.
На виконання наказу начальника управління освіти, науки, молоді та спорту
Кіровоградської обласної державної адміністрації від 27.03.2019 р. № 235-од «Про
моніторинг стану впровадження моніторингових досліджень якості освіти в закладах
загальної середньої, дошкільної та професійної (професійно-технічної) освіти області» та з
метою підвищення якості освіти, визначення ефективності управлінських рішень, вивчення
умов, що впливають на результативність діяльності закладів дошкільної, загальної
середньої та професійної (професійно-технічної) освіти, отримання об’єктивної інформації
за результатами моніторингових досліджень у квітні – травні 2020 року, був проведений ІІ
етап моніторингового дослідження стану впровадження моніторингових досліджень
якості освіти в закладах загальної середньої, дошкільної та професійної (професійнотехнічної) освіти області (наказ КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» від 01.04.
2020 р. № 51).
До моніторингового дослідження долучилися методисти методичних кабінетів,
керівники закладів загальної середньої освіти, керівники закладів дошкільної освіти та
учителі області. Вибірка моніторингового дослідження становила 1174 особи.
Моніторингове дослідження проходило шляхом онлайн анкетування (за допомогою
Google-форм). Анкетування методистів методичних кабінетів (центрів) органів управління
освітою райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення,
міських селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад, які відповідають за
моніторингові дослідження; керівників закладів загальної середньої освіти; керівників
закладів дошкільної освіти; учителів загальної середньої освіти.
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За результатами анкетування таких чотирьох категорій: методистів методичних
кабінетів (центрів) органів управління освітою райдержадміністрацій, виконавчих комітетів
міських рад міст обласного значення, міських селищних, сільських рад об’єднаних
територіальних громад, які відповідають за моніторингові дослідження; керівників закладів
загальної середньої освіти; керівників закладів дошкільної освіти; учителів загальної
середньої освіти видно, що респонденти чітко володіють не тільки інформативними
даними, але і глибокими знаннями про моніторингові дослідження різних рівнів. А саме:
всеукраїнського, регіонального та локального рівнів. Беруть безпосередньо активну участь
у проведенні моніторингових досліджень та їх розробці. Брали участь у моніторингових
дослідженнях, всеукраїнського рівня: «Вивчення стану рівного доступу учнівської молоді
до вибору та отримання STEM-професій»; «Надання допомоги дітям, постраждалим від
військових дій внутрішньо переселеним особам в діяльності психологічної служби», «Стан
сформованості читацької та математичної компетентностей випускників початкової
школи», «Моніторингові дослідження якості освіти в Україні».
Розпочато підготовку до проведення моніторингового дослідження щодо статусу та
ролі вчителя в українському суспільстві, І етап якого запланований на грудень 2020 року.
Також протягом року Обласний навчально-методичний центр психологічної служби
системи освіти:
- проведено моніторинг стану розвитку психологічної служби системи освіти
Кіровоградської області (лист КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» від 05.02.2020
№ 124/10-09 «Про забезпеченість фахівцями психологічної служби у системі освіти
області».
- проведено моніторингове дослідження відповідно до листа МОН України від
10.09.2019 р. про здійснення у 2019/2020 навчальному році профілактичних заходів,
спрямованих на запобігання та зниження рівня вживання психоактивних речовин (лист
КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського від 23.03.2020 року № 258/10-07 «Щодо
проведення моніторингу»);
- проведено моніторингове дослідження відповідно до листа Державної наукової
установи «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України від
06.02.2020 р. № 22.1/10-300 «Надання допомоги дітям, постраждалим від військових дій, і
внутрішньо переселеним особам в діяльності психологічної служби» (лист КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського від 25.02.2020 року № 205/10-10 «Щодо проведення
моніторингу»).
Здійснений збір аналітичних матеріалів щодо запровадження здоров’язбережних
технологій навчання; проведення моніторингового дослідження стану організації роботи
закладів загальної середньої освіти щодо впровадження й викладання предмета «Основи
здоров'я» та обов’язкового факультативного курсу «Захисти себе від ВІЛ», а саме:
– базових закладів загальної середньої освіти з основ здоров’я, безпеки
життєдіяльності та впровадження превентивних здоров’язбережувальних проєктів, а саме:
– програми із розвитку соціальних навичок «Вчимося жити разом» (1-11 класи);
– навчальної програми курсу «Шкільна програма з профілактики вживання тютюну,
алкоголю і наркотиків (ХОУП)» (1-4 класи);
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– програми навчального курсу для закладів загальної середньої освіти «Формування
здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІДу» («Захисти себе від ВІЛ») (8-11
класи);
– учителів, які викладають предмет «Основи здоров'я» у 1 – 9 класах та пройшли
навчання на засадах розвитку життєвих навичок;
– педагогів, які впроваджують превентивний проєкт «Захисти себе від ВІЛ» та
пройшли навчання на засадах розвитку життєвих навичок;
– закладів загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів, у яких запроваджено курс
«Захисти себе від ВІЛ» (10-11 класи) як обов'язковий;
– закладів загальної середньої освіти, у яких запроваджено «Шкільну програму з
профілактики вживання тютюну, алкоголю і наркотиків (ХОУП)» та педагогів, які пройшли
відповідне навчання;
– стану організації роботи закладів загальної середньої освіти області з питань
впровадження здоров’язбережувальних програм та охоплення навчанням учнів за
програмами розвитку життєвих навичок й організації роботи щодо викладання в закладах
загальної середньої освіти області навчальних предметів «Я досліджую світ», «Основи
здоров'я».

11.2. Науково-методичний супровід моніторингових досліджень
Для здійснення моніторингових досліджень розроблено інструментарій, за допомогою
якого проводяться: спостереження, співбесіди, анкетування; діагностика, автомоніторинг
готовності педагогів до інноваційної (проєктно-впроваджувальної, проєктно-технологічної)
діяльності, розвитку особистісних якостей учнів та ін.; аналіз технологічних уроків
(виховних заходів), професійного (технологічного, творчого та інших).
Надані методичні рекомендації щодо оформлення портфоліо, науково-методичних
проєктів (програм) упровадження інновацій, власних методичних розробок педагогів, їх
досвіду інноваційної діяльності, технологічних продуктів проєктної діяльності тощо.
Контроль навчальних досягнень здобувачів освіти відбувається за розробленими
тестами.

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 закладів вищої освіти України у 2020 році в межах спільного наказу Одеського РЦОЯО
та управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської ОДА від 23.10.2019 р. № 0171/775-ОД «Про організацію та проведення зовнішнього незалежного оцінювання
результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, у 2020 році в
Кіровоградській області», з метою якісної підготовки до ЗНО навчально-методичним
центром оцінювання якості освіти (спільно з Одеським регіональним центром оцінювання
якості освіти) організовано і проведено ряд заходів:
 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, екзаменаторів для
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перевірки відкритої частини сертифікаційних робіт (бланк Б) з української мови і
літератури, математики та іноземної мови (англійська);
 здійснено організаційно-методичне забезпечення апробації сертифікаційних
завдань, підготовлено пропозиції щодо мережі пунктів ЗНО на основну;
 створено пункт реєстрації громадських спостерігачів;
 створено мережу консультаційних пунктів;
 сформовано мережу пунктів пробного ЗНО – 2020 (20);
 проведено навчання та сертифікацію осіб, залучених до роботи пунктів пробного
ЗНО – 2020;
 сформовано мережу пунктів ЗНО на основну сесію ЗНО – 2020 (36) та додаткову
(2);
 сформовано базу екзаменаторів для перевірки відкритої частини
сертифікаційних робіт із української мови і літератури, математики, іноземної мови
(англійська);
 сформовано базу даних членів робочих регіональних експертних груп з питань
визначення результатів предметів ЗНО на пробну, основну 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»;
 сформовано базу даних членів робочих регіональних експертних груп з питань
визначення результатів предметів ЗНО на пробне, основну сесії ЗНО;
 проведено онлайн пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і
літератури (15.06); з біології, географії, історії України, математики, фізики, хімії, англійської,
німецької, французької мов (17.06);
 тривала підготовка до основної, додаткової сесій ЗНО, єдиного фахового вступного
іспиту з іноземних мов, єдиного вступного фахового випробування;
 створено мережу пунктів проведення єдиного вступного іспиту з іноземних мов,
єдиного вступного фахового випробування (3);

створені 2 пункти перевірки відкритої частини сертифікаційних робіт із трьох
предметів (математика, українська мова і література, англійська мова).
З метою наповнення банка УЦОЯО якісними тестовими завданнями працівниками
навчально-методичного центру оцінювання якості освіти проведена апробація тестових
завдань, в якій з 05 лютого по 19 березня 2020 року взяли участь 525 випускників з 25 закладів
освіти області. З них 447 – учні закладів загальної середньої освіти, 78 – учні (студенти)
закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти. Розподіл учасників
апробації попредметно: українська мова – 105 осіб; українська література – 30 осіб; історія
України – 30 осіб; математика – 75 осіб; фізика – 45 осіб; хімія – 45 осіб; біологія – 45 осіб;
німецька мова – 60 осіб; англійська мова – 45 осіб; англійська мова (аудіювання) – 45.
Апробація тестових завдань відбулася без порушень, згідно p регламентом та з
дотриманням умов конфіденційності.
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У рамках підготовки до проведення ЗНО – 2020 працівниками навчальнометодичного центру оцінювання якості освіти були підготовлені та проведені навчальнометодичні заходи з участю представників ОРЦОЯО:
 інструктивно-методичний семінар-нарада «Особливості реєстрації для участі в ЗНО
– 2020» для відповідальних за організацію ЗНО, методистів (спеціалістів) органів
управління освітою райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст
обласного значення, міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад
(23 січня);
 інструктивний семінар-нарада «Організаційно-технологічне забезпечення роботи
пункту пробного ЗНО-2020» для відповідальних за організацію ЗНО спеціалістів органів
управління освітою, методистів методичних кабінетів (центрів) органів управління освітою
райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад, міст обласного значення, міських,
селищних, сільських рад, об’єднаних територіальних громад, відповідальних та помічників
відповідальних за пункти проведення пробного ЗНО в Кіровоградській області (20 лютого);
 інтернет-конференція для відповідальних за організацію ЗНО спеціалістів органів
управління освітою, методистів методичних кабінетів (центрів) органів управління освітою
райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад, міст обласного значення, міських,
селищних, сільських рад, об’єднаних територіальних громад, керівників закладів освіти
«Актуальні питання організації реєстрації для участі в ЗНО на регіональному рівні»
(27 лютого);
 навчально-методичний семінар в режимі онлайн (платформа YouTube Одеського
РЦОЯО) для старших екзаменаторів із математики, української мови і літератури та
англійської мови (19 травня);
 інструктивно-методичний семінар-нарада «Організаційно-технологічне забезпечення
роботи пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2020 році» для
уповноважених осіб Українського центру оцінювання якості освіти (28 травня);
 інструктивно-методичний
семінар-нарада
«Організаційно-технологічне
забезпечення роботи пункту проведення ЗНО – 2020» для відповідальних за організацію
ЗНО органів управління освітою райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад
міст обласного значення, міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних
громад і відповідальних та помічників відповідальних за пункти проведення зовнішнього
незалежного оцінювання в Кіровоградській області (04 червня);
 інструктивно-методичний семінар-нарада в режимі онлайн (платформа YouTube
Одеського РЦОЯО) «Організаційно-технологічне забезпечення роботи пункту проведення
ЄВІ та ЄФВВ» для відповідальних та помічників відповідальних за пункти проведення (23
червня);
 інструктивно-методичний семінар-нарада в режимі онлайн (платформа YouTube
Одеського РЦОЯО) для відповідальних та помічників відповідальних за пункти тестування з
метою проведення спеціально організованої сесії єдиного вступного іспиту (ЄВІ) (15 вересня);
 підсумкова онлайн-нарада «Зовнішнє незалежне оцінювання: підсумки, проблеми,
перспективи» для спеціалістів органів управління освітою, методистів методичних кабінетів
(центрів) органів управління освітою райдержадміністрацій, міських рад міст обласного
значення, міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад, які
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відповідають за проведення зовнішнього незалежного оцінювання (01 жовтня);
 навчально-методичний семінар «Організаційно-методичне забезпечення проведення
ЗНО у 2021 році» для відповідальних за організацію ЗНО органів управління освітою
(українська мова і література, математика, історія України, біологія, англійська мова)
(онлайн, спільно з ОРЦОЯО) (17 листопада);
 навчально-методичний семінар «Організаційно-методичне забезпечення ЗНО – 2021.
Проведення ДПА у формі ЗНО у закладах професійної (професійно-технічної) та вищої
освіти, учні (слухачі, студенти), яких у 2021 році здобувають повну загальну освіту»
(онлайн, спільно з ОРЦОЯО) ) (24 листопада);
 інструктивно-методичний семінар-нарада «Особливості реєстрації для участі в ЗНО2021» (онлайн, спільно з ОРЦОЯО) ) (грудень 2020).
У період із 25 червня по 17 липня тривало зовнішнє незалежне оцінювання 2020 року
з одинадцяти навчальних предметів (математика, українська мова і література, іспанська,
німецька, французька, англійська мови, біологія, історія України, географія, фізика, хімія).
Дата
Взяли
Предмет
Зареєстровано
Явка, %
ЗНО
участь
25.06
Математика
4648
3295
70,9
30.06
Українська мова і література
8604
5933
68,9
02.07
Фізика
727
398
54,7
Французька мова
5
3
60
06.07
Німецька мова
23
17
73,9
Іспанська мова
2
1
50
07.07
Англійська мова
2113
1872
88,6
09.07
Історія України
6297
4093
64,9
13.07
Біологія
3049
2025
66,4
15.07
Географія
2430
1794
73,8
17.07
Хімія
306
214
69,9
З метою об’єктивного та прозорого визначення результатів зовнішнього незалежного
оцінювання відповідно до графіка ОРЦОЯО протягом червня – липня на базі комунального
закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені
Василя Сухомлинського» працювали регіональні робочі експертні групи з питань
визначення порогового балу предметів зовнішнього незалежного оцінювання у кількості 41
особа.
Для організації якісної перевірки відкритої частини сертифікаційних робіт ЗНО з
математики, української мови і літератури та англійської мови були сформовані групи
екзаменаторів, які пройшли відповідне навчання й сертифікацію та були проінструктовані
методистами організаційно-методичного відділу ОРЦОЯО щодо критеріїв оцінювання
відкритої частини сертифікаційних робіт.
Українська мова
Англійська
Математика
Разом
і література
мова
Інструктаж
98
58
61
217
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Сертифікація

5

22

0

27

До перевірки відкритої частини сертифікаційних робіт були залучені працівники КЗ
«КОІППО імені Василя Сухомлинського», учителі закладів загальної середньої освіти, які
мають вищу та першу категорії (198), старші вчителі (93), вчителі-методисти (60),
Заслужені вчителі України (6), викладачі закладів вищої освіти, кандидати наук (19), доктор
наук (1).
Разом ними перевірено 24658 сертифікаційних робіт.
Додаткова сесія ЗНО тривала з 24 липня до 10 серпня 2020 року з таких предметів:
українська мова і література, математика, англійська мова, історія України, фізика, біологія,
географія, хімія. В області створено 4 пункти проведення.
Вступний іспит у магістратуру за технологією ЗНО
01 та 03 липня в області проводилися єдиний вступний іспит з іноземної мови та
єдине фахове вступне випробування з права та загальних навчальних правничих
компетентностей, що проводилися з використанням організаційно-технологічних процесів
здійснення ЗНО.
На ЄВІ в області зареєструвалися 1155 осіб, з’явилися 858 (явка – 74,3%). На ЄФВВ
зареєструвалися 258 осіб, з’явилися 204 (явка – 79,8%).
Незалежне тестування професійних компетентностей педагогічних працівників
29 лютого 2020 року в Україні відбулося незалежне тестування професійних
компетентностей педагогічних працівників за технологією зовнішнього незалежного
оцінювання. Воно було організовано й проведено відповідно до «Правил проходження в
2020 році незалежного тестування фахових знань і вмінь педагогічних працівників» і в
нашій області.
У незалежному тестуванні взяв участь 41 учитель початкових класів з усієї області. Не
з’явилася складати незалежне тестування 1 особа (явка становить 98%).
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XII. Інформаційно-видавнича діяльність
12.1. Робота бібліотеки
Діяльність бібліотеки інституту була спрямована на застосування інформаційнокомунікаційних технологій для: надання бібліографічних довідок на затребувану
інформацію за максимально короткий час; створення авторських інформаційних продуктів,
зокрема, друковані індивідуальні, рекомендаційні та тематичні списки літератури,
презентації та віртуальні виставки та ін.
Зважаючи на карантинні заходи і перехід на дистанційну форму роботи у 2020 році,
бібліотека змінила види, методи і засоби обслуговування користувачів. Більше уваги
приділялося створенню віртуальних виставок, викладок, оглядів, презентацій,
рекомендаційних, тематичних бібліографічних списків літератури, статей відповідного
фахового змісту в електронному вигляді на блозі відповідно до річного плану бібліотеки.
Інформаційно-бібліографічна діяльність включала заходи, що відбувалися в
бібліотеці, та їх опис у відповідних документах (щоденник роботи бібліотеки, книга запису
виставок та створення віртуальних виставок на блозі бібліотеки, презентацій та інших видів
масової роботи в бібліотеці, книга запису відвідувань, формуляри тощо). Була здійснена
передплата періодичних видань на рік (126 назв), організація книжкових виставок (26),
зокрема віртуальних (4), віртуальні презентації (20), статті (8), презентації методичної
літератури (4), викладки (6), бібліографічні огляди літератури (16), інформації про нові
надходження книжок і періодичних видань (8), рекомендаційні, тематичні та індивідуальні
списки літератури з різної тематики (20) та інше.
Систематично ведеться робота зі створення електронних книжкових виставок:
постійно діючих, тематичних, нових надходжень; методичних викладок, відкритих
переглядів і викладок матеріалів; презентацій. Книжкові виставки регулярно були
представлені на сторінці бібліотеки , згідно з планом курсів та семінарів, з актуальних
проблем освіти та сучасності. У читальному залі демонструвалися книги з педагогіки,
історії України, політики, про відомих українських письменників і діячів та ін. З початку
карантину ці види робіт здійснювалися у електронному форматі.
Бібліотека у своєму фонді формує такі зібрання та підфонди літератури:
– «Методичний вісник» (з 1995);
– «Педагогічний вісник» (з 2007);
– «Видання КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» (з 2001);
– «Твори Василя Сухомлинського»;
– «Твори про В.О. Сухомлинського, його послідовників, та використання спадщини
педагога».
Ці матеріали доступні у режимі читального залу та на сайті інституту, користуються
популярністю у здобувачів освіти, працівників інституту та освітян області. Також на сайті
ведеться блог бібліотеки, де за розділами докладно представлено всю інформаційнобібліографічну діяльність.
Крім того, проводилася робота з індивідуального інформування користувачів
відповідно їх запитів. Ефективність масового обслуговування читачів у віртуальному
вигляді очевидна – освітяни отримували готові матеріали до теми курсів, семінару чи
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творчої групи, для підвищення свого фахового рівня, самоосвіти в віртуальному вигляді.
Користувач має можливість самостійно знайти інформацію зі списку, що представлено на
блозі бібліотеки.
На всебічне задоволення читацьких запитів була спрямована робота з надання
бібліографічних довідок. Переважно освітянам надавалися уточнюючі та тематичні довідки.
У 2020 році діяльність бібліотеки була спрямована на пошук і апробацію нових форм
обслуговування користувачів бібліотеки. Робота бібліотеки здійснювалась спільно з усіма
структурними підрозділами інституту, освітніми установами області та районними
методичними кабінетами. Разом з науково-методичною лабораторією виховної роботи і
формування культури здоров’я віртуально проведені консультації для педагогів і шкільних
бібліотекарів. Також бібліотекарі поповнювали картотеку статей періодичних видань та
подавали вичерпну інформацію на сторінці бібліотеки на сайті установи.
Отже, в цілому робота велася у таких напрямках: комплектування і використання
бібліотечних ресурсів, інформаційно-бібліографічна робота, популяризація книг та інших
джерел інформації. Головним завданням надалі є удосконалення та модернізація
інформаційно-комунікаційних технологій в діяльності бібліотеки, надання інформаційних
послуг в тому числі і у дистанційному режимі.

12.2. Видавнича діяльність
Видавнича діяльність лабораторії інформаційно-методичного забезпечення освітнього
процесу у 2020 році забезпечила редагування та випуск друкованої продукції:
- вичитано і відредаговано 4532 сторінок внутрішньої та вихідної документації;
- вичитано для розміщення на сайті інституту програми підвищення кваліфікації
педагогічних працівників на семінарах-практикумах,
тренінгах за
дистанційною формою навчання на 2020 рік – 435 сторінок;
- вичитано для розміщення на сайті інституту програми підвищення кваліфікації
педагогічних працівників на семінарах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах
тощо за очною формою навчання на 2020 рік – 930 сторінок;
- вичитано для розміщення на сайті інституту програми підвищення кваліфікації
педагогічних працівників на семінарах-практикумах, тренінгах на 2021 рік –
4890 сторінок;
- зроблено 16163 ксерокопій різноманітних документів.
Відредаговано та видано лабораторією посібники:
1. Дяченко Н. І. Креативні ідеї як засіб створення ефективного читацького
середовища. (З досвіду роботи Н. А. Пудової, бібліотекаря комунального закладу
«Бобринецька загальноосвітня школа № 5» Бобринецької міської ради). – 32 с.
2. Тетяна ЖЕЛЄЗНОВА. Розвиток здоров’язбережувальної компетентності вчителів
основної школи у системі післядипломної освіти [навчально-методичний посібник]. – 20 с.
3. Аналітичні матеріали за підсумками участі школярів області у Всеукраїнських
учнівських олімпіадах з навчальних предметів, турнірах юних географів, юних
інформатиків (2019/2020 н.р.). – 108 с.
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4. «Як досягти синергетичного ефекту в процесі діяльності оновленої методичної
служби?» (з досвіду роботи інформаційно-ресурсного методичного центру відділу освіти,
молоді та спорту Новомиргородської районної державної адміністрації): [методичні
рекомендації для керівників закладів освіти, науково-методичних установ, працівників
центрів професійного розвитку педагогічних працівників] / укладач: Оксана
ПОБЕРЕЖЕЦЬ. – 52 с.
5. Корекційно-розвиткові програми (з досвіду роботи працівників психологічної
служби системи освіти Кіровоградської області). Збірник матеріалів / укладач: Валентина
ЧЕБОНЕНКО. – 72 с.
6. «Серпневі зустрічі – 2020. Європейський вектор освітніх реформ в Україні»
[методичні рекомендації щодо змісту і форм проведення] / укладачі: Олена ПОЛОВЕНКО,
Людмила КІРІШКО, Оксана ПОБЕРЕЖЕЦЬ. – 92 с.
7. Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників в умовах
неперервної освіти: Науково-методичний вісник № 56 (електронне видання). − 388 с.
8. Крокуємо разом. Досліджуємо, відкриваємо, взаємодіємо… / Методичні
рекомендації для проведення Дня знань та Першого уроку у 2020/2021 навчальному році /
укладачі: Юлія ФЕДОРОВА, Сергій ПЛЯКА. – 160 с.
9. Зовнішнє незалежне оцінювання 2020 року та державна підсумкова атестація у
формі ЗНО (узагальнені результати) (електронне видання) – 116 с.
10. Формування медіаграмотності на уроках суспільствознавчих дисциплін (з
досвіду роботи вчителів історії, правознавства та громадянської освіти Кіровоградщини) :
методичні розробки для вчителів історії, правознавства та громадянської освіти / укладачі:
Наталія ЧЕРТКОВА, Інна ВІДІБОРЕНКО. – 84 с.
11 Наталія ДЗЮБАС. Профілактика правопорушень серед неповнолітніх: методичні
рекомендації (електронний варіант розміщений на сторінці обласного навчальнометодичного центру психологічної служби системи освіти). – 14 с.
12. Вікторіна О. М. Словник невідмінюваних слів у картинках: [навчальнопрактичний словник-довідник для вчителів української мови і літератури]. – 172 с.
13. Ольга ЗАБОЛОТНЯ. Взаємодія між працівниками психологічної служби системи
освіти та працівниками інших органів і служб у справах дітей щодо запобігання та протидії
насильству над дітьми: методичні рекомендації (електронний варіант розміщений на
сторінці обласного навчально-методичного центру психологічної служби системи освіти). –
13 с.
14. Запровадження елементів STEAM-технологій в освітній простір гімназії:
[методичний посібник] / укладачі – Ж. В. Федірко, Н.В. Дуняшенко. – 80 с.
15. Гагаріна Наталія, Бабіч Наталя. Світ творчої уяви та фантазії: [навчальнометодичний посібник]. – 36 с.
16. Наукова спадщина Григорія Костюка як основа розвитку вітчизняної психологопедагогічної науки: зб. матер. обласного науково-практичного семінару 02-06.12.2019,
присвяч. 120-річчю від дня народження Г.С. Костюка / уклад. О. Жосан. – Кропивницький:
КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2020. – 100 с.
17. Войтко В.В. Розвиток дрібної та середньої моторики дітей: [практикум для
педагога]. – 60 с.
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18. Войтко В.В. Методи корекційного впливу на розвиток дітей з інтелектуальними
порушеннями (практикум для педагога). – 38 с.
19. Бражнікова Т.О. Впровадження інклюзивної форми навчання в освітній простір
закладу дошкільної освіти [навчально-методичний посібник]. – 32 с.
20. Профілактичні програми з досвіду роботи працівників психологічної служби
закладів освіти Кіровоградської області / укладачі: Чебоненко В.Ф., Дзюбас Н.А.,
Заблотня О.М. – 44 с.
21.
Інноваційна освітня діяльність: організаційно-методичний аспект (з досвіду
роботи закладів загальної середньої освіти Кіровоградської області). [Збірник матеріалів] /
укладач Ірина МАРЧЕНКО. – 60 с.
22.
Підвищення рухової активності учнів 5-11 класів на уроках фізичної культури
засобами інноваційних варіативних модулів навчальної програми: (з досвіду роботи)
[Збірник] / упорядники: Віктор БЛОХІН, Микола КОРОБОВ. – 64 с.
23.
Проєктна діяльність в освітньому процесі: сучасні підходи: збірник матеріалів
із досвіду роботи Перчунівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів
Добровеличківської районної ради Кіровоградської області / укладач Наумова М.Й.; за заг.
ред. Жосана О.Е. – 96 с.
Підготовлені лабораторією та видані у видавництвах посібники:
1. Босько В. М. Історичний календар Кіровоградщини на 2021 рік. Люди. Події.
Факти. – 330 с.
2. Водограй міста на Інгулі: альбом / укладач О.Е. Жосан. – 78 с.
Підготовлений та виданий № 1-2 (53-54) за 2020 рік журнал «Педагогічний вісник.
В обласній газеті «Народне слово» опубліковані історико-краєзнавчі розвідки
Володимира БОСЬКА:
1. Арсеній Тарковський, Свєт Придворов та його батько Дем’ян Бєдний (2.04.2020).
2. Віктор Борисович Шкловський та його єлисаветградські родичі (23.04.2020).
3. Українець Лев Троцький і наш край: загадка псевдоніма (7.05.2020).
4. Отаман Ангел у творах Олексія Толстого та Юрія Олеші (15.10.2020).
5. «Окаянні дні» в Єлисаветграді: 1919 рік» (28.10.2020).
6. Ілля Еренбург і Микола Куліш: Хуліо Хуреніто та Хулій Хурина в Єлисаветграді
(12.11.2020).
7. «Єлисаветград – столиця світу?»: Марк Алданов і Лев Троцький (26.11.2020).

12.3. Висвітлення в засобах масової інформації досягнень педагогічної
науки та педагогічного досвіду регіону:
–
–
–

Участь у передачі «Радіомайдан» з нагоди Дня соборності (21 – 22 січня 2020 р.) (Юрій
МИТРОФАНЕНКО);
Участь у передачі «Радіомайдан» з нагоди Дня Героїв Небесної сотні (20 лютого 2020 р.)
(Юрій МИТРОФАНЕНКО);
Курс освітніх передач на обласному радіо та телебаченні для підготовки учнів до ЗНО з
історії України (протягом березня – травня 2020 рр) (Юрій МИТРОФАНЕНКО);
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–

Участь у передачі на телеканалі «Вітер» з нагоди Дня пам’яті та примирення» (8 травня
2020 р.) (Юрій МИТРОФАНЕНКО);
Ю. Митрофаненко «Від бійок до масок як сто років святкували головне робітниче свято в
Кропивницькому». Режим доступу: http://surl.li/heke
Ю. Митрофаненко «Лев Троцький та Володимир Винниченко. Степові деміурги
революцій у 1920 р.» Режим доступу: http://surl.li/hekc
Ю. Митрофаненко «Горліс-Горський, він же Семянцев. Як насправді втік з в'язниці
Єлисаветграду автор «Холодного Яру». Режим доступу: http://surl.li/hekb
Ю. Митрофаненко «Невловимий Хмара. Історія отамана Чорноліського полку» Режим
доступу: http://surl.li/heko
Ю. Митрофаненко «Україна як «кип'ячий казан». Гастролі капели Тичини та Стеценка в
епіцентрі антибільшовицьких повстань» Режим доступу: http://surl.li/hekw
Ю. Митрофаненко «Кривавий слід Першої кінної. Як будьонівці влаштовували
єврейські погроми в Україні» Режим доступу: http://surl.li/helc
Ю. Митрофаненко «Сифіліс руського «шовінізму». Як Винниченко з більшовика
перетворився на ворога працюючих мас» Режим доступу: http://surl.li/heli
Ю. Митрофаненко «Троцький та Винниченко: степові деміурги революцій у 1920 р.»
Режим доступу: http://surl.li/hekc
Ю. Митрофаненко «Володимир Винниченко: політик, який не тримався за владу»
Режим доступу: http://surl.li/helr
Ю. Митрофаненко «Олександр Козінцев – прототип головного героя повісті
«Байгород, або хто такий Кіхана?» Режим доступу: http://surl.li/helu
Ю. Митрофаненко «Велику справу зробив Кропивницький» Режим доступу:
http://surl.li/helx
Ю. Митрофаненко «Отаман Палій проти отамана Пекла, або як випускник
Єлисаветградського кавалерійського училища ловив Котовського» Режим доступу:
http://surl.li/hemb
Ю. Митрофаненко «Аксіологічна компетентність під час викладання історії в умовах
змішаного навчання» Режим доступу: http://surl.li/hemd
Телерадіокомпанія "TTV", Ток-шоу БАР'ЄР; «Карантин: міфи та реальність» (19.03.2020 р., Чала М.С.).
https://youtu.be/m6skWBNtGTQ

З метою інформаційно-роз’яснювальної роботи здійснено виступи на обласному
телебаченні з питань ЗНО – 2020:
– Суспільне телебачення UA: Кропивницький»; телепередача «Новини» на тему
Реєстрація
на
сертифікацію
вчителів-2020
(15.01.2020,
Ліна
БУТЕНКО)
https://www.youtube.com/watch?v=ycDLBTIGrNo ;
– «Суспільне телебачення UA: Кропивницький»; телепередача «Радіомайдан» ЗНО
для вчителів (28.01.2020 р., Наталія РЕМЕЗ)
https://www.youtube.com/watch?v=9LRbRcufbNg&feature=share&fbclid=IwAR0WeA8pQ
-ovkxsPwSb3iSV1F1L9ZzWvy-OTgWueIy6KE95wKHuuVLExIM8;
– «Суспільне телебачення UA: Кропивницький»; телепередача «Новини» Про
апробацію
тестових
завдань,
(14.02.2020 р.,
Ксенія
ЛІСНІЧУК)
https://www.youtube.com/watch?v=B4dRRK_8cnQ&t=208s;
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– «Суспільне
телебачення
UA:
Кропивницький»;
телепередача
«Новини», (18.02.2020 р., Ліна БУТЕНКО)
https://www.youtube.com/watch?v=QJ97A69kGME Ранкова кава (18.02.2020 р., Ліна
БУТЕНКО) https://www.youtube.com/watch?v=1jAsnqqvfVY;
– «Суспільне телебачення UA: Кропивницький», сюжет «У Кропивницькому
вчителі початкових класів складали ЗНО», https://www.youtube.com/watch?v=ELVXCpZ78g&fbclid=IwAR2_Ht7pxos7D3YmqKQv1JVyxFIUidGPvs6NTUxnkJ1Iunan8fq89ETOL3s
(29.02.2020 р., Ліна БУТЕНКО, Тетяна ШАПОВАЛОВА);
–
«Суспільне телебачення UA: Кропивницький»; телепередача «Новини».
«Особливості
тестування,
характеристики
тестів»,
https://suspilne.media/17032-ukropivnickomu-vciteli-pocatkovih-klasiv-skladali-zno/ (29.02.2020 р., Ліна БУТЕНКО);
– «Суспільне телебачення UA: Кропивницький»; телепередача «Радіомайдан»,
«Особливості
проведення
ЗНО
у
2020
році»,
https://www.youtube.com/watch?v=qE_yjIkZqIA&feature=share&fbclid=IwAR1yjMdFQ9FdTGt
mhHuQvbzoToi56HvO5FSDdWn6uBKXATbPili_DKRC-fM, (01.06.2020 р., Ліна БУТЕНКО);
– «Суспільне телебачення UA: Кропивницький», сюжет «Через карантин зовнішнє
незалежне оцінювання якості освіти цьогоріч проводять на місяць пізніше»,
https://www.youtube.com/watch?v=537LgyNFVdo&fbclid=IwAR0zZnuP12xySR6kYhjMg3l6ftCaIqKlPPONsu5AQRQshKS_LZh7hVzgXA (04.06.2020 р., Ліна БУТЕНКО);
– «Суспільне телебачення UA: Кропивницький»; телепередача «Новини», «Пробне
онлайн 15 червня 2020 року»,
https://www.youtube.com/watch?v=kDBOTWG9CG0&feature=share&fbclid=IwAR33avgVrGH
AMY4bQTR0SUcQHMk23Aqij0o3eoS-JtXnSlxUswJSZiR5TrE
(15.06.2020 р.,
Ліна
БУТЕНКО);
– «Суспільне телебачення UA: Кропивницький» телепередача «Новини», «Пробне
ЗНО дистанційно 17 червня 2020 року»,
https://www.youtube.com/watch?v=YuDsjLEYHgc&t=277s
17.06.2020 р., Ліна БУТЕНКО);
– «Суспільне телебачення UA: Кропивницький», сюжет «Як складали ЗНО з
математики
в
умовах
карантину
в
Кропивницькій
школі
№
25»
https://www.youtube.com/watch?v=qYZVU0cqgrQ&feature=emb_logo (25.06.2020 р., Ліна
БУТЕНКО, Ольга ЛИТВИНЕНКО);
– |ТОВ «Центральноукраїнське бюро новин, канал суспільного телебачення
«Вітер», сюжет «У масках і з антисептиком: на Кіровоградщині розпочалося ЗНО»
https://www.youtube.com/watch?v=w0FvblLrj6k&feature=emb_logo
(25.06.2020 р., Ольга ВОЛОШИНА);
–
«Суспільне телебачення UA: Кропивницький», сюжет «На Кіровоградщині ЗНО з
української мови та літератури не здавала третина
зареєстрованих» https://www.youtube.com/watch?v=ru0mOptvyeE
(30.06.2020 р., Ліна БУТЕНКО, Андрій ДРОБІН);
– «Інформаційний DOZOR», сюжет
«Наймасовіше тестування: як у
Кропивницькому
пройшло
ЗНО
з
української
мови
і
літератури»
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XII. Інформаційно-видавнича діяльність

https://www.youtube.com/watch?v=X9KkJN2GtPQ#action=share
(30.06.2020
р.,
Ліна
БУТЕНКО);
– «Суспільне телебачення UA: Кропивницький», сюжет «На вступний іспит з
іноземної мови в Кіровоградській області не прийшли майже три сотні учасників»
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=JwGmPzxB66U&feature=emb_logo
(01.07.2020 р., Ліна БУТЕНКО);
–
«Суспільне телебачення UA: Кропивницький», сюжет «У Кропивницькому
вчителі перевіряють роботи ЗНО з математики»
https://www.youtube.com/watch?v=yoHc0L408Ok&feature=emb_logo (03.07.2020.р., Лариса
ГОЛОДЮК, Любов ТКАЧЕНКО);
– «Суспільне телебачення UA: Кропивницький», сюжет «На ЗНО з іноземних мов у
Кропивницькому
зареєструвалися
30
учасників,
дев’ятеро
не
прийшли»
https://www.youtube.com/watch?v=9bgCR8AQeHM&feature=emb_logo (06.07.2020 р., Тетяна
ШАПОВАЛОВА, Ксенія ЛІСНІЧУК);
– «Суспільне телебачення UA: Кропивницький», сюжет «У Кропивницькому
перевіряють роботи ЗНО з української мови»
https://www.youtube.com/watch?v=uCcOzP6Ja3A (07.07.2020 р., Василь НУДНИЙ);
– «Суспільне
телебачення
UA:
Кропивницький»,
сюжет
«Основна
сесія ЗНО завершилась тестом із хімії»,
https://www.youtube.com/watch?v=tgpq0XJ3lJc
(17.07.2020 р., Тетяна ШАПОВАЛОВА);
– «Суспільне телебачення UA: Кропивницький»; телепередача «Новини»
«Особливості
повернення коштів за пробне ЗНО»,
https://www.youtube.com/watch?time_continue=64&v=64Ae4H8mMEQ&feature=emb_logo,
(20.07.2020 р. Ліна БУТЕНКО);
–
«Суспільне телебачення UA: Кропивницький»; телепередача «Радіомайдан»
https://www.youtube.com/watch?v=_RX1fMCviNM&feature=emb_logo (21.07.2020 р., Ліна
БУТЕНКО);
– «Суспільне телебачення UA: Кропивницький», сюжет «Як на Кіровоградщині
розпочалась додаткова сесія ЗНО»
https://www.youtube.com/watch?v=KHXmUE_C1ds&feature=emb_logo, (24.07.2020 р., Ксенія
ЛІСНІЧУК).

