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ВСТУП 

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» та забезпечував: 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. 

На засіданнях вченої рада інституту, як вищого колегіального органу закладу, розглядалися 

питання щодо: 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. 

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 науково-методичний супровід сертифікації педагогічних 

працівників; про результати міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018 та підготовки 

до участі у PISA-2021; 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 розміщені на сторінці «Діяльність ОІППО/Науково-методична/Науково-методична 

рада» за адресою: http://koippo.kr.ua/category/nmr.   

У 2020 році була апробована нова форма співпраці ОІППО із 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 

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

Виконання завдань державних та регіональних програм здійснювалося відповідно до 

затверджених планів.   

За результатами наукової, науково-методичної та дослідно-експериментальної роботи 

науково-педагогічними та педагогічними працівниками інституту у 2020 році було організовано 

і проведено педагогічні заходи міжнародного і всеукраїнського рівнів на базі КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського»: 

Кафедра педагогіки, психології і корекційної освіти – Всеукраїнський науково-практичний 

інтернет-семінар «Арт-терапія в роботі психолога: інноваційні підходи», 23–29.04.2020 р.  

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.  

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. А саме: у 28 заходах міжнародного рівня; 171 заході 

всеукраїнського рівня.  

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, науково-методичних досліджень комплексної 

науково-дослідної теми інституту науково-педагогічними та педагогічними працівниками було 

підготовлено та опубліковано: 1 монографію (Олександр ЖОСАН); 10 збірників; 15 посібників 

та аналітичних матеріалів; 10 методичних матеріалів, рекомендацій; 5 публікацій у наукових 

фахових виданнях; 11 статей у виданнях, що входять до провідних міжнародних наукометричних  

баз даних; 69 публікацій в інших науково-методичних та педагогічних виданнях; 25 публікацій у 

збірниках конференцій, семінарів; 23 публікації в електронних виданнях. 

25 науково-педагогічних та педагогічних працівників інституту взяли участь у Міжнародній 

програмі IREX у партнерстві з Академією української преси «Вивчай та розрізняй: інфомедійна 

грамотність». Результатом співпраці є укладені 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». 

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 умінь, 

визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту» (14 програм); 

Напрям ІІІ. Психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку,  
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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». 

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», 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 долучились 88 педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти 

області. 

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.  

Також слід відзначити ґрунтовну 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 соціально-економічного розвитку 

територій у процесі децентралізації влади в Україні. На виконання завдань програми пройшли 

навчання 456 здобувачів. 

Упровадження сучасних форм підготовки кадрів до дистанційного навчання здійснювалося 

шляхом проведення:  

– онлайн-опитування здобувачів освіти; 

– підвищення кваліфікації методичних, керівних і педагогічних кадрів за дистанційною 

формою (6);  

– обласних науково-методичних заходів очної форми, які були переведені в онлайн-формат 

(у зв’язку з проведенням профiлактичних заходів з протидiї гострої респiраторної хвороби 

COVID-l9, спричиненої корона вipycoм SARS СоV-2) та розробленням платформи для онлайн-

заходів (https://sites.google.com/koippo.in.ua/zahody2020/). 

– дистанційних курсів (60) та дистанційних тренінгів (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 

http://www.timso.koippo.kr.ua/
http://dk.koippo.kr.ua/
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100 дистанційних курсів та дистанційних тренінгів та платформи для онлайн-навчання Google 

Workspace. 

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. 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 психолог-методист», «педагог-організатор-методист», 

«керівник гуртка-методист». 

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 800 

«Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» 

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. 



9 

 
 

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. 

Цьогоріч 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/).  

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 онлайн-

опитування, інноваційних технологій у навчанні, нових науково-методичних та навчально-

дидактичних ресурсів; 

– надання консультацій працівникам освіти регіону в очній і дистанційній формах, 

публікація методичних рекомендацій на інтернет-ресурсах структурних підрозділів, вивчення 

результативності підвищення кваліфікації педагогічних працівників; 

- проведення щотижневих та щомісячних тематичних вебінарів за запитами педагогів 

області; 

– розробка та створення навчальних відео-подкастів для слухачів курсів підвищення 

кваліфікації; 

– публікації в журналах та на інтернет-ресурсах структурних підрозділів КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» тощо; 

- функціонування віртуальних методичних кабінетів, груп та ін., наприклад: «Методичний 

супровід організації освітнього процесу» (http://bit.ly/2F6dNAE). 

– використання середовища Google Classroom при проведенні обласних заходів в онлайн-

форматі; 

– здійснення інформаційного забезпечення методичних заходів 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. 

Працівниками інституту здійснювався науково-методичний супровід проведення конкурсів 

фахової майстерності педагогічних працівників, а саме: 

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС «УЧИТЕЛЬ РОКУ – 2020» 

На участь у конкурсі зареєструвалися 277 педагогів, із них у: номінації «Зарубіжна 

література» - 44; номінації «Історія» - 61; номінації «Образотворче мистецтво» - 13; номінації 

«Початкова освіта» - 111; номінації «Хімія» – 48. 

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; 

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; 

https://innovatsiji-v-osviti.webnode.com.ua/
https://innovatsiji-v-osviti.webnode.com.ua/
http://bit.ly/2F6dNAE
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Мажара Аліна Олегівна, вчитель хімії та біології комунального закладу «Навчально-

виховне об'єднання І-ІІІ ступенів «Науковий ліцей» Міської ради міста Кропивницького 

Кіровоградської області». 

У зв’язку з продовженням карантину проведення третього туру конкурсу був відмінений 

(наказ МОН України від 20.08.2020 року № 1074). Для здійснення науково-методичного 

супроводу організації та проведення першого і другого турів конкурсу був розроблений інтернет-

ресурс, розміщений за адресою https://konkurs2020.blogspot.com/ 
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС НА КРАЩИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ УРОК ТА УРОК ФІЗИЧНОЇ 

КУЛЬТУРИ З ЕЛЕМЕНТАМИ ФУТБОЛУ 

У 2020 році був проведений І та ІІ тури конкурсу. Переможцем ІІ туру стала 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 «КОРЕКЦІЙНО-

РОЗВИТКОВІ ПРОГРАМИ» 

За 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»: 

Номінація «Практичний психолог» – І тур (32 учасники); ІІ тур (19 учасників) ІІІ тур – 

Тетяна КВАША, спеціальний дошкільний заклад (ясла-садок) № 46 «Краплинка» 

м. Кропивницький;  

Номінація «Соціальний педагог» – І тур (19 учасників); ІІ тур (3 учасники) ІІІ тур – Олена 

БАРАБУЛЯ, регіональний центр професійної освіти ім. О. С. Єгорова. 
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС МАЙСТЕРНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ «ДЖЕРЕЛО ТВОРЧОСТІ» 
Конкурс проводився на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 

31.10.2019 р. № 1357 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу “Джерело творчості” у 

номінації “Керівник гуртка – 2020”». 

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» 

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. 
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 

https://konkurs2020.blogspot.com/
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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/ school-contest-results/): 

 ІІ місце – Григорій ГРОМКО (вчитель Нечаївської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів 

ім. Ю. І. Яновського Компаніївської районної ради Кіровоградської області) 

 ІІІ 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»). 
ОБЛАСНИЙ КОНКУРС «ІННОВАЦІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ: СУЧАСНІ ТРЕНДИ – 2020» 

У період з 28 жовтня по 20 листопада 2020 року був проведений обласний конкурс 

наукових, навчальних і методичних розробок «Інновації в освітньому просторі: сучасні тренди» 

серед освітян області, які займаються ефективним упровадженням інформаційно-комунікаційних 

технологій в управлінську діяльність і педагогічну практику, активним пошуком нових 

педагогічних методів, засобів та форм навчання. Здійснена експертиза 56 конкурсних робіт та 

визначені переможці. 

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. 

16-18 жовтня 2020 року в онлайн-режимі відбувся обласний етап Всеукраїнського турніру 

юних інформатиків. У заході брали участь 5 команд. 

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 

турніру. Турнір проводиться в режимі онлайн. В обласному турнірі юних географів взяли участь 

11 команд. 

У Х Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської  молоді імені 

Т. Шевченка призерами (дипломи ІІ ступеня – 5 осіб; дипломи ІІІ ступеня – 5 осіб) 

ІV (підсумкового) етапу конкурсу стали 10 осіб, з них 8 - учні ЗЗСО, 1 – учениця ЗПТО, 1 – 

студентка  ЗВО.  

https://wikimediaukraine.wordpress.com/2020/04/30/%20school-contest-results/
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У ХІХ Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості, що проходить під гаслом 

«Об’єднаймося ж, брати мої!» у номінації «Історія України і державотворення» переможцем ІV 

(підсумкового) етапу 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).  

Ключовими напрямами роботи інституту в 2021 році визначено:  

1. Науково-методичне забезпечення реалізації державних та регіональних програм.  

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

підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.   

3. Забезпечення  наукової діяльності структурних підрозділів інституту. 

4. Розвиток міжнародного наукового співробітництва з метою спільного вирішення 

найважливіших освітніх та наукових завдань. 

5. Постійне оновлення інформаційно-ресурсних банків зовнішньої та внутрішньої 

інформації. 

6. Випереджувальний науково-методичний супровід підвищення кваліфікації педагогічних 

та науково-педагогічних працівників освіти регіону. Такий супровід буде здійснюватися шляхом 

застосування трьох видів підвищення кваліфікації: навчання за програмою підвищення 

кваліфікації; стажування; участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах 

тощо.  

7. Визначення шляхів взаємодії з новоствореними управлінськими та методичними 

структурами. 

8. Вивчення й адаптація педагогічного досвіду з питань функціонування та розвитку 

інноваційних моделей закладів загальної середньої освіти, застосування засад сучасного 

педагогічного менеджменту в умовах інтеграції до міжнародного освітнього простору. 

9. Широке впровадження мережевої співпраці: онлайн-наради, інтернет-конференції, 

віртуальні засідання методичних форм роботи. 

10. Здійснення маркетингу освітніх послуг.  
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І. Організаційно-керівна діяльність 

1.1. Структура закладу 
Структура комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»: 

Кафедри (3): дошкільної та початкової освіти; теорії і методики середньої освіти; 

педагогіки, психології і корекційної освіта. 

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

центр оцінювання якості освіти; обласний навчально-методичний центр освітнього менеджменту 

та координації діяльності методичних служб; обласний навчально-методичний центр 

психологічної служби системи освіти; навчально-методичний центр дистанційного навчання; 

центр ліцензування освітньої діяльності, замовлення та видачі документів про освіту; ресурсний 

центр підтримки інклюзивної освіти. 

Науково-методичні лабораторії (8): виховної роботи і формування культури здоров’я; 

гуманітарно-естетичних дисциплін; іноземних мов та міжнародних освітніх обмінів; 

інформаційно-технологічної освіти; основ здоров’я, безпеки життєдіяльності та охорони праці; 

природничо-математичних дисциплін; суспільствознавчих дисциплін; фізичної культури, спорту 

і захисту Вітчизни.  

Лабораторія (1): інформаційно-методичного забезпечення освітнього процесу. 

Бібліотека. Бухгалтерія. Відділ кадрів. Канцелярія. Гуртожиток. 

1.2. Засідання вченої ради 
Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Відмітка про 

виконання 

І засідання 

1. Про діяльність інституту у 2020 році та  

завдання на 2021 рік. 

2. Про ухвалення фінансового плану на 2021 рік 

і річного  фінансового  звіту за 2020 рік. 

3. Затвердження навчального навантаження 

науково-педагогічних працівників кафедр 

інституту на 2021 рік. 

4. Обговорення матеріалів педагогічного 

досвіду, затвердження до друку. 

Січень Людмила 

КОРЕЦЬКА,  

Людмила  КОРОП  

 

Адам БИК  

 

 

Адам БИК  

 

ІІ засідання 

1. Прогнозування динаміки та основних 

тенденцій професійного розвитку науково-

педагогічних і педагогічних працівників 

кафедри теорії  і методики середньої освіти. 

2. Науково-методичний супровід професійного 

зростання керівників   закладів освіти  в умовах 

реалізації Закону України  «Про повну загальну 

середню освіту». 

3. Обговорення матеріалів педагогічного 

досвіду, затвердження до друку навчальної 

літератури. 

Березень Сергій  

БУРТОВИЙ  

 

 

Олена 

ПОЛОВЕНКО 

 

 

Адам БИК 

 

ІІІ засідання 

1. Про стан та перспективи науково-

методичного супроводу функціонування 

мережі інклюзивно-ресурсних центрів регіону. 

2. Про стан підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників закладів освіти за 

Червень Інна ЧЕРВОНЕЦЬ 

 

 

Анжела 

КИРИЛЮК 
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новими програмами та стажування науково-

педагогічних працівників. 

3. Обговорення матеріалів   педагогічного 

досвіду, та затвердження  до друку навчально-

методичної літератури. 

 

 

Адам БИК 

ІУ засідання 

1. Концепція «Нова українська школа»: 

реалізація інтегрованого навчання на основі 

діяльнісного підходу до освіти в початкових 

класах 

2. Про стан інформаційно-методичного 

забезпечення навчання за програмами  

педагогічних працівників закладів загальної 

середньої освіти  

3. Обговорення матеріалів педагогічного 

досвіду, та затвердження  до друку навчально-

методичної літератури  

4. Про виконання рішень вченої ради у 

2021 році 

Листопад Наталія 

ТАРАПАКА, 

Вікторія 

КОНДРАТОВА, 

Анжела 

КИРИЛЮК, 

Ольга 

ЛИТВИНЕНКО, 

Адам БИК 

 

 

Ірина 

НЕБЕЛЕНЧУК 

 

1.3. Засідання науково-методичної ради 

Зміст роботи 
Термін 

виконання 
Доповідають/інформують 

Відмітка про 

виконання 

1 засідання 

 

 

1. Про підсумки роботи та виконання 

рішень науково-методичної ради у 

2020 році 

09.02.2021 Юлія ФЕДОРОВА  

2. Про визначення напрямів науково-

методичної діяльності інституту у 

2021 році 

 Лариса ГОЛОДЮК/  

3. 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» 

 Лариса ГОЛОДЮК/ 

Керівники структурних 

підрозділів 

 

4. Різне    

2 засідання 

 

 

1. Про організацію, проведення 

другого туру всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року – 2021» та 

науково-методичний супровід 

підготовки учасників до першого і 

третього турів 

13.04.2021 Лариса ГОЛОДЮК / 

Олена РЕВНИВЦЕВА, 

Людмила ХЛАНЬ, 

Олена ПОЛОВЕНКО, 

Марина ЧАЛА 

 

2. Сертифікація вчителів початкових 

класів у 2019-2021 роках: результати 

апробації 

 Наталія ТІХОНОВА  

3. Різне    
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3 засідання  

1. Про науково-методичний супровід 

викладання навчальних предметів у 

2021–2022 навчальному році 

08.06.2021 Лариса ГОЛОДЮК  

2. Про реалізацію програми 

«Навчання англійської мови в 

новому контексті – базова середня 

освіта» відповідно до Концепції 

«Нова українська школа» 

 Ірина КОСА  

3. Про виконання плану заходів, 

спрямованих на відзначення Року 

математичної освіти в Україні 

 Людмила ХЛАНЬ, 

Любов ТКАЧЕНКО 

 

4. Різне    

4 засідання  

1. Про результати зовнішнього 

незалежного оцінювання навчальних 

досягнень учнів Кіровоградської 

області у 2021 році 

12.10.2021 Ліна БУТЕНКО  

2. Про модель партнерської взаємодії 

і маркетингової діяльності КЗ 

«КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» та центрів 

професійного розвитку педагогічних 

працівників 

 Лариса ГОЛОДЮК, 

Олена ПОЛОВЕНКО 

 

3. Різне    

5 засідання  

1. Педагогічний брифінг «Методичні 

ініціативи: інновації у роботі з 

педагогом» 

14.12.2021 Керівники структурних 

підрозділів 

 

2. Про науково-методичний супровід 

підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників області  за 

основним видом: участь у семінарах, 

практикумах, тренінгах, вебінарах, 

майстер-класах тощо. 

 Лариса ГОЛОДЮК/ 

Керівники структурних 

підрозділів 

 

 

3. Різне    

1.4. Засідання експертно-аналітичної ради 
№ 

з/п 

Перелік питань, які виносяться на 

засідання 

Дата 

проведення 
Відповідальні 

Відмітка про 

виконання 

І 
за

сі
д

а
н

н
я

 

Розгляд експертних висновків на види 

навчальної літератури для системи 

післядипломної педагогічної освіти, які 

потребують розгляду вченою радою 

комунального закладу 

«Кіровоградський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

імені Василя Сухомлинського» з метою 

їхньої рекомендації для надання грифу 

Міністерства освіти і науки України 

Щоквартально Адам БИК  
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ІІ
 з

а
сі

д
а

н
н

я
 

Розгляд експертних висновків на види 

навчальної літератури для дошкільної, 

загальної середньої та позашкільної 

освіти, які потребують розгляду вченою 

радою комунального закладу 

«Кіровоградський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

імені Василя Сухомлинського» з метою 

їхньої рекомендації для надання грифу 

Міністерства освіти і науки України 

Щоквартально Адам БИК  

ІІ
І 

за
сі

д
а

н
н

я
 

Розгляд експертних висновків на 

наукову та науково-методичну 

літературу, яка потребує розгляду 

вченою радою комунального закладу 

«Кіровоградський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

імені Василя Сухомлинського» з метою 

їхньої рекомендації до друку 

Щоквартально Адам БИК  

ІV
 з

а
сі

д
а

н
н

я
 Розгляд експертних висновків на види 

навчальної літератури, які потребують 

розгляду вченою радою комунального 

закладу «Кіровоградський обласний 

інститут післядипломної педагогічної 

освіти імені Василя Сухомлинського» 

Щоквартально Адам БИК  

1.5. Засідання методичної комісії 
№ 

з/п 

Перелік питань, які виносяться на 

засідання 

Дата 

проведення 
Відповідальні 

Відмітка про 

виконання 

1 Розгляд висновків на дистанційні курси 

для системи післядипломної 

педагогічної освіти, які потребують 

розгляду вченою радою комунального 

закладу «Кіровоградський обласний 

інститут післядипломної педагогічної 

освіти імені Василя Сухомлинського» з 

метою їхньої рекомендації для 

впровадження дистанційних курсів 

навчання у курсовий  та міжкурсовий 

періоди 

Січень Лариса ГОЛОДЮК  

2 Травень 

3 Жовтень 

1.6. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних 
працівників інституту в 2021 році  

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників інституту 

здійснюватиметься відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року 

№ 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних 

працівників».  

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

Заклад Форма Підстава 

GmbH «Профілактика ВІЛ/СНІДу в Східній 

Європі»  

Впровадження навчання на 

засадах розвитку життєвих 

навичок та за двокомпонентною 

моделлю; превентивних 

здоров’язбережувальних 

Закон України, Указ 

Президента України, 

окремі накази МОН 

України 
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проєктів «ХОУП», «Вчимося 

жити разом», «Захисти себе від 

ВІЛ», «Безпечна та дружня до 

дитини школа» 

Глобальний Фонд для боротьби зі СНІДом, 

туберкульозом і малярією  

Впровадження навчання на 

засадах розвитку життєвих 

навичок та за двокомпонентною 

моделлю; превентивних 

здоров’язбережувальних 

проєктів «ХОУП», «Вчимося 

жити разом», «Захисти себе від 

ВІЛ», «Безпечна та дружня до 

дитини школа» 

Закон України, Указ 

Президента України, 

окремі накази МОН 

України 

Громадська  організація «Дитячий фонд 

«Здоров’я через освіту» 

Впровадження навчання на 

засадах розвитку життєвих 

навичок та за двокомпонентною 

моделлю; превентивних 

здоров’я- збережувальних 

проєктів «ХОУП», «Вчимося 

жити разом», «Захисти себе від 

ВІЛ», «Безпечна та дружня до 

дитини школа» 

Закон України, Указ 

Президента України, 

окремі накази МОН 

України 

Ґете-Інститут Проведення спільних 

методичних заходів 

За окремими наказами та 

листами 

Державна організація «Українське агентство 

з авторських та суміжних прав» 

Реєстрація авторських та 

суміжних прав 

За окремими наказами 

та листами  

Державний вищий навчальний заклад 

«Університет менеджменту освіти» 

Національної академії педагогічних наук 

України 

Спільні науково-методичні 

заходи 

За окремими наказами 

та листами 

Дитячий Фонд Об’єднаних націй (ЮНІСЕФ) Впровадження навчання на 

засадах розвитку життєвих 

навичок та за двокомпонентною 

моделлю; превентивних 

здоров’язбережувальних 

проєктів «ХОУП», «Вчимося 

жити разом», «Захисти себе від 

ВІЛ», «Безпечна та дружня до 

дитини школа» 

Закон України, Указ 

Президента України, 

окремі накази МОН 

України 

Дніпровський Національний університет 

імені Олеся Гончара 

Наукові, науково-методичні 

заходи 

За окремими наказами 

та листами  
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» Спільні науково-методичні 

заходи 

За окремими наказами та 

листами 

Івано-Франківський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Спільні науково-методичні 

заходи 

За окремими наказами 

та листами 

Інститут вивчення Голокосту «Ткума» Семінари, конкурси творчих 

робіт 

За окремими наказами 

та листами  
Інститут педагогіки НАПН України Спільні науково-методичні 

заходи  

За окремими наказами та 

листами 

ІТ-простір KOWO Спільні заходи За окремими наказами 

та листами 

Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка  

Міжнародний проєкт-конкурс 

«Тарас Шевченко єднає народи» 

Угода про співпрацю від 

10 жовтня 2016 року 

 

Кіровоградська льотна академія 

Національного авіаційного університету 

Спільні науково-методичні 

заходи 

За окремими наказами та 

листами 
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Кіровоградський інститутом ПВНЗ 

«Університет сучасних знань» 

Спільні науково-методичні 

заходи 

За окремими наказами 

та листами 

КНП «Центр профілактики та боротьби з 

ВІЛ-інфекцією/СНІДом» ОМР 

Впровадження навчання на 

засадах розвитку життєвих 

навичок та за двокомпонентною 

моделлю; превентивних 

здоров’язбережувальних 

проєктів «ХОУП», «Вчимося 

жити разом», «Захисти себе від 

ВІЛ», «Безпечна та дружня до 

дитини школа» 

Закон України, Указ 

Президента України, 

окремі накази МОН 

України 

Комп’ютерна академія ШАГ Професійно-особистісна 

підготовка педагогів для роботи 

з обдарованими дітьми. 

Сприяння у проведенні заходів 

для обдарованих дітей. 

За окремими наказами та 

листами 

Комунальний вищий навчальний заклад 

Київської обласної ради «Академія 

неперервної освіти» 

Спільні науково-методичні 

заходи 

За окремими наказами 

та листами 

Комунальний заклад «Центр соціальної 

реабілітації (денного догляду) дітей з 

інвалідністю» 

Спільні науково-методичні 

заходи 

За окремими наказами 

та листами 

Комунальний заклад вищої освіти «Одеська 

академія неперервної освіти Одеської 

обласної ради» 

Спільні науково-методичні 

заходи 

Закон України, Указ 

Президента України, 

окремі накази МОН 

України 

Лабораторія інтенсивної педагогічної 

корекції, олігофренопедагогіки, проблем 

інклюзивної освіти Інституту спеціальної 

педагогіки НАПН України  

Спільні науково-методичні 

заходи 

За окремими наказами 

та листами 

Ліга українських меценатів, творче 

об’єднання «Соняшник» 

Спільні масові заходи За окремими наказами та 

листами 

Міжнародний благодійний фонд 

«Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в 

Україні» 

Впровадження навчання на 

засадах розвитку життєвих 

навичок та за двокомпонентною 

моделлю; превентивних 

здоров’язбережувальних 

проєктів «ХОУП», «Вчимося 

жити разом», «Захисти себе від 

ВІЛ», «Безпечна та дружня до 

дитини школа» 

Закон України, Указ 

Президента України, 

окремі накази МОН 

України 

Навчально-методичний центр професійно-

технічної освіти у Кіровоградській області 

Спільні науково-методичні 

заходи 

За окремими наказами 

та листами 

Наукова установа «Інститут модернізації 

змісту освіти» 

Дослідно-експериментальна 

робота Всеукраїнського рівня 

Наказ МОН України 

від 18.03.2019 № 369 

Національний педагогічний університет 

імені М. П. Драгоманова 

Спільні науково-методичні 

заходи 

За окремими наказами 

та листами 

Обласна громадська організація «Флора» Спільні заходи За окремими наказами 

та листами 

Обласна універсальна наукова бібліотека  

ім. Д. Чижевського 

Проведення обласних заходів 

(тренінги, творчі групи тощо) з 

англійської та німецької мов 

За окремими наказами та 

листами 

Одеський національний медичний 

університет 

Спільні науково-методичні 

заходи 

За окремими наказами 

та листами 
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Південноукраїнський національний 

педагогічний університет імені К.Д. 

Ушинського 

Спільні науково-методичні 

заходи 

За окремими наказами 

та листами 

Полтавський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти ім. 

М.В. Остроградського 

Спільні науково-методичні 

заходи 

За окремими наказами 

та листами 

Рада 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 

Спільні наукові та науково-

методичні заходи/ 

Участь у наукових та науково-

методичних заходах 

Лист про співпрацю від 

26.12.2019 

№_881/07-10 

Українська асоціація імені Василя 

Сухомлинського 

Дослідження й впровадження 

творчої спадщини Василя 

Сухомлинського 

Угода про співпрацю з  

асоціацією  

Український науково-методичний 

дослідницький центр з вивчення історії 

Голодомору (GREK) Український інститут з 

вивчення історії Голокосту «ТКУМА» 

Вивчення та дослідження 

проблеми і Голодомору та 

Голокосту 

 

Лист МОН України 

від 11.08.2020 р. № 1/9-

430 

Центральний інститут післядипломної 

педагогічної освіти Університету 

менеджменту освіти НАПН України 

Спільні науково-методичні 

заходи 

За окремими наказами та 

листами 

Центральноукраїнський державний 

педагогічний університет імені Володимира 

Винниченка 

Спільні науково-методичні 

заходи 

Угода про співпрацю від 

23 березня 2010 року 

Центральноукраїнський інститут 

Приватного акціонерного товариства 

«Вищий навчальний заклад» 

«Міжрегіональна Академія управління 

персоналом» 

Навчально-методичні наради, 

інструктивно-методичні 

семінари, навчання та 

інструктажі залученого 

персоналу ЗНО, ЄВІ, ЄФВВ  

(спільно з ОРЦОЯО) 

За окремими наказами та 

листами 

Центральноукраїнський національний 

технічний університет 

Навчально-методичні наради, 

інструктивно-методичні 

семінари, навчання та 

інструктажі залученого 

персоналу ЗНО, ЄВІ, ЄФВВ  

(спільно з ОРЦОЯО) 

За окремими наказами та 

листами 

ІІ. Науково-методичне забезпечення реалізації державних та 
регіональних програм 

2.1. Державні програми 
Назва програми Коли і яким документом 

затверджена 

Термін виконання Відповідальні за 

виконання 

Національна стратегія 

розвитку освіти в 

Україні на період до 

2021 року 

Розпорядження 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» 

Протягом року (за 

планами структурних 

підрозділів) 

Людмила КОРЕЦЬКА, 

Адам БИК 

Керівники структурних 

підрозділів 

Національна стратегія 

розбудови безпечного і 

здорового освітнього 

середовища у новій 

Указ Президента України 

від 25 травня 2020 року № 

195/2020 

 

Протягом року (за 

планом структурного 

підрозділу) 

Тетяна ЖЕЛЄЗНОВА 
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українській школі 

(2020-2024 рр.) 

Національна стратегія 

у сфері прав людини на 

період до 2022 року 

лист ДНУ «ІМЗО» МОНУ від 

12.03.2018 р. № 22.1/10-579 

Звіт про виконання 

заходів листопад 

Валентина 

ЧЕБОНЕНКО, 

Наталія ДЗЮБАС, 

Ольга ЗАБОЛОТНЯ 

Національна стратегія 

реформування системи 

юстиції щодо дітей на 

період до 2023 року  

розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 27 

листопада 2019 року № 1335-

р» 

Звіт про виконання 

заходів щоквартально  

Валентина 

ЧЕБОНЕНКО, 

Наталія ДЗЮБАС, 

Ольга ЗАБОЛОТНЯ 

Національна Стратегія 

розвитку інклюзивної 

освіти на 2020-2030 

роки 

Документ направлено на 

погодження до 

Уповноваженого Президента 

України з прав людей з 

інвалідністю, 

Мінсоцполітики, МінТОТ, 

Мінфіну, МеРТ, 

Національної асамблеї людей 

з інвалідністю 

Протягом року (за 

окремим планом) 
Інна ЧЕРВОНЕЦЬ 
 

Стратегія державної 

політики  з питань 

профілактики 

вживання наркотичних 

засобів до 2021 р.  

розпорядження кабінету 

міністрів України від 

06.02.2019 р. № 56-р, 

розпорядження голови 

облдержадміністрації  від 

22.03.2019 р. №567-р 

Звіт про виконання 

заходів до 03.01 

(щорічно) 

Валентина 

ЧЕБОНЕНКО, 

Наталія ДЗЮБАС, 

Ольга ЗАБОЛОТНЯ 

 

Стратегія державної 

політики  з питань 

протидії домашнього 

насильства на період 

до 2025 р. 

указ Президента України від 

21.09.2020 №398 

Звіт про виконання 

заходів (щорічно) 

Валентина 

ЧЕБОНЕНКО, 

Наталія ДЗЮБАС, 

Ольга ЗАБОЛОТНЯ 

Стратегія державної 

політики  з питань 

здорового та активного 

довголіття населення 

на період до 2022 року 

наказ МОН України від 

22.12.2018 № 1437; 

Звіт про виконання 

заходів до 10.01 

(щорічно) 

Валентина 

ЧЕБОНЕНКО, 

Наталія ДЗЮБАС, 

Ольга ЗАБОЛОТНЯ 

Стратегії підвищення 

рівня безпеки 

дорожнього руху в 

Україні на період до 

2024 року 

Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

21.10.2020 року №1360-р 

Протягом року (за 

планом структурного 

підрозділу) 

Тетяна ЖЕЛЄЗНОВА 

Концепція розвитку 

педагогічної освіти  

Наказ МОН України від 

16.07.2018 р. № 776 «Про 

затвердження Концепції 

розвитку педагогічної 

освіти» 

Протягом року (за 

планами структурних 

підрозділів) 

Адам БИК 

Керівники структурних 

підрозділів 

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» 

Протягом року (за 

планами структурних 

підрозділів) 

Людмила КОРЕЦЬКА 

Адам БИК 

Керівники структурних 

підрозділів 

Концепція «Нова 

українська школа» 

Розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 

13.12.2017 року №903-р 

«Про затвердження плану 

Протягом року (за 

окремим планом) 

Людмила КОРЕЦЬКА, 

Адам БИК 

Керівники структурних 

підрозділів 
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заходів на 2017-2029 роки із 

запровадження концепції 

реалізації державної 

політики у сфері 

реформування загальної 

середньої освіти «Нова 

українська школа» 

Концепція національно-

патріотичного виховання 

дітей і молоді 

Наказ Міністерства освіти і 

науки України від 16.06.2015 

року № 641 

Протягом року (за 

планом структурного 

підрозділу) 

Юлія ФЕДОРОВА, 

Микола КОРОБОВ, 

Наталія ЧЕРТКОВА 

Державна соціальна 

програми протидії 

торгівлі людьми на 

період до 2022 року  

наказ МОН України від 

08.04.2016 р. № 405 

Звіт про виконання 

заходів до 05.07 

(щорічно) до 05.01 

(щорічно) 

Валентина 

ЧЕБОНЕНКО, 

Наталія ДЗЮБАС, 

Ольга ЗАБОЛОТНЯ 

План першочергових 

заходів з профілактики 

травматизму 

невиробничого 

характеру  

Розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 08 

листопада 2007 року № 980-р 

Протягом року (за 

планом першочергових 

заходів з профілактики 

травматизму невиробничого 

характеру в Кіровоградській 

області на 2019-2023 

роки (розпорядження 

голови обласної державної 

адміністрації від 29 

березня 2019 року 

№ 559-р)) 

Тетяна ЖЕЛЄЗНОВА 

План заходів на 2019-

2022 роки з реалізації 

Концепції підтримки 

та сприяння розвитку 

дитячого громадського 

руху в Україні 

Розпорядження Кабінету 

Міністрів України від  

20 березня 2019 р. № 171-р 

Протягом року (за 

планом структурного 

підрозділу) 

Юлія ФЕДОРОВА 

Про затвердження 

Положення про єдину 

систему цивільного 

захисту 

Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

09.01.2014 року №11 

Протягом року (за 

планом структурного 

підрозділу) 

Тетяна ЖЕЛЄЗНОВА 

2.2. Регіональні програми 
Назва програми Коли і яким 

документом 

затверджена 

Термін виконання Відповідальні за 

виконання 

Обласна програма 

національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді на 

2018–2021 роки 

Рішення Кіровоградської 

обласної ради від 

21.09.2018 року№ 543 

Протягом року (за 

окремим планом) 

Юлія ФЕДОРОВА, 

Сергій БУРТОВИЙ 

 

Обласна програма розвитку 

дошкільної, загальної 

середньої, позашкільної 

освіти на 2017–2021 роки 

Рішення чотирнадцятої 

сесії Кіровоградської 

обласної ради сьомого 

скликання від 22 серпня 

2017 року № 344 «Про 

затвердження обласної 

програми розвитку 

дошкільної, загальної 

середньої, позашкільної 

освіти на 2017-2021 

роки» 

Протягом року (за 

окремим планом) 
Адам БИК 

Обласна програма Рішення Кіровоградської Протягом року (за Ірина КОСА 
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освітнього та культурного 

розвитку області на період 

до 2024 року 

обласної ради від 12 

червня 2020 року      

№ 782 

планом 

структурного 

підрозділу) 

Марина ЧАЛА, 

Микола КОРОБОВ 

Про схвалення Стратегії 

забезпечення сталої 

відповіді на епідемії 

туберкульозу, в тому числі 

хіміорезистентного, та 

ВІЛ/інфекції СНІДу на 

період до 2023 року та 

затвердження плану заходів 

щодо її реалізації 

Розпорядження голови 

Кіровоградської обласної 

державної адміністрації 

від 26 квітня 2019 року 

№686-р 

Протягом року (за 

планом 

структурного 

підрозділу) 

Тетяна ЖЕЛЄЗНОВА  

Про затвердження  Плану 

першочергових заходів з 

профілактики травматизму 

невиробничого характеру в 

Кіровоградській області на 

2019-2023 роки 

Розпорядження голови 

обласної державної 

адміністрації від 

29.03.2019 року №559-р 

Протягом року (за 

планом 

структурного 

підрозділу) 

Тетяна ЖЕЛЄЗНОВА  

Обласна комплексна 

програма з розвитку 

автомобільних доріг та 

безпеки дорожнього руху у 

Кіровоградській області на 

2018-2022 рр. 

Рішення обласної ради 

від 21 вересня 2018 року 

№541 

Протягом року (за 

планом 

структурного 

підрозділу) 

Тетяна ЖЕЛЄЗНОВА  

Програма розвитку 

психологічної служби 

системи освіти на період до 

2022 року 

 

Наказ МОН України від 

08.08.2017 № 1127 «Про 

затвердження Плану 

заходів Міністерства 

освіти і науки України 

щодо розвитку 

психологічної служби 

системи освіти України» 

Постійно 

Звіт про 

виконання заходів 

травень 

Валентина ЧЕБОНЕНКО 

 

Державна соціальна 

програми протидії торгівлі 

людьми на період до 2022 

року  

Розпорядження голови 

Кіровоградської обласної 

державної адміністрації 

від 31.03.2016 р.  № 129-р 

 

Звіт про 

виконання заходів 

до 05.07 (щорічно) 

до 05.01(щорічно) 

Валентина ЧЕБОНЕНКО 

 

Стратегія державної 

політики з питань 

профілактики вживання 

наркотичних засобів до 2021 

р.  

Розпорядження голови 

Кіровоградської обласної 

державної адміністрації 

від 22.03.2019 р. №567-р 

Звіт про 

виконання заходів 

до 03.01 (щорічно) 

Валентина ЧЕБОНЕНКО 

 

Комплексна програма 

профілактики злочинності в 

Кіровоградській області на 

2016-2023 роки 

Наказ начальника 

управління освіти, науки, 

молоді та спорту 

Кіровоградської обласної 

державної адміністрації 

від 17.01.2017 № 21  

Звіт про 

виконання заходів 

до 20.12 (щорічно) 

Валентина ЧЕБОНЕНКО 
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ІІІ. Масові педагогічні заходи міжнародного і всеукраїнського рівнів  

3.1. Масові педагогічні заходи міжнародного і всеукраїнського рівнів, 
організовані закладом 

№ 

з/

п 

Проблема 

(тема) заходу 
Відповідальні Форма заходу Категорія 

Дата 

прове- 

дення 

Відмітка 

про 

виконання 

1 

Арттерапія в 

роботі 

психолога: 

інноваційні 

підходи 

Оксана 

МОЛЧАНОВА 

Валентина 

ЧЕБОНЕНКО 

Всеукраїнська 

науково-

практична 

інтернет-

конференція 

Практичні 

психологи, 

 соціальні педагоги, 

педагогічні 

працівники закладів 

освіти, закладів 

соціально-

психологічної 

реабілітації 

20.04-

27.04 

 

2 

Створення 

кейсу 

керівника 

методичного 

об’єднання: 

науково-

методичне 

забезпечення 

Олена 

РЕВНИВЦЕВА 

Всеукраїнськи

й семінар-

практикум 

«Методичний 

експрес» 

Керівники методичних 

об’єднань вчителів 

української мови та 

літератури, зарубіжної 

літератури та 

музичного мистецтва 

30.06  

3 

Професійна 

позиція: думки, 

аргументи, 

факти 

Сергій 

БУРТОВИЙ 

Відкрита 

Всеукраїнська 

науково-

практична 

відео 

конференція 

Усі категорії 

педагогічних та 

науково-педагогічних 

працівників 

Вересень  

4 

Універсальний 

дизайн 

безпечного 

освітнього 

середовища: 

стратегія 

розвитку 

Олена 

ПОЛОВЕНКО 

Всеукраїнськи

й онлайн-

інтенсив 

Науково-педагогічні 

та педагогічні 

працівники, керівники 

закладів освіти 

24.11-

25.11 

 

3.2. Участь науково-педагогічних працівників у науково-педагогічних заходах 
міжнародного і всеукраїнського рівнів 

Участь педагогічних та науково-педагогічних працівників закладу у науково-методичних 

та інших заходах міжнародного та всеукраїнського рівнів відповідно до наказів, листів, 

запрошень від організаторів заходів. 

ІV. Наукова діяльність 

4.1. Науково-дослідна тема, над якою працює заклад 
Колектив комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» у 2021 році здійснюватиме наукові, науково-

методичні та організаційні заходи щодо дослідження комплексної науково-дослідної теми 

«Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників у системі післядипломної 

освіти» (2019 – 2023 рр.). 
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4.2. Науково-дослідні теми кафедр та інших підрозділів закладу 

№ 

з/п 

Проблема (тема) науково-дослідної 

роботи 

Назва структурного 

підрозділу закладу 

Прізвище, 

ініціали 

керівника 

структурного 

підрозділу 

закладу 

Відмітка 

про вико-

нання 

1 Реалізація принципу наступності 

дошкільної та початкової освіти в 

умовах Нової української школи 

Кафедра дошкільної та 

початкової освіти 

Наталія 

ТАРАПАКА, 

кандидат 

педагогічних 

наук, доцент 

 

2 Формування готовності педагогічних 

працівників до професійного 

самовдосконалення у системі 

післядипломної освіти 

Кафедра теорії і 

методики середньої 

освіти 

Сергій 

БУРТОВИЙ, 

кандидат 

педагогічних наук 

 

3 Андрагогічні засади розвитку 

професійної компетентності 

педагогічних працівників у системі 

післядипломної освіти 

Кафедра педагогіки, 

психології і корекційної 

освіти 

Олександр 

ЖОСАН, 

кандидат 

педагогічних наук 

 

4 Впровадження сучасних технологій 

оцінювання якості освіти в систему 

науково-методичної роботи з 

педагогічними працівниками 

Навчально-методичний 

центр оцінювання якості 

освіти 

Любов КОРЖ  

5 Оновлення змісту і форм підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників 

в умовах функціонування 

інформаційно-освітнього простору 

регіону 

Обласний навчально-

методичний центр 

освітнього менеджменту 

та координації 

діяльності методичних 

служб 

Олена 

ПОЛОВЕНКО 

 

6 Методичний супровід організаційно-

правових аспектів діяльності 

психологічної служби системи освіти 

Обласний навчально-

методичний центр 

психологічної служби 

системи освіти 

Валентина 

ЧЕБОНЕНКО 

 

7 Компетентнісно-ціннісний вимір у 

системі підвищення кваліфікації 

педагогічних та бібліотечних 

працівників 

Науково-методична 

лабораторія виховної 

роботи і формування 

культури здоров’я 

Юлія 

ФЕДОРОВА, 

кандидат 

педагогічних наук 

 

8 Розвиток професійної компетентності 

вчителів предметів гуманітарно-

естетичного циклу у системі 

післядипломної освіти 

Науково-методична 

лабораторія 

гуманітарно-естетичних 

дисциплін 

Олена 

РЕВНИВЦЕВА 

 

9 Удосконалення професійної 

компетентності вчителів природничо-

математичного циклу області в умовах 

функціонування багатоваріативного 

інформаційно-освітнього простору в 

системі неперервної освіти 

Науково-методична 

лабораторія 

природничо-

математичних 

дисциплін 

Людмила ХЛАНЬ  

10 Побудова оптимального освітнього 

середовища для розвитку професійної 

компетентності педагогів області, які 

викладають предмети освітньої галузі 

«Технології» 

Науково-методична 

лабораторія 

інформаційно-

технологічної освіти 

Марина ЧАЛА  
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11 Формування індивідуальної траєкторії 

підвищення рівня компетентності 

учасників освітнього процесу в умовах 

розвитку безпечного, здоров’язбережного 

освітнього простору 

Науково-методична 

лабораторія основ 

здоров’я, безпеки 

життєдіяльності та 

охорони праці 

Тетяна 

ЖЕЛЄЗНОВА,  

кандидат 

педагогічних наук 

 

12 Розвиток професійної компетентності 

вчителів іноземних мов у системі 

післядипломної освіти 

Науково-методична 

лабораторія іноземних 

мов та міжнародних 

освітніх обмінів 

Ірина КОСА  

13 Шляхи підвищення професійної 

компетентності учителів історії та 

суспільствознавчих дисциплін у 

системі післядипломної освіти 

Науково-методична 

лабораторія 

суспільствознавчих 

дисциплін  

Наталія 

ЧЕРТКОВА 

 

14 Розвиток професійної компетентності 

вчителів предметів «Фізична 

культура» та «Захист Вітчизни» у 

системі післядипломної освіти 

Науково-методична 

лабораторія фізичної 

культури, спорту і 

захисту Вітчизни 

Микола 

КОРОБОВ 

 

15 Організація та функціонування 

ресурсного центру дистанційного 

навчання регіону, закладу освіти 

Навчально-методичний 

центр дистанційного 

навчання 

Ольга 

ЛИТВИНЕНКО 

 

16 Науково-методичне забезпечення 

розвитку і соціалізації особистості 

дитини з особливими освітніми 

потребами в умовах інформаційно-

освітнього простору системи 

неперервної освіти 

Ресурсний центр 

підтримки інклюзивної 

освіти 

Інна ЧЕРВОНЕЦЬ  

4.3. Напрямки наукових досліджень викладачів, аспірантів, здобувачів, 
методистів 

№ 

з/п 

Проблема (тема) науково-

дослідної роботи 

Прізвище, 

ініціали, наукова 

ступінь, звання 

викладача, 

аспіранта, 

здобувача 

Термін 

виконання 

Оформлення 

результатів 

дослідження   

Відмітка про 

виконання 

1 

Полідіяльнісний базис 

організації навчально-

пізнавальної діяльності 

учнів 

Лариса ГОЛОДЮК, 

доктор педагогічних 

наук, доцент 

Протягом 

року 

Навчальний 

посібник (5 д.а.) 

 

2 Партнерська взаємодія в 

рамках наступності закладу 

дошкільної освіти та 

початкової школи 

Наталія 

ТАРАПАКА, 

кандидат 

педагогічних наук, 

доцент 

Протягом 

року 

Стаття (0,5 д.а.)  

3 Сучасні системи керування 

навчанням (LMS) 

Сергій 

БУРТОВИЙ, 

кандидат 

педагогічних наук 

Протягом 

року 

Стаття (1 д.а.) 

Тези (0,1 д.а.) 
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4 Теоретичні та методичні 

засади шкільного 

підручникознавства 

(протокол засідання 

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). 

Олександр 

ЖОСАН, 

кандидат 

педагогічних наук 

Протягом 

року 

Стаття (0,5 д.а.)   

5 Дидактичні умови реалізації 

мистецької освітньої галузі 

у закладах загальної 

середньої освіти 

Вікторія 

КОНДРАТОВА, 

кандидат 

педагогічних наук 

Протягом 

року 

Стаття (0,5 д.а.)  

6 Співпраця з батьками як 

умова розвитку творчого 

потенціалу молодших 

школярів 

Наталія 

ТІХОНОВА, 

кандидат 

педагогічних наук 

Протягом 

року 

Стаття (0,5 д.а.)  

7 Формування математичної 

компетентності вчителів 

початкових класів та 

зростання їх фахового рівня 

Олена 

ЧЕРНЕЦЬКА 

Протягом 

року 

Стаття (0,5 д.а.)  

8 Дослідження якості 

дошкільної освіти з 

використанням 

міжнародного інструменту 

оцінювання ECERS-3 

Наталія 

ГАГАРІНА, 

кандидат 

педагогічних наук 

Протягом 

року 

Стаття (0,5 д.а.)  

9 Шість цеглинок: ефективне 

навчання через гру 

Тетяна 

ПАШАНОВА 

Протягом 

року 

Стаття (0,5 д.а.)  

10 Реалізація ціннісного 

підходу до освітньої 

діяльності 

Адам БИК, 

кандидат 

педагогічних наук, 

доцент 

Листопад Стаття (1 д.а.) 

 

 

11 Сучасні системи керування 

навчанням (LMS) 

Сергій 

БУРТОВИЙ, 

кандидат 

педагогічних наук 

Протягом 

року 

Стаття (1 д.а.) 

Тези (0,1 д.а.) 

 

 

12 Ефективні методи під час 

підготовки учнів до ЗНО 

Олена 

ВІКТОРІНА, 

кандидат 

філологічних наук 

Протягом 

року 

Посібник (5 д.а.) 

Стаття (0,5 д.а.) 

 

13 Інфомедійна грамотність 

під час викладання 

предметів освітньої галузі 

“Суспільствознавство” 

Юрій 

МИТРОФАНЕНКО, 

кандидат 

історичних наук 

Протягом 

року 

Посібник (10 

д.а.) 
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14 Сучасна українська 

література: поезія 

(дослідницький контент) 

Ірина 

НЕБЕЛЕНЧУК, 

кандидат 

педагогічних наук 

Квітень 

 

Посібник (8 д.а.) 

 

 

15 Ефективне впровадження 

змішаного та дистанційного 

навчання в освітній процес 

області 

Ганна СКРИПКА, 

кандидат 

педагогічних наук 

Протягом 

року 

Тези (0.1 д.а.) 

Стаття (0.5 д.а.) 

 

16 Інфомедійна грамотність: 

вплив інформації на 

суспільство 

Жанна ФЕДІРКО, 

кандидат 

педагогічних наук 

Протягом 

року 

Тези (0.1 д.а.) 

Стаття (0.5 д.а.) 

 

17 Проблематика дослідження 

структури особистості 

підлітка в умовах 

трансформаційного періоду 

(протокол засідання 

кафедри педагогіки, 

психології і корекційної 

освіти від 05.12.2016 № 7) 

Анжела ГЕЛЬБАК, 

кандидат 

психологічних наук 

Протягом 

року 

Стаття (0,5 д.а.)  

18 Підготовка педагога до 

використання сучасних 

технологій оцінювання у 

практичній діяльності 

(протокол засідання 

кафедри педагогіки, 

психології і корекційної 

освіти від 03.12.2014 № 12) 

Антоніна 

КЕНДЮХОВА, 

кандидат 

педагогічних наук, 

доцент 

 

Протягом 

року 

Стаття (0,5 д.а.) 

Посібник 

 

19 Корекція розвитку дітей 

групи ризику затримки 

психічного розвитку 

(протокол засідання 

кафедри від 19.06.2015 р. № 

6) 

Валентина 
ВОЙТКО, 
кандидат 

педагогічних наук 

Протягом 
року 

Стаття (0,5 д.а.)  

20 Арт-терапія у системі 

підвищення кваліфікації 

педагога (протокол 

засідання кафедри від 

28.10.2018 року № 8) 

Оксана 

МОЛЧАНОВА, 

кандидат 

психологічних наук 

Протягом 

року 

Стаття (0,5 д.а.) 
Всеукраїнська 

конференція 

 

21 Розвиток інтелектуально-
творчого потенціалу 
педагога в умовах 
післядипломної освіти 
(протокол засідання 
кафедри від 23.11.2015 року 
№ 10) 

Світлана 

ЄФІМЕНКО, 

кандидат 

педагогічних наук 

Протягом 
року 

Тези (0.1 д.а.) 
Стаття (0.5 д.а.) 

 

22 Методика навчання 

природничих наук у 

старшій школі 

Андрій ДРОБІН,  

кандидат 

педагогічних 

наук 

Відповідно 

до плану 

навчання 

Тези, статті, 

виступи на 

конференції 

 

23 Реалізація наскрізних 

змістових ліній освіти в 

контексті ціннісного 

виміру 

Юлія 
ФЕДОРОВА, 

кандидат 

педагогічних наук 

Протягом 

року 
Відповідно до 

плану 
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24 Інноваційні підходи 

формування та розвитку 

професійної 

компетентності керівників 

освітніх закладів щодо 

проведення навчання і 

перевірки знань з питань 

охорони праці, безпеки 

життєдіяльності у системі 

безперервної освіти  

Тетяна 

ЖЕЛЄЗНОВА,  
кандидат 

педагогічних наук 
 

Червень  Стаття (0.5 д.а.)  

25 Особистісні детермінанти 

становлення професійної 

ідентичності практичного 

психолога  (протокол 

засідання кафедри 

педагогіки, психології і 

корекційної освіти від 

03.12.2014 № 12).  

Вікторія ПАВЛЮХ Протягом 

року 

Стаття (0.5 д.а.)  

26 Формування готовності 

вчителів початкових 

класів до творчої 

самореалізації в системі 

післядипломної 

педагогічної освіти 

(протокол № 4 від 26 

травня 2009 року) 

Інна ЧЕРВОНЕЦЬ Протягом 
року 

 ІІІ розділ 
дисертаційної 
роботи 

 

27 Інтелектуально 

мовленнєвий розвиток дітей 

дошкільного віку засобами 

коректурних таблиць 

Світлана 

СКУРЕНКО 

Протягом 

року 

Стаття (0,5 д.а.)  

28 Біоадекватна технологія та 

інші ефективні методики 

покращення результатів 

навчання 

Ганна ЯКОВОВА Протягом 

року 

Тези (0.1 д.а.) 

Стаття (0.3 д.а.) 

 

29 Розвиток ключових 

компетентностей вчителів 

початкових класів 

(протокол засідання 

кафедри педагогіки і 

психології від 20.09.2010 № 

8) 

Ірина МАРЧЕНКО Протягом 
року 

Стаття (0.5 д.а.)  

4.4. Підготовка та участь у наукових конференціях, круглих столах, 
семінарах, форумах регіонального рівня  
(наказ начальника управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної 

адміністрації від 26.11.2020 року № 359-од «Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 

2021 році») 

№ 

з/п 
Тема, форма 

проведення 

Категорія 

педагогічних 

працівників 

Вид роботи 

 

К-сть 

годин 

Форма 

(очна, 

дистанційна) 

Дата 

проведенн

я 

Автор-

розробник 

1.  Професійна 

підтримка педагога 

Експерти, які 

вивчають 

Семінар-

практикум 

8 Очна  

І засідання 

05.01 

 

Наталія 

ТІХОНОВА  
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Нової української 

школи в 

сертифікації – 2021 

практичний 

досвід учителів 

під час 

сертифікації 

2.  Точка відліку – «від 

ідеї до партнерської 

взаємодії» 

Завідувачі 

(директори) 

центрів 

професійного 

розвитку 

педагогів 

Семінар 8 Очна 21.01 Олена 

ПОЛОВЕНКО  

3.  Міжпредметні 

інтеграційні зв’язки 

під час вивчення 

історії та літератури 

Вчителі історії, 

української та 

зарубіжної 

літератури 

Семінар-

практикум 

8 Онлайн 21.01 Юрій 
МИТРОФАНЕНКО 

 

4.  Сучасні технології 

у роботі вихователя 

спеціального 

закладу освіти 

Вихователі 

спеціальних 

закладів освіти 

Семінар 8 Очна 21.01 Вікторія 

ПАВЛЮХ 

 

5.  Компетентнісна 

спрямованість 

розвивального 

навчання ДріМ в 

сучасній школі 

Вчителі 

початкових 

класів 

Семінар-

практикум 

8 

 

 

Онлайн 

І засідання  

21.01 

За 

окремим 

списком 

Наталія 

ТІХОНОВА  

6.  Актуальні аспекти 

підвищення рівня 

педагогічної 

майстерності 

вчителя у 

підготовці учнів до 

зовнішнього 

незалежного 

оцінювання з 

української мови та 

літератури 

Вчителі 

української мови 

та літератури  

Семінар-

практикум 

8 

 

 

Очна 21.01 

За 

окремими 

списками 

Наталія 

КОТЛЯРЕНКО,  

Галина МІНИЧ  

7.  Технології 

комфортного 

навчання.  

Засідання творчої 

лабораторії 

«Креативний 

словесник» 

Вчителі 

зарубіжної 

літератури, 

інтегрованого 

курсу 

«Література» та 

російської мови   

Семінар-

практикум 

 

8 

 

 

Очна 

І засідання 

 

 

21.01 

За 

окремим 

списком 

Олена 

РЕВНИВЦЕВА  

a.  Формувальне 

оцінювання 

навчальних 

досягнень учнів з 

використанням 

цифрових 

технологій 

Вчителі 

німецької мови  

Семінар 8 Очна 04.02 Руслана 

ГРИНЮКОВА  

8.  Актуальні аспекти 

підвищення рівня 

педагогічної 

майстерності 

вчителя у 

підготовці учнів до 

зовнішнього 

незалежного 

Вчителі 

української мови 

та літератури  

Семінар-

практикум 

8 Очна 04.02 

За 

окремими 

списками 

Наталія 

КОТЛЯРЕНКО,  

Галина МІНИЧ  
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оцінювання з 

української мови та 

літератури 

9.  Як навчати 

ефективно і 

радісно?  Засідання 

«Літературно-

методичного клубу 

вчителів зарубіжної 

літератури» 

Вчителі 

зарубіжної 

літератури, 

інтегрованого 

курсу 

«Література» та 

російської мови   

Семінар-

практикум 

8 

 

Онлайн  

 І засідання  

04.02 

За 

окремим 

списком 

Олена 

РЕВНИВЦЕВА  

10.  Професійна 

підтримка педагога 

Нової української 

школи в 

сертифікації-2021 

Вчителі 

початкових 

класів, які 

беруть участь у 

сертифікації- 

2021 

Семінар-

практикум 

8 Онлайн 11.02 Наталія 

ТІХОНОВА  

11.  Інфомедійна 

грамотність 

вчителів 

суспільствознавчих 

дисциплін і 

організаторів 

виховного процесу  

Вчителі 

суспільствозна

вчих 

дисциплін, 

організатори 

виховного 

процесу 

Семінар-

практикум 

15 Очна 

І засідання 

18.02 

 

Юрій  

МИТРОФАНЕНКО, 

Наталія 

ЧЕРТКОВА, 

Інна 

ВІДІБОРЕНКО,  

Сергій ПЛЯКА  

12.  Інфомедійна 

грамотність 

вчителів 

суспільствознавчих 

дисциплін і 

організаторів 

виховного процесу  

Вчителі 

суспільствозна

вчих 

дисциплін, 

організатори 

виховного 

процесу 

Семінар-

практикум 

15 Онлайн  

ІІ засідання  

25.02 Юрій  

МИТРОФАНЕНКО, 

Наталія 

ЧЕРТКОВА,  

Інна 

ВІДІБОРЕНКО,  

Сергій ПЛЯКА  

13.  Особливості 

організації і 

проведення 

Міжнародної 

природничої гри 

«Геліантус» у 

Кіровоградській 

області 

Координатори 

Міжнародної 

природничої гри 

«Геліантус» у 

містах, районах, 

ОТГ, 

об’єднаннях 

шкіл у 

Кіровоградській 

області 

Семінар 8 Очна  04.03 Тетяна 

ЦІПЕРКО  

 

14.  Робота з дітьми з 

особливими 

освітніми 

потребами: 

корекційно-

розвиткові аспекти 

Педагогічні 

працівники 

закладів освіти 

Семінар 15 Очна 09-10.03 Вікторія 

ПАВЛЮХ 

 

15.  Професійний 

розвиток учителя 

музичного 

мистецтва в системі 

Нової української 

школи 

Вчителі 

музичного 

мистецтва  

Семінар-

практикум 

15 Очна 09-10.03 Анжела 

ГЕЛЬБАК,  

Сергій 

ЧЕРНЕНКО  

 

16.  Сенсорно-

інтегративна 

терапія як напрям 

корекційно-

Педагогічні 

працівники, які 

працюють з 

дітьми з 

Семінар 15 Очна 09-10.03 Оксана 

МОЛЧАНОВА  
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розвиткових послуг 

дітям з аутизмом  

особливими 

освітніми 

потребами, 

асистенти 

вчителів, 

практичні 

психологи, 

соціальні 

педагоги 

закладів 

дошкільної та 

загальної 

середньої освіти 

17.  Дидактичні 

особливості 

освітнього процесу 

в початкових класах 

у світлі реалізації 

Концепції «Нова 

українська школа» 

Вчителі 

початкових 

класів, 

наставники 

закладів 

загальної 

середньої освіти, 

які пілотують 

новий 

державний 

стандарт 

початкової 

освіти, тренери 

Нової 

української 

школи в 

Кіровоградській 

області 

Семінар-

практикум 

15 Онлайн 

І засідання  

10.03 

(за 

окремим 

списком)  

 

Вікторія 

КОНДРАТОВА,  

Олена 

ЧЕРНЕЦЬКА  

18.  Методичні 

особливості роботи 

вчителя математики 

зі здібними та 

обдарованими 

дітьми 

Вчителі 

математики 

Семінар 15 Очна 10-11.03 

 

Любов 

ТКАЧЕНКО  

 

19.  Актуальні аспекти 

підвищення рівня 

педагогічної 

майстерності 

вчителя у 

підготовці учнів до 

зовнішнього 

незалежного 

оцінювання з 

англійської мови 

Вчителі 

англійської мови 

Семінар 

 

15 

 

Очна 11-12.03 

За 

окремими 

списками 

Ірина КОСА,  

Юлія 

ЗАДУБНЯК  

 

20.  Партнерство громади, 

школи та 

батьківської 

громадськості – 

запорука успішного 

становлення і 

розвитку 

здоров’язбережного 

Вчителі, які 

викладають 

основи здоров’я 

(«Я досліджую 

світ») та 

впроваджують 

здоров’я- 

Семінар-

практикум  

(звіт) 

8  Очна 11-

12.03 

 

За 

окремим 

списком 

Тетяна 

ЖЕЛЄЗНОВА,  

Сергій 

ТКАЧЕНКО  
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освітнього 

середовища  

(творча група ) 

збережні 

превентивні 

проєкти 

21.  Психолого-

педагогічні основи 

підготовки учнів до 

державної 

підсумкової 

атестації та 

зовнішнього 

незалежного 

оцінювання 

Педагогічні 

працівники 

Семінар 

 

8 Очна 12.03 Валентина 

ВОЙТКО  

22.  Вивчай та 

розрізняй: розвиток 

інфомедійної 

грамотності 

вчителів 

природничо-

математичний 

дисциплін 

Вчителі 

природничо-

математичних 

дисциплін 

Семінар-

практикум 

15 Очна 

І засідання-  

 

12.03 

 

Жанна 

ФЕДІРКО,  

Ганна 

СКРИПКА,  

Людмила 

ХЛАНЬ,  

Тетяна 

ЦІПЕРКО,  

Ольга 

ЛИТВИНЕНКО  

23.  Інтерактивні 

технології на 

уроках трудового 

навчання 

Вчителі 

трудового 

навчання 

(технології) 

Семінар 8 Очна 12.03 Світлана 

ЄФІМЕНКО,  

Олена 

ТАТАРЕНКО  

24.  Вивчай та 

розрізняй: розвиток 

інфомедійної 

грамотності 

вчителів 

природничо-

математичний 

дисциплін 

Вчителі 

природничо-

математичних 

дисциплін 

Семінар-

практикум 

15 Онлайн 

 ІІ засідання  

19.03 Жанна 

ФЕДІРКО,  

Ганна 

СКРИПКА,  

Людмила 

ХЛАНЬ,  

Тетяна 

ЦІПЕРКО,  

Ольга 

ЛИТВИНЕНКО  

25.  Методичні 

ініціативи у закладі 

позашкільної освіти 

Методисти 

закладів 

позашкільної 

освіти 

Семінар 8 Очна 25.03 Юлія 

ФЕДОРОВА  

Сергій ПЛЯКА  

26.  Психолого-

педагогічний 

супровід учнів з 

девіантною 

поведінкою 

Педагогічні 

працівники 

закладів 

загальної 

середньої та 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

Семінар 8 Очна 29.03 Оксана 

МОЛЧАНОВА  

27.  Інноваційні методи 

та прийоми на 

уроках музичного 

мистецтва 

Вчителі 

музичного 

мистецтва 

Семінар-

практикум 

15 Очна 29-30.03 Анжела 

ГЕЛЬБАК, 

Сергій 

ЧЕРНЕНКО 

28.  Інфомедійна 

грамотність як 

спосіб критичного 

сприймання 

Вчителі 

гуманітарно-

естетичних 

дисциплін 

Семінар-

практикум 

15 Очна  29-30.03 Вікторія 

КОНДРАТОВА,  

Ірина 

НЕБЕЛЕНЧУК,  
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інформації 

вчителями 

гуманітарних 

(українська, 

англійська мови та 

зарубіжна 

література) та 

мистецьких 

(образотворче та 

музичне мистецтво) 

дисциплін 

Юлія 

ЗАДУБНЯК  

29.  Реалізація 

компетентнісного 

потенціалу в 

освітньому процесі 

початкової школи: 

креативні стратегії 

Вчителі 

початкових 

класів 

Семінар- 

практикум 

8 

 

Онлайн 

(І засідання) 

 

01.04 

За 

окремим 

списком 

Наталія 

ТІХОНОВА  

30.  Особливості 

викладання 

актуальних 

проблем історії            

ХІХ – ХХІ століть в 

закладах загальної 

середньої освіти 

Вчителі історії Семінар 

 

8 Очна 01.04 Наталія 

ЧЕРТКОВА,  

Інна 

ВІДІБОРЕНКО  

31.  Формування 

творчої особистості 

в умовах Нової 

української школи 

Вчителі 

початкових 

класів 

Семінар-

практикум 

8 Очна  15.04 Вікторія 

КОНДРАТОВА,  

Олена 

ЧЕРНЕЦЬКА  

32.  Моніторинг якості 

освіти: теорія та 

практика. 

Відповідальні за 

проведення 

моніторингових 

досліджень 

Семінар 8  Очна 15.04 Любов КОРЖ,  

Тетяна 

ШАПОВАЛОВА  

33.  Компетентнісна 

спрямованість 

розвивального 

навчання ДріМ в 

сучасній школі 

Вчителі 

початкових 

класів 

Семінар-

практикум 

8 Очна 

ІІ засідання 

29.04. 

За 

окремим 

списком 

Наталія 

ТІХОНОВА  

34.  Інтеграція 

медіаосвіти в 

освітній процес 

закладу дошкільної  

освіти 

Педагогічні 

працівники 

закладів 

дошкільної 

освіти 

Семінар-

практикум 

8 Онлайн 29.04 Світлана 

СКУРЕНКО  

35.  Особливості 

підготовки учнів до 

виконання 

олімпіадних 

завдань з 

української мови й 

літератури 

Вчителі 

української мови 

та літератури 

Семінар-

практикум 

8  Очна 29.04 

 За 

окремим 

списком 

Наталія 

КОТЛЯРЕНКО  

36.  Розвиток творчого 

потенціалу педагога 

шляхом 

упровадження 

інноваційних 

освітніх технологій 

на уроках історії та 

Вчителі історії 

та 

суспільствознав

чих дисциплін 

Семінар-

практикум 

 

 

15 Очна 

І засідання  

29.04 

 За 

окремим 

списком 

Наталія 

ЧЕРТКОВА  
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суспільствознавчих 

дисциплін 

(креативні 

педагогічні 

майстерки 

переможців 

обласних етапів 

всеукраїнського 

конкурсу «Учитель 

року» у номінаціях 

«Історія», 

«Правознавство») 

37.  Маніпулятивний 

світ медіа та 

мистецтва в умовах 

інформаційного 

суспільства 

Вчителі 

громадянської 

освіти 

Семінар-

практикум 

8 Очна 05.05 Юрій 

МИТРОФАНЕН

КО 

 

38.  Інтерактивні 

технології на 

уроках трудового 

навчання 

Вчителі 

трудового 

навчання 

(технології) 

Семінар 8 Очна 05.05 Світлана 

ЄФІМЕНКО,  

Олена 

ТАТАРЕНКО  

39.  Організаційно-

методичні засади 

організації 

освітнього процесу 

за освітньою 

програмою 

науково-

педагогічного 

проєкту «Інтелект 

України» 

Керівники 

закладів 

загальної 

середньої освіти 

(директори, 

заступники 

директорів з 

навчальної, 

навчально-

виховної роботи, 

завідувачі філій) 

Семінар-

практикум 

15 Очна 

 

05-06.05 Олена 

ПОЛОВЕНКО  

40.  Реалізація завдань з 

питань адвокації, 

планування, 

моніторингу та 

оцінки заходів  

упровадження 

здоров'язбережних 

превентивних 

проєктів: від теорії 

до практики (творча 

майстерня, І 

засідання  

 (І група)) 

Вчителі, які 

викладають 

основи 

здоров’я («Я 

досліджую 

світ»)та 

впроваджують 

здоров’я-

збережні 

превентивні  

проєкти 

Семінар-

практикум  

(звіт) 

15 

 

Очна 11-

12.05 

За 

окремим 

списком 

Тетяна 

ЖЕЛЄЗНОВА,  

Сергій 

ТКАЧЕНКО  

41.  Організація онлайн 

навчання в закладах 

загальної середньої 

освіти  

Усі категорії 

педагогічних 

працівників 

Семінар-

практикум  

15 Очна 11-12.05 

 

Ольга 

ЛИТВИНЕНКО  

42.  Психолого-

педагогічні 

корекційні 

технології при 

затримці 

психічного 

розвитку  дітей  

Дефектологи, 

логопеди, 

корекційні 

педагоги, 

Педагогічні 

працівники, які 

працюють з 

Семінар 

 

8 Очна 13.05 Валентина 

ВОЙТКО  
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дітьми з 

особливими 

потребами 

43.  Методичні підходи 

щодо реалізації 

вимог концепції 

Нової української 

школи у процесі 

вивчення 

природничих 

дисциплін 

Голови 

районних 

(міських) 

методичних 

об’єднань  

вчителів 

географії, хімії, 

біології 

Семінар 15 Очна 25-27.05 Людмила 

ХЛАНЬ,  

Тетяна 

ЦІПЕРКО, 

Оксана 

БОГДАНОВА, 

Жанна 

ФЕДІРКО  

44.  Технології 

комфортного 

навчання.  

Засідання творчої 

лабораторії 

«Креативний 

словесник» 

Вчителі 

зарубіжної 

літератури, 

інтегрованого 

курсу 

«Література» та 

російської мови   

Семінар-

практикум 

8 

 

Очна 

ІІ засідання 

27.05 

За 

окремим 

списком 

Олена 

РЕВНИВЦЕВА  

45.  Як навчати 

ефективно і 

радісно? Засідання 

«Літературно-

методичного клубу 

вчителів зарубіжної 

літератури» 

Вчителі 

зарубіжної 

літератури, 

інтегрованого 

курсу 

«Література» та 

російської мови   

Семінар-

практикум 

8 

 

Очна  

 ІІ засідання  

10.06 

За 

окремим 

списком 

Олена 

РЕВНИВЦЕВА  

46.  Розвиток творчого 

потенціалу педагога 

шляхом 

упровадження 

інноваційних 

освітніх технологій 

на уроках історії та 

суспільствознавчих 

дисциплін 

(креативні 

педагогічні 

майстерки 

переможців 

обласних етапів 

Всеукраїнського 

Конкурсу «Учитель 

року» у номінаціях 

«Історія», 

«Правознавство») 

Вчителі історії 

та 

суспільствознав

чих дисциплін 

Семінар-

практикум 

 

 

15 Онлайн 

ІІ засідання 

10.06 

За 

окремим 

списком 

Наталія 

ЧЕРТКОВА  

47.  Методичний 

супровід організації 

освітнього процесу 

в 5 класі закладів 

загальної середньої 

освіти, де 

реалізують 

науково-

педагогічний 

проєкт «Інтелект 

України» 

Вчителі 

математики, які 

реалізують 

освітню 

програму 

науково-

педагогічного 

проєкту 

«Інтелект 

України» у 

закладах 

Семінар-

практикум  

15 Очна 

І засідання  

24.06 

За 

окремим 

списком 

Ольга 

ЛИТВИНЕНКО  
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загальної 

середньої освіти  

48.  ФАКТ (форум 

активних, 

креативних, 

творчих): 

«Підвищення рівня 

фахової 

майстерності 

педагогічних 

працівників у 

форматі здоров’я 

«плюс»: 

креативність, 

комунікація, 

колаборація, 

компетентність» 

Вчителі, які 

викладають 

предмет 

«Основи 

здоров’я»  

(«Я досліджую 

світ») та 

впроваджують 

здоров’я-

збережні 

превентивні  

проєкти 

 

Форум учителів 

основ здоров’я 

та педагогів, які 

викладають 

факультативні 

курси 

здоров’язберіга

ючого 

профілактич-

ного 

спрямування 

(обмін 

досвідом) 

15 

 

Очна 22-25.06 

(за 

окремим 

списком) 

 

Тетяна 

ЖЕЛЄЗНОВА,  

Сергій 

ТКАЧЕНКО  

 

49.  Організація 

національно-

патріотичного 

виховання дітей та 

молоді: практичний 

аспект 

Вчителі 

предмета 

«Захист 

України» та 

організатори 

патріотичної 

роботи на 

місцях 

Семінар 

практикум 

 

20 Очна 25-27.08 Микола 

КОРОБОВ  

50.  Корекційно-

розвиткова робота з 

дітьми з 

психофізичними 

порушеннями: 

сучасні підходи 

Педагогічні 

працівники 

закладів освіти 

Семінар 15 Очна 26-27.08 Вікторія 

ПАВЛЮХ 

 

51.  Особливості роботи 

з дітьми з 

особливими 

освітніми 

потребами в умовах 

(інклюзивної групи) 

закладу дошкільної 

освіти 

Вихователі 

закладів 

дошкільної 

освіти 

Семінар 8 Очна  09.09 Наталія 

ТАРАПАКА  

52.  Формування 

правової та 

громадянської 

компетентностей 

учнів у процесі 

викладання 

суспільствознавчих 

дисциплін: сучасні 

виклики 

Вчителі основ 

правознавства та 

громадянської 

освіти 

Семінар-

практикум 

 

8 Очна 09.09 Інна 

ВІДІБОРЕНКО  

53.  Сучасні дитячі 

твори: як зацікавити 

учня літературою 

Вчителі 

української мови 

та літератури 

Семінар-

практикум 

8  Очна 23.09 Наталія 

КОТЛЯРЕНКО  

54.  Формування 

професійної 

компетентності 

педагога Нової 

української школи 

Районні, міські 

координатори 

Міжнародного 

природничого 

інтерактивного 

Вебінар 8 Онлайн 23.09 Наталія 

ТІХОНОВА  
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за допомогою 

ресурсів 

Міжнародного 

природничого 

інтерактивного 

конкурсу 

«Колосок» 

конкурсу 

«Колосок» 

55.  Краєзнавчо-

культурологічні 

проєкти як 

ефективні методики 

соціального 

партнерства 

закладів освіти 

Керівники 

краєзнавчих 

гуртків та музеїв 

при закладах 

освіти 

Семінар 8 Очна 23.09 Сергій 

КОЛІСНІЧЕНКО  

56.  Розвиток ключових 

компетентностей 

школярів у процесі 

профільного 

навчання в умовах 

міжшкільного 

навчально-

виробничого 

комбінату та  

закладу загальної 

середньої освіти 

Директори 

міжшкільних 

навчально-

виробничих 

комбінатів 

Семінар 8 Очна 30.09 Олена 

ТАТАРЕНКО  

57.  Інноваційний підхід 

у роботі з дітьми 

через 

здоров’язберігаючі 

технології 

Вихователі 

закладів 

дошкільної 

освіти 

Семінар-

практикум 

8 Очна 07.10 Наталія 

ТАРАПАКА  

58.  Сучасна корекційна  

освіта дітей з 

порушеннями 

аутичного спектру 

та інтелектуального 

розвитку (трендова 

студія) 

Дефектологи, 

логопеди, 

корекційні 

педагоги, 

Педагогічні 

працівники, які 

працюють з 

дітьми з 

особливими 

потребами. 

Семінар 

 

8 Очна 07.10 Олександр 

ЖОСАН, 

Валентина 

ВОЙТКО  

59.  Особливості 

викладання 

предметів освітньої 

галузі «Технології» 

у контексті 

оновлених програм 

та реалізації 

Концепції «Нова 

українська школа» 

(регіональний 

науково-

практичний 

семінар) 

Вчителі 

предметів 

освітньої галузі 

«Технології» 

Долинського, 

Новгородків-

ського, 

Петрівського, 

Устинівського 

районів 

Семінар 8 Очна 07.10 Марина 

ЧАЛА,  

Олександр 

ШОВЕНКО, 

Олена 

ТАТАРЕНКО  

60.  Зовнішнє 

незалежне 

оцінювання 2021 

Спеціалісти, які 

відповідають за 

проведення 

Підсумкова 

нарада 

8  Очна 

 

07.10 Любов КОРЖ,  

Ліна 

БУТЕНКО  



38 

 
 

року: підсумки та 

перспективи 

зовнішнього 

незалежного 

оцінювання 

(спільно з 

ОРЦОЯО) 

За 

окремим 

списком 

61.  Актуальні аспекти 

підвищення рівня 

педагогічної 

майстерності в 

підготовці учнів до 

зовнішнього 

незалежного 

оцінювання  з 

історії України 

Вчителі історії Семінар  

 

15 Очна 

 

11-12.10 

За 

окремим 

списком 

Наталія 

ЧЕРТКОВА  

 

62.  Актуальні аспекти 

підвищення рівня 

педагогічної 

майстерності 

вчителя у 

підготовці учнів до 

зовнішнього 

незалежного 

оцінювання з 

англійської мови 

Вчителі 

англійської мови 

Семінар 

 

15 

 

Очна 12-13.10 

За 

окремими 

списками 

Ірина КОСА,  

Юлія 

ЗАДУБНЯК  

 

63.  Організація онлайн 

навчання в закладах 

загальної середньої 

освіти  

Усі категорії 

педагогічних 

працівників 

Семінар-

практикум  

15 Очна 12-13.10 Ольга 

ЛИТВИНЕНКО  

64.  Реалізація завдань з 

питань адвокації, 

планування, 

моніторингу та 

оцінки заходів  

упровадження 

здоров'язбережних 

превентивних 

проєктів: від теорії 

до практики (творча 

майстерня, ІІ 

засідання  

(ІІ група)) 

Вчителі, які 

викладають 

основи 

здоров’я 

(«Я досліджую 

світ») та 

впроваджують 

здоров’я-

збережні 

превентивні  

проєкти 

 

Семінар-

практикум  

(звіт) 

15 

 

Очна 12-

13.10 

(за 

окремим 

списком) 

Тетяна 

ЖЕЛЄЗНОВА,  

Сергій 

ТКАЧЕНКО  

 

65.  Творче 

конструювання як 

складова STREAM-

освіти 

дошкільників 

Педагогічні 

працівники 

закладів 

дошкільної 

освіти 

Семінар-

практикум 

8 Очна  21.10 Наталія 

ГАГАРІНА  

66.  Організаційно-

методичні засади 

діяльності 

інклюзивно-

ресурсних центрів 

Директори 

інклюзивно-

ресурсних 

центрів 

Семінар 8 Очна 21.10 Олена 

ПОЛОВЕНКО,  

Інна 

ЧЕРВОНЕЦЬ  

 

67.  Актуальні аспекти 

підвищення рівня 

педагогічної 

майстерності 

вчителя у 

підготовці учнів до 

зовнішнього 

Вчителі 

української мови 

та літератури  

Семінар-

практикум 

8 Очна 21.10 

За 

окремими 

списками 

Наталія 

КОТЛЯРЕНКО,  

Галина МІНИЧ  
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незалежного 

оцінювання з 

української мови та 

літератури 

68.  Дидактичні 

особливості 

освітнього процесу 

в початкових класах 

у світлі реалізації 

Концепції «Нова 

українська школа» 

Вчителі 

початкових 

класів, 

наставники 

закладів 

загальної 

середньої освіти, 

які пілотують 

новий 

державний 

стандарт 

початкової 

освіти, тренери 

Нової 

української 

школи в 

Кіровоградській 

області 

Семінар-

практикум 

15 Очна  

 ІІ засідання  

 21.10  

За 

окремим 

списком 

 

 

 

Вікторія 

КОНДРАТОВА,  

Олена 

ЧЕРНЕЦЬКА  

69.  Методичний 

супровід організації 

освітнього процесу 

в 5 класі закладів 

загальної середньої 

освіти, де 

реалізують 

науково-

педагогічний 

проєкт «Інтелект 

України» 

Вчителі 

математики, 

які реалізують 

освітню 

програму 

науково-

педагогічного 

проєкту 

«Інтелект 

України» у 

закладах 

загальної 

середньої 

освіти  

Семінар-

практикум  

15 Онлайн 

 ІІ засідання  

04.11 

(за 

окремим 

списком) 

Ольга 

ЛИТВИНЕНКО  

70.  Інноваційний 

розвиток сучасного 

закладу освіти 

Керівники 

закладів 

загальної 

середньої освіти 

Семінар 8 Очна 04.11 Ірина 

МАРЧЕНКО  

71.  Методологічні 

засади викладання 

інтегрованого курсу 

«Мистецтво» в 

початковій школі 

Вчителі 

початкових 

класів, які 

викладають 

образотворче 

мистецтво в 

закладах 

загальної 

середньої освіти 

Семінар-

практикум 

8 Очна 04.11 Вікторія 

КОНДРАТОВА  

72.  Методика і 

технології 

оцінювальної 

діяльності. 

Відповідальні 

за проведення 

моніторингови

х досліджень 

Вебінар 5  Онлайн 18.11 Любов КОРЖ,  

Тетяна 

ШАПОВАЛОВА  

73.  Реалізація 

компетентнісного 

потенціалу в 

Вчителі 

початкових 

класів 

Семінар- 

практикум 

8 

8 

Очна  

ІІ засідання 

02.12 Наталія 

ТІХОНОВА  
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освітньому процесі 

початкової школи: 

креативні стратегії 

За 

окремим 

списком 

74.  Практика та 

інструменти 

оцінювання в школі 

Вчителі 

початкових 

класів (1- 3 

класи) 

Семінар-

практикум 

8 Очна  16.12 Вікторія 

КОНДРАТОВА,  

ЧЕРНЕЦЬКА 

Олена  

75.  Якість дошкільної 

освіти: основні 

критерії та складові 

освітнього 

середовища 

Керівники 

закладів 

дошкільної 

освіти 

Семінар-

практикум 

8 Онлайн 17.12 Наталія 

ТАРАПАКА,  

Наталія 

ГАГАРІНА 

 

76.  Інноваційна 

спрямованість 

педагогічної 

діяльності вчителя 

Переможці 

обласного туру 

всеукраїнського 

конкурсу 

«Учитель року - 

2021» 

Семінар- 

практикум 

30 Очна За 

окремим 

графіком 

Лариса 

ГОЛОДЮК 

 

77.  Система вебінарів 

за запитами 

педагогічних 

працівників 

Усі категорії 

здобувачів 

освіти 

Вебінар 2 Дистанцій

на 

третя 

середа 

місяця 

Марина 

ЧАЛА,  

Олександр 

ШОВЕНКО, 

Олена 

ТАТАРЕНКО  

78.  Обласний конкурс 

«Інновації в 

освітньому 

просторі: тренди – 

2021» 

Усі категорії 

здобувачів 

освіти 

Конкурс  Дистанцій

на 

Жовтень-

грудень 

Сергій 

БУРТОВИЙ,  

Ганна 

СКРИПКА,  

Ольга 

ЛИТВИНЕНКО  

79.  Обласна 

дистанційна 

практико 

орієнтована 

конференція 

«Цифрове освітнє 

середовище» 

Усі категорії 

здобувачів 

освіти 

Конференція 8 Дистанцій

на 

Листопад Ольга 
ЛИТВИНЕНКО, 

Артур 

ЧАСТАКОВ  

 

80.  Безпека дітей в 

Інтернеті: 

попередження, 

освіта, взаємодія 

Усі категорії 

здобувачів 

освіти 

Онлайн - 

конференція 

 Дистанцій

на 

09.02  Марина 

ЧАЛА,  

Олександр 

ШОВЕНКО 

81.  Технологія фахової 

майстерності: 

освіта впродовж 

життя (ХVІІ 

Хмурівські 

методичні читання) 

Наукові, 

науково-

педагогічні, 

педагогічні 

працівники 

Обласна 

інтернет-

конференція 

 Дистанційна 25.10-

29.10 

Сергій 

БУРТОВИЙ,  

Ганна 

ЯКОВОВА  
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4.5. Експертно-аналітична діяльність: 

а) апробація підручників та навчальних посібників, авторських програм, 

електронних та технічних засобів навчання тощо 

№ 

з/п 
Зміст роботи Відповідальні 

Термін 

виконання 

Відмітка 

про 

виконання 

1 Експертиза методичних розробок 

педагогічних працівників області, які 

атестуються на присвоєння педагогічних 

звань: «викладач-методист», «учитель-

методист», «вихователь-методист», 

«практичний психолог-методист», 

«педагог-організатор-методист», 

«керівник гуртка-методист» 

Лариса ГОЛОДЮК 

Керівники 

структурних 

підрозділів 

Січень, 

лютий 

 

2 Експертиза та рецензування науково-

методичної продукції вчителів регіону 

Члени експертно-

аналітичної ради, 

структурні 

підрозділи 

Протягом 

року 

 

3 Експертиза дистанційних курсів, 

дистанційних тренінгів науково-

педагогічних та педагогічних працівників 

інституту 

Члени методичної 

комісії 

Протягом 

року 

 

4 Розробка методичних рекомендацій  щодо 

організації освітнього процесу з питань 

концептуальних та методичних основ 

формування здоров’язбережної і 

соціальної компетентності в рамках 

освітньої галузі «Соціальна і 

здоров’язбережна», передбаченою 

концепцією і проєктом стандарту Нової 

української школи 

Тетяна 

ЖЕЛЄЗНОВА 

Травень –

червень 

 

5 Надання рекомендацій щодо організації 

роботи з впровадження здоров’язбережних 

превентивних проєктів у освітній процес 

опорних закладів Кіровоградської області 

Тетяна 

ЖЕЛЄЗНОВА 

Травень-

червень 

 

6 Розробка інструктивно-методичних листів 

щодо організації роботи  з питань охорони 

праці, безпеки життєдіяльності в закладах 

дошкільної, загальної середньої освіти 

області 

Тетяна 

ЖЕЛЄЗНОВА 

Протягом  

року 

 

 

7 Методична допомога вчителям, які 

здійснюють апробацію навчальної 

літератури (за потребою) 

Структурні 

підрозділи 

Протягом  

року 

 

 

8 Участь в апробації електронних засобів 

навчального призначення для підтримки 

шкільних предметів, програм 

факультативних занять і спецкурсів (за 

наказом МОН України) 

Структурні 

підрозділи 

Протягом  

року 
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б) рецензування програм підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників, збірників, відгуки на автореферати тощо 

№ 

з/п 
Зміст роботи Відповідальні 

Термін 

виконання 

Відмітка про 

виконання 

1 Рецензування авторських навчальних 

програм, факультативів, спецкурсів, курсів 

за вибором відповідно до порядку 

створення та їх затвердження 

Завідувачі кафедр, 

науково-методичних 

лабораторій, 

обласних навчально-

методичних центрів, 

відділів 

Протягом року 

(за потребою) 

 

2 Підготовка відгуків на автореферати 

дисертаційних досліджень відповідно до 

вимог оформлення дисертацій та 

авторефератів 

Завідувачі кафедр Протягом року 

(за потребою) 

 

3 Висвітлення на сайті закладу інформації 

про рецензування програм освітньої 

діяльності курсів підвищення кваліфікації, 

збірників та ін.  

Центр дистанційного 

навчання 

Протягом року 

 

 

4 Розробка інструктивно-методичних листів 

щодо організації освітнього процесу 

Керівники 

структурних 

підрозділів 

Протягом року 

 

 

4.6. Розробка програм, рекомендацій, інструктивно-методичних листів, 
концепцій, положень тощо 

№ 

з/п 
Зміст роботи Відповідальні 

Термін 

виконання 

Відмітка про 

виконання 

1 Створення та оновлення програм семінарів-

практикумів та тренінгів для організації 

підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників за дистанційною формою  

Структурні 

підрозділи 

Протягом 

року 

 

2 Розробка інструктивно-методичного 

забезпечення щодо викладання навчальних 

предметів  

Керівники 

структурних 

підрозділів 

Травень  

3 Методичні рекомендації для проведення 

Першого уроку та Дня знань у 2021/2022 

навчальному році 

Юлія 

ФЕДОРОВА, 

Наталія 

ТАРАПАКА 

Травень-

червень 

 

4 Методичні рекомендації щодо організації 

освітнього процесу у 2021/2022 навчальному 

році 

Керівники 

структурних 

підрозділів 

Травень-

червень 

 

5 Методичні рекомендації до серпневих нарад 

2021/2022 навчальний рік 

Структурні 

підрозділи 

Травень-

червень 

 

6 Звітні матеріали за результатами адресної 

методичної декади (за запитами) 

Олена 

ПОЛОВЕНКО 

Протягом 

року 

 

7 Інформаційні листи відповідно до наказів МОН 

України, листів ДНУ «ІМЗО». департаменту 

освіти і науки облдержадміністрації  та інших 

установ  

Структурні 

підрозділи 

Протягом 

року 
 

8 Інформаційно-інструктивні листи на органи 

управління освітою райдержадміністрацій, 

виконавчих комітетів міських рад міст 

обласного значення, міських, селищних, 

Структурні 

підрозділи 

Протягом 

року 
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сільських рад об’єднаних територіальних 

громад, заклади освіти регіону 

9 Методичні рекомендації щодо реекспозиції 

шкільних музеїв (музейних кімнат) 

Юлія 

ФЕДОРОВА 

Протягом 

року 
 

10 Методичні рекомендації для  директорів ІРЦ 

щодо діяльності інклюзивно-ресурсних центрів 

Інна ЧЕРВОНЕЦЬ 

 
Жовтень 

 

11 Методичні рекомендації щодо взаємодії 

інклюзивно-ресурсних центрів та фахівців 

психологічної служби в системі психолого-

педагогічного супроводу дітей з особливими 

освітніми потребами дошкільного та шкільного 

віку в умовах інклюзивного навчання 

Ольга 

ЗАБОЛОТНЯ 

Лютий  

12 Методичні рекомендації щодо єдиних вимог до 

ведення професійної документації працівників 

психологічної служби 

Валентина 

ЧЕБОНЕНКО 

Березень  

13 Методичні рекомендації щодо запровадження 

єдиного діагностичного мінімуму діяльності 

практичних психологів та соціальних педагогів 

різних типів навчальних закладів 

Наталія 

ДЗЮБАС 

Березень  

14 Методичні рекомендації щодо пріоритетних 

напрямків діяльності  консультантів, які будуть 

відповідати за супровід працівників 

психологічної служби, а також для практичних 

психологів центрів професійного розвитку 

педагогічних працівників, які повинні надавати 

допомогу педагогічним працівникам 

Валентина 

ЧЕБОНЕНКО, 

Ольга 

ЗАБОЛОТНЯ 

. 

Квітень  

15 Методичні рекомендації щодо запровадження 

«години психолога» в закладах освіти 

Ольга 

ЗАБОЛОТНЯ 

Червень  

16 Методичні рекомендації з актуальних питань 

діяльності психологічної служби системи 

освіти та оптимізації організаційно-

управлінської складової в реалізації напрямків 

діяльності психологічної служби 

Валентина 

ЧЕБОНЕНКО,  

Ольга 

ЗАБОЛОТНЯ 

Листопад  

V. Науково-методична діяльність 

5.1. Школи фахової майстерності, школи молодого педагога, школи 
молодого керівника, творчі майстерні, лабораторії, тренінги тощо 

№ 

з/п 

Тема, форма 

проведення 

Категорія 

педагогічних 

працівників 

Вид роботи 

(тренінг, 

практикум, 

майстер-клас 

та ін.) 

К-сть 

годин 

Форма 

(очна, 

онлайн) 

Дата 

проведення 

Автор-

розробник 

1.  Створення, 

налаштування та 

оптимізація 

персонального YouTube-

каналу 

Усі категорії 

педагогічних 

працівників, керівники 

закладів освіти 

Тренінг 8 Очна 04.01 Сергій 

БУРТОВИЙ  

 

2.  Упровадження 

елементів змішаного 

навчання на уроках 

німецької мови 

Вчителі німецької мови Семінар-

практикум 

(творча група) 

8 Очна 04.01 

За окремим 

списком 

Руслана 

ГРИНЮКОВА  

3.  Розвиток емоційної 

компетентності 

особистості 

Педагогічні 

працівники, практичні 

психологи, соціальні 

педагоги закладів 

професійної 

Тренінг 15 Очна 04-05.01 Оксана 

МОЛЧАНОВА  
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(професійно-технічної) 

освіти 

4.  Актуальні аспекти 

підвищення рівня 

педагогічної 

майстерності вчителя у 

підготовці учнів до 

зовнішнього 

незалежного оцінювання 

з фізики 

Вчителі фізики і 

астрономії 

Практикум 15 

 

 

Очна 04-05.01 

За окремим 

списком 

Андрій ДРОБІН  

 

5.  Академічна 

доброчесність: як не 

порушувати права 

Педагогічні працівники 

різних фахів, керівники 

закладів освіти 

Тренінг 8 Очна 05.01 Жанна 

ФЕДІРКО 

 

6.  Прийоми та техніки 

нейропсихологічної 

корекції розвитку 

дошкільників 

Дефектологи, 

логопеди, корекційні 

педагоги, педагогічні 

працівники, які 

працюють з дітьми з 

особливими потребами 

Практикум 

 

8 Очна 05.01 Валентина 

ВОЙТКО  

7.  Сучасні підходи до 

роботи з обдарованими 

учнями 

Педагогічні працівники Тренінг 8 Очна 05.01 Анжела 

ГЕЛЬБАК, 

Вікторія 

ПАВЛЮХ  

8.  Нові вектори  кластерної 

взаємодії: навчатись, 

щоб бути у тренді 

Керівники закладів 

освіти, науково-

педагогічні, 

педагогічні 

працівники закладів 

освіти 

Практикум 

(зимова 

школа) 

15 Онлайн 04-06.01 Олена 

ПОЛОВЕНКО, 

Оксана 

ПОБЕРЕЖЕЦЬ,  

Валентина 

ТРУБІНА,  

Людмила 

КІРІШКО  

9.  Стрес-менеджмент у 

закладі освіти: 

психологічний аспект 

Практичні психологи 

та соціальні педагоги 

закладів освіти 

Тренінг 8 Очна 20.01 Валентина 

ЧЕБОНЕНКО  

10.  Методичний супровід 

організації освітнього 

процесу в 3 класі 

початкової школи 

науково-педагогічного 

проєкту «Інтелект 

України» 

Вчителі початкових 

класів (3 клас), які 

реалізують  освітню 

програму початкової 

школи науково-

педагогічного проєкту 

«Інтелект України» у 

закладах загальної 

середньої освіти 

Практикум 

№1 

 

 

8 Очна 20.01 

За окремими 

списками 

Олена 

ЧЕРНЕЦЬКА  

11.  Методичний супровід 

організації освітнього 

процесу в 4 класі 

початкової школи 

науково-педагогічного 

проєкту «Інтелект 

України» 

Вчителі початкових 

класів (4 клас), які 

реалізують освітню 

програму початкової 

школи науково-

педагогічного проєкту 

«Інтелект України» у 

закладах загальної 

середньої освіти 

Практикум 

№1 

 

 

 8 Очна 21.01 

За окремими 

списками 

Олена 

ЧЕРНЕЦЬКА  

12.  Методичний супровід 

організації освітнього 

процесу в 2 класі 

початкової школи 

науково-педагогічного 

проєкту «Інтелект 

України» 

Вчителі початкових 

класів (2 клас), які 

реалізують освітню 

програму початкової 

школи науково-

педагогічного проєкту 

«Інтелект України» у 

закладах загальної 

середньої освіти 

Практикум 

№1 

 

 

8 Очна 27.01 

За окремими 

списками 

Олена 

ЧЕРНЕЦЬКА  
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13.  Корекційно-розвиткова 

робота практичного 

психолога в умовах 

інклюзії 

Практичні психологи, 

які працюють в умовах 

інклюзії 

Практикум 8 Очна 04.02 Анжела 

ГЕЛЬБАК,  

Вікторія 

ПАВЛЮХ  

14.  Запровадження 

ситуативно-ігрових 

завдань для формування 

основ критичного 

мислення у дітей 

старшого дошкільного 

віку. 

Педагогічні працівники 

закладів дошкільної 

освіти 

Тренінг 8 Очна  04.02 Наталія 

ГАГАРІНА,  

Світлана 

СКУРЕНКО  

15.  Нетрадиційні техніки 

сучасного декоративно-

прикладного мистецтва 

Вчителі трудового 

навчання (технології), 

вчителі образотворчого 

мистецтва, вчителі 

інтегрованого курсу 

«Мистецтво», 

керівники гуртків 

декоративно-

прикладного мистецтва 

Практикум 8 Очна 04.02 Світлана 

ЄФІМЕНКО  

16.  Формувальне 

оцінювання як основа 

розвитку індивідуальної 

траєкторії успіху 

Вчителі-предметники 

закладів загальної 

середньої освіти 

Тренінг 8 Очна 18.02 Антоніна 

КЕНДЮХОВА  

17.  Освітня робототехніка 

та мікроелектроніка 

 

Вчителі інформатики Практикум 

(динамічна 

творча 

група) 

15  І 

засідання 

дистанцій

на 

18.02 

 

Ганна 

СКРИПКА,  

Марина ЧАЛА,  

Олександр 

ШОВЕНКО  

18.  Освітні проєкти як 

інструмент змін у новій 

українській школі 

Керівники закладів 

освіти, педагоги 

Практикум 

(школа 

менторингу) 

8 

 

Очна 

І заняття  

18.02 

 

Оксана 
ПОБЕРЕЖЕЦЬ  

19.  Використання 

інноваційних технологій 

щодо профілактики 

правопорушень серед 

неповнолітніх 

Практичні психологи 

та соціальні педагоги 

закладів освіти 

Тренінг 8 Очна 18.02 Валентина 

ЧЕБОНЕНКО,  

Наталія 

ДЗЮБАС  

20.  Технологія 

майндмеппінгу з 

додатком Google 

Усі категорії 

педагогічних 

працівників 

Тренінг 8  Очна 

 

18.02 

 

Ольга 

ЛИТВИНЕНКО  

21.  Психолого-педагогічна 

характеристика дітей з 

особливими освітніми 

потребами та 

особливості супроводу в 

напрямі формування 

ключових 

компетентностей 

Педагогічні 

працівники, які 

працюють з дітьми з 

особливими освітніми 

потребами 

Тренінг 8 Очна 04.03 Вікторія 

ПАВЛЮХ  

22.  Використання теорії 

множинного інтелекту 

Г. Гарднера в Новій 

українській школі 

Вчителі початкових 

класів 

Тренінг 8 Очна  04.03 Наталія 

ТІХОНОВА, 

Тетяна 

ПАШАНОВА  

23.  Профілактика 

професійного вигорання 

працівників 

психологічної служби 

засобами арт-терапії 

Практичні психологи 

та соціальні педагоги 

закладів освіти 

Тренінг 8 Очна 04.03 Валентина 

ЧЕБОНЕНКО  

24.  Використання 

скрайбингу в освітньому 

процесі 

Усі категорії 

педагогічних 

працівників 

Тренінг 7  Очна 

 

04.03 Ольга 

ЛИТВИНЕНКО  
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25.  Онлайн сервіси для 

роботи з медіафайлами 

Усі категорії 

педагогічних 

працівників, керівники 

закладів освіти 

Тренінг 8 Очна 09.03 

 

Сергій 

БУРТОВИЙ 

 

26.  Лексичні помилки в 

мовленні 

Вчителі української 

мови і літератури 

Практикум 8 Очна 09.03 Олена 

ВІКТОРІНА 

 

27.  Психолого-педагогічні 

особливості оцінювання 

учнів з особливими 

освітніми потребами 

Дефектологи, 

логопеди, корекційні 

педагоги, педагогічні 

працівники, які 

працюють з дітьми з 

особливими потребами 

Практикум 

 

15 Очна 09-10.03 Валентина 

ВОЙТКО, 

Антоніна 

КЕНДЮХОВА  

28.  Онлайн сервіси для 

роботи з медіафайлами 

Усі категорії 

педагогічних 

працівників, керівники 

закладів освіти 

Тренінг 8 Очна 10.03 Сергій 

БУРТОВИЙ 

 

29.  Сучасний підручник: 

вимоги до змісту та 

перевірки якості 

Педагогічні працівники 

закладів освіти 

Тренінг 8 Очна 11.03 Олександр 

ЖОСАН 

 

30.  Розвиток в учнів 

художньо-творчого 

самовираження шляхом 

використання сучасних 

художньо-педагогічних 

та цифрових технологій 

на уроках з предметів 

художньо-естетичного 

циклу 

Вчителі, які 

викладають 

«Образотворче 

мистецтво», 

інтегрований курс 

«Мистецтво» в 

закладах загальної 

середньої освіти 

Тренінг 15 Очна  11-12.03 Вікторія 
КОНДРАТОВА,  

Ольга 
ЛИТВИНЕНКО  

31.  Методика розв’язування 

олімпіадних задач з 

фізики і астрономії 

Вчителі фізики і 

астрономії 

Практикум 15 Очна 11-12.03 Андрій ДРОБІН  

 

32.  Інноваційні практики в 

управлінні закладом 

освіти 

Керівники закладів 

освіти, науково-

педагогічні, 

педагогічні працівники 

закладів освіти 

Коворкінг 15 Очна 11-12.03 Олена 

ПОЛОВЕНКО, 

Оксана 

ПОБЕРЕЖЕЦЬ,  

Валентина 

ТРУБІНА,  

Людмила 

КІРІШКО  

33.  Формуємо культуру 

академічної 

доброчесності 

Педагогічні працівники  Тренінг 8 Очна 12.03 Антоніна 

КЕНДЮХОВА  

34.  Діяльність учителя-

дефектолога в умовах 

різних форм корекційної 

освіти 

Вчителі-дефектологи 

закладів освіти 

Практикум 8 Очна 25.03 Вікторія 

ПАВЛЮХ  

35.  Шляхи оптимізації 

підготовки до державної 

підсумкової атестації з 

англійської мови  

Вчителі англійської 

мови 

Семінар 

(творча група) 

8 Очна 25.03 

За окремим 

списком 

Ірина КОСА,  

Юлія 

ЗАДУБНЯК  

 

36.  Творчо-пошукова 

діяльність учителів 

трудового навчання  

Вчителі трудового 

навчання та 

технологій 

Практикум 

(творча 

група) 

8 І 

засідання 

25.03 

 

Сергій 

БУРТОВИЙ, 

Олена 

ТАТАРЕНКО  

37.  Організація освітнього 

середовища для дітей з 

особливими освітніми 

потребами в закладі 

дошкільної освіти 

Вихователі-методисти 

закладів дошкільної 

освіти 

Практикум 8 Очна  25.03  Наталія 

ТАРАПАКА, 

Інна 

ЧЕРВОНЕЦЬ  
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38.  Як навчати ефективно і 

радісно? 

Вчителі зарубіжної 

літератури, 

інтегрованого курсу 

«Література» та 

російської мови   

Тренінг 8 Очна 25.03 Олена 

РЕВНИВЦЕВА  

39.  Проблеми унормування 

української мови. 

Наголос 

Вчителі української 

мови і літератури 

Практикум 8 Онлайн 29.03 Олена 

ВІКТОРІНА 

 

40.  Методичний супровід 

організації освітнього 

процесу в 2 класі 

початкової школи 

науково-педагогічного 

проєкту «Інтелект 

України» 

Вчителі початкових 

класів (2 клас), які 

реалізують освітню 

програму початкової 

школи науково-

педагогічного проєкту 

«Інтелект України» у 

закладах загальної 

середньої освіти 

Практикум 

№2 

 

8 Очна 29.03 

За окремим 

списком 

Олена 

ЧЕРНЕЦЬКА  

41.  Корекція та 

самокорекція 

емоційного вигорання 

педагогічних 

працівників 

Педагогічні працівники  Тренінг 8 Очна 30.03 Валентина 

ВОЙТКО  

42.  Методичний супровід 

організації освітнього 

процесу в 3 класі 

початкової школи 

науково-педагогічного 

проєкту «Інтелект 

України» 

Вчителі початкових 

класів (3 клас), які 

реалізують  освітню 

програму початкової 

школи науково-

педагогічного проєкту 

«Інтелект України» у 

закладах загальної 

середньої освіти 

Практикум 

№2 

 

8 Очна 30.03 

За окремими 

списками 

Олена 

ЧЕРНЕЦЬКА  

43.  Методичний супровід 

організації освітнього 

процесу в 4 класі 

початкової школи 

науково-педагогічного 

проєкту «Інтелект 

України» 

Вчителі початкових 

класів (4 клас), які 

реалізують освітню 

програму початкової 

школи науково-

педагогічного проєкту 

«Інтелект України» у 

закладах загальної 

середньої освіти 

Практикум 

№2 

 

 8 Очна 31.03 

За окремими 

списками 

Олена 

ЧЕРНЕЦЬКА  

44.  Корекційно-розвиткові 

заняття з учнями з 

особливими освітніми 

потребами: 

організаційно-

методичний аспект 

Педагогічні 

працівники, які 

працюють з дітьми з 

особливими освітніми 

потребами 

Тренінг 15 Очна 31.03-01.04 Олександр  

ЖОСАН, 

Вікторія 

ПАВЛЮХ  

45.  Формування здорового 

способу життя та 

профілактика 

ВІЛ/СНІДу 

(«Захисти себе від ВІЛ», 

FairyPlay – Чесна гра», 

«Маршрут Безпеки») 

Вчителі основ здоров’я 

(«Я досліджую світ»), 

початкових класів, 

заступники директорів 

з виховної роботи, 

психологи, педагоги-

організатори, класні 

керівники 

Тренінг 30 Очна 

І 

засідання  

 

ІІ етап – 

дистанці

йна 

форма 

ІІІ етап – 

засідання 

– очна 

форма 

01.04 

 

02.04.-04.05 

 

 

05-06.05 

Тетяна 

ЖЕЛЄЗНОВА,  

Сергій 

ТКАЧЕНКО  

 

46.  Драмтерапія у роботі з 

дітьми, які мають 

особливі освітні потреби  

Педагогічні 

працівники, які  

працюють з дітьми  з 

Практикум 

15 Очна 

01-02.04 Валентина 

ВОЙТКО,  

Світлана 

ЄФІМЕНКО  



48 

 
 

особливими освітніми 

потребами 

47.  Як організувати та 

провести вдалий тренінг 

Усі категорії 

педагогічних 

працівників, керівники 

закладів освіти 

Тренінг 8 Очна 02.04 Ганна 

СКРИПКА 

 

48.  Аналітико-

інтерпретаційна 

діяльність суб’єктів 

навчання у процесі 

роботи над художнім 

твором 

Вчителі української 

літератури та 

зарубіжної літератури 

Практикум 8  Очна 02.04 Ірина 

НЕБЕЛЕНЧУК  

49.  Формування 

інноваційної 

компетентності вчителя 

Педагогічні працівники Тренінг 8 Очна 02.04 Ірина 

МАРЧЕНКО  

50.  Методичний супровід 

організації освітнього 

процесу в 1 класі 

початкової школи 

науково-педагогічного 

проєкту «Інтелект 

України» 

Вчителі початкових 

класів (1 клас), які 

реалізують освітню 

програму початкової 

школи науково-

педагогічного проєкту 

«Інтелект України» у 

закладах загальної 

середньої освіти 

Практикум 8 Очна 08.04 

За окремими 

списками 

Олена 

ЧЕРНЕЦЬКА  

51.  Онлайн-сервіси для 

роботи з медіафайлами 

(фото, аудіо, відео) 

Усі категорії 

педагогічних 

працівників, керівники 

закладів освіти 

Майстер-клас 8 Онлайн 15.04 Сергій 

БУРТОВИЙ 

 

52.  Проблеми унормування 

української мови. 

Лексика 

Вчителі української 

мови і літератури 

Практикум 8 Онлайн 15.04 Олена 

ВІКТОРІНА 

 

53.  Створюємо професійне 

портфоліо, яке працює 

на нас 

Педагогічні працівники 

різних фахів 

Практикум 8 Очна 15.04 Антоніна 

КЕНДЮХОВА  

54.  Методичні принципи 

підготовки школярів до 

олімпіад з інформатики 

та інформаційних 

технологій  

Вчителі інформатики Практикум 

(динамічна 

творча 

група) 

15  І засідання 

-

дистанцій

на 

15.04 

 

Марина 

ЧАЛА,  

Олександр 

ШОВЕНКО  

55.  Технології менеджменту 

в управлінні закладом 

загальної середньої 

освіти. 

Адміністративний 

менеджмент 

Керівники закладів 

загальної середньої 

освіти 

Практикум 

(школа 

освітнього 

менеджменту) 

8 Очна 15.04 

 

Валентина 

ТРУБІНА  

56.  Психічне здоров’я дітей, 

попередження та 

подолання негативних 

явищ в умовах закладу 

освіти 

Практичні психологи 

та соціальні педагоги 

закладів освіти 

Тренінг 8 Очна 15.04 Валентина 

ЧЕБОНЕНКО, 

Ольга 

ЗАБОЛОТНЯ  

57.  Розвиток професійної 

компетентності вчителя-

предметника в умовах 

модернізації змісту 

освіти 

Усі категорії 

педагогічних 

працівників 

Семінар-

практикум 

(методичний 

коучинг) 

15 

 

Очна 

І 

засідання  

15.04 

 

Ганна 

СКРИПКА,  

Ольга 

ЛИТВИНЕНКО  

58.  Як виховати екологічну 

культуру у дітей 

Заступники директорів 

з виховної роботи, 

педагоги-організатори, 

класні керівники 

Тренінг  8 Очна 20.04 Юлія 

ФЕДОРОВА,  

Сергій ПЛЯКА  
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59.  Створення якісного 

предметного тесту 

навчальних досягнень  

Вчителі- предметники 

закладів загальної 

середньої освіти 

Практикум 8 Очна 29.04 Антоніна 

КЕНДЮХОВА  

60.  Розвиток навичок 

соціальної 

компетентності 

педагогів засобами 

ігротерапії 

Педагогічні працівники 

закладів загальної 

середньої та 

професійної 

(професійно-технічної) 

освіти 

Тренінг 8 Очна 29.04 Оксана 

МОЛЧАНОВА  

61.  Формування 

професійної 

компетентності учителя 

фізичної культури в 

умовах модернізації 

змісту освіти 

Вчителі фізичної 

культури 

Тренінг 

 

8 Очна 29.04 Микола 

КОРОБОВ  

62.  Корекційно-розвиткова 

робота з учнями з 

особливими освітніми 

потребами  

Вчителі, які проводять 

корекційно-розвиткові 

заняття при 

інклюзивній формі 

навчання  

Практикум 8 Очна 29.04 Інна 

ЧЕРВОНЕЦЬ  

 

63.  Відео/Аудіо монтаж: 

основи створення 

навчальних відео 

Усі категорії 

педагогічних 

працівників, керівники 

закладів освіти 

Майстер-клас 8 Онлайн 05.05 Сергій 

БУРТОВИЙ 

 

64.  Візуалізація як тренд 

цифрового освітнього 

середовища 

Усі категорії 

педагогічних 

працівників 

Тренінг 8  Очна 

 

05.05 Ольга 

ЛИТВИНЕНК

О  

65.  Формування здорового 

способу життя та 

профілактика 

ВІЛ/СНІДу 

(«Захисти себе від ВІЛ», 

FairyPlay – Чесна гра», 

«Маршрут Безпеки») 

Вчителі основ здоров’я 

(«Я досліджую світ»), 

початкових класів, 

заступники директорів 

з виховної роботи, 

психологи, педагоги-

організатори, класні 

керівники 

Тренінг 30 Очна  

 

 ІІІ етап 

 

І етап - 

очна 

ІІ етап – 

дистанці

йна 

05-06.05 

 

 

01.04 

 

02.04.-04.05 

 

Тетяна 

ЖЕЛЄЗНОВА, 

Сергій 

ТКАЧЕНКО  

 

66.  Комплексне 

використання 

навчального обладнання 

кабінетів фізики 

Вчителі фізики і 

астрономії 

Практикум 15 Очна 05-06.05 Андрій ДРОБІН  

 

67.  Візуалізація матеріалу 

на уроках української 

мови і літератури 

Вчителі української 

мови і літератури, 

учителі початкових 

класів 

Тренінг 8 Очна 06.05 Олена 

ВІКТОРІНА 

 

68.  Педагогічний 

сторітелінг 

Усі категорії 

педагогічних 

працівників, керівники 

закладів освіти 

Тренінг 8 Онлайн 06.05 Жанна 

ФЕДІРКО 

 

69.  Розроблення та 

використання 

навчальних матеріалів у 

початковій школі 

Вчителі початкових 

класів 

Практикум 8 Очна 06.05  Олена 

ЧЕРНЕЦЬКА,  

Вікторія 
КОНДРАТОВА  

70.  Презентаційні матеріали 

як засіб удосконалення 

професійного рівня 

педагога (презентації, 

буктрейлери, 

відеоролики) 

Вчителі української 

літератури та 

зарубіжної літератури 

Майстер-клас 8  Онлайн 06.05 Ірина 

НЕБЕЛЕНЧУК  

71.  Інноваційна освітня 

діяльність: зміст і форми 

Педагогічні працівники 

закладів освіти 

Практикум 8 Очна 07.05 Олександр 

ЖОСАН 
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72.  Медійна та 

інформаційна 

грамотність на уроках 

географії 

Вчителі географії Семінар –

практикум 

(творча група) 

8 І 

засідання 

11.05 

За окремим 

списком 

Людмила 

ХЛАНЬ,  

Жанна 

ФЕДІРКО  

73.  Порушення писемного 

мовлення у дітей з 

особливими освітніми 

потребами: корекційний 

супровід та оцінювання 

навчальних досягнень 

Вчителі-дефектологи, 

педагогічні 

працівники, що 

працюють в умовах 

інклюзії 

Практикум 15 Очна 11-12.05 Вікторія 

ПАВЛЮХ,  

Антоніна 

КЕНДЮХОВА  

74.  Сучасні підходи та 

шляхи реалізації 

компетентнісно-

орієнтованого навчання 

біології  

Вчителі біології Семінар –

практикум 

(творча група) 

8 

 

І 

засідання 

12.05 

За окремим 

списком 

Оксана 

БОГДАНОВА,  

Жанна 

ФЕДІРКО  

75.  Партнерська взаємодія у 

процесі формування 

здоров’язбережувальної 

компетентності  

Директори закладів 

загальної середньої 

освіти, заступники 

директорів з виховної 

роботи, педагоги-

організатори, які 

впроваджують 

здоров’язбережувальні 

технології у закладі 

освіти  

Тренінг  8 Очна 12.05 Юлія 

ФЕДОРОВА  

 

76.  Методика створення 

засобів візуалізації на 

уроках історії в умовах 

реалізації 

компетентнісного 

підходу 

Вчителі історії Тренінг 8 Онлайн 13.05 Юрій 
МИТРОФАНЕНКО 

 

77.  Нейропсихологія 

писемного мовлення 

учнів початкових класів 

Вихователі груп 

подовженого дня 

Тренінг 8 Очна  13.05 Інна 

ЧЕРВОНЕЦЬ,  

Оксана 

МОЛЧАНОВА  

78.  Організація діяльності 

вчителів фізико-

математичних 

дисциплін відповідно до 

Державного стандарту 

базової середньої освіти 

в умовах модернізації 

освіти 

Голови методичних 

об’єднань вчителів 

математики і фізики  

Майстер-клас 

 

15 Очна 13-14.05 Андрій ДРОБІН,  

Любов 

ТКАЧЕНКО  

 

79.  Розвиток 

комунікативної 

культури педагогів у 

сучасному закладі 

дошкільної освіти 

Педагогічні працівники 

закладів дошкільної 

освіти 

Тренінг 

 

8 Очна 14.05 Наталія 

ТАРАПАКА  

80.  Розвиток особистісних 

компетентностей 

педагогічних 

працівників засобами 

арт-терапії 

Педагогічні працівники 

закладів загальної 

середньої та 

професійної 

(професійно-технічної) 

освіти 

Тренінг 8 Очна 27.05 Оксана 

МОЛЧАНОВА  

81.  Світ без обмежень (Арт-

пікнік) 

Вчителі-дефектологи, 

корекційні педагоги 

Практикум 8 Очна 27.05 Анжела 

ГЕЛЬБАК 

 

82.  Тваринний та рослинний 

світ у мистецтві: 

особливості роботи з 

дошкільниками 

Педагогічні працівники 

закладів дошкільної 

освіти 

Практикум 8 Очна  27.05 Наталія 

ГАГАРІНА  
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83.  Сучасний урок 

німецької мови 

Вчителі німецької мови Тренінг 8 Очна 27.05 Руслана 

ГРИНЮКОВА  

84.  Технологія 

майндмеппінгу з 

додатком Coggle 

Усі категорії 

педагогічних 

працівників 

Тренінг 8  Очна 

 

10.06. Ольга 

ЛИТВИНЕНКО  

85.  Роль аксіологічної 

компетентності в роботі 

вчителя історії 

Вчителі історії  

 

Майстер-клас 

(історичний 

клуб) 

16 Очна 

І 

засідання 

22.06 

За окремим 

списком  

Юрій 
МИТРОФАНЕНКО 

 

86.  Проєктування 

інформаційно-

навчального середовища 

НУШ з використанням 

сучасних ІТ-технологій 

Усі категорії 

педагогічних 

працівників, керівники 

закладів освіти 

Тренінг 8 

 

Очна  22.06 

 

Ганна 

СКРИПКА,  

Сергій 

БУРТОВИЙ 

 

87.  Арт-терапевтичний 

підхід у наданні 

корекційно-розвиткових 

послуг дітям з 

особливими освітніми 

потребами 

Педагогічні 

працівники, які 

працюють з дітьми з 

особливими освітніми 

потребами, асистенти 

вчителів, практичні 

психологи, соціальні 

педагоги закладів 

дошкільної та загальної 

середньої  освіти 

Тренінг 8 Очна 22.06 Оксана 

МОЛЧАНОВА  

88.  Психолого-педагогічний 

супровід учнів з 

порушеннями слуху 

Вчителі-дефектологи, 

педагогічні 

працівники, що 

працюють з учнями з 

порушенням слуху в 

умовах інклюзії 

Тренінг 8 Очна 22.06 Вікторія 

ПАВЛЮХ  

89.  Методичний супровід 

організації освітнього 

процесу в 5 класі 

закладів загальної 

середньої освіти, де 

реалізують науково-

педагогічний проєкт 

«Інтелект України» 

Вчителі природничих 

дисциплін, які 

реалізують освітню 

програму науково-

методичного проєкту 

«Інтелект України» у 

закладах загальної 

середньої освіти 

Тренінг 15 Очна  

І 

засідання  

 

22.06 

За окремим 

списком 

Людмила 

ХЛАНЬ  

 

90.  Математичні методи 

розв’язання фізичних 

задач 

Вчителі математики, 

фізики і астрономії 

Тренінг 15 Очна 22-23.06 

 

Андрій ДРОБІН,  

Любов 

ТКАЧЕНКО  

 

91.  Проєктування 

інформаційно-

навчального середовища 

НУШ з використанням 

сучасних ІТ-технологій 

Усі категорії 

педагогічних 

працівників, керівники 

закладів освіти 

Тренінг 8 

 

Очна  23.06 Ганна 

СКРИПКА,  

Сергій 

БУРТОВИЙ 

 

92.  Розвиток 

підприємливості та 

фінансової грамотності 

як напрямок реалізації 

компетентнісних засад 

змісту економічної 

освіти 

Вчителі економіки Тренінг 8 Очна 23.06 

 

Оксана 

БОГДАНОВА,  

Анжела 

ГЕЛЬБАК  

 

93.  STEM-освіта: напрям 

інтеграції предметів 

природничо-

математичного циклу 

Вчителі географії, 

біології, хімії, фізики, 

математики 

Тренінг 8 Очна 24.06 Людмила 

ХЛАНЬ,  

Тетяна 

ЦІПЕРКО  

94.  Формування 

кваліфікованого читача 

в цифрову епоху.  

Засідання Авторської 

Вчителі зарубіжної 

літератури, 

інтегрованого курсу 

Майстер-клас 8 

 

 

Очна 

І 

засідання 

 

24.06 

За окремим 

списком 

Олена 

РЕВНИВЦЕВА  
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творчої майстерні 

О. О. Гузь 

«Література» та 

російської мови   

95.  Методичне турне – 2021. 

Освітній бенчмаркінг 

Керівники закладів 

освіти, науково-

педагогічні, 

педагогічні 

працівники закладів 

освіти 

Практикум 

(літня 

школа) 

15 Очна 23-26.06 Олена 

ПОЛОВЕНКО, 

Оксана 

ПОБЕРЕЖЕЦЬ,  

Валентина 

ТРУБІНА, 

Людмила 

КІРІШКО 

96.  Використання завдань 

підвищеної складності з 

математики для 

розвитку пізнавальних 

здібностей учнів 1-4 

класів 

Вчителі початкових 

класів 

Тренінг 8 Очна  25.08 Олена 

ЧЕРНЕЦЬКА  

97.  Серфінг управління 

освітнім процесом у 

науково-педагогічному 

проєкті «Інтелект 

України» 

Керівники закладів 

загальної середньої 

освіти (директори, 

заступники директорів 

з навчальної, 

навчально-виховної 

роботи, завідувачі 

філій) 

Тренінг 8 Очна 

 

25.08 

 

Олена 

ПОЛОВЕНКО  

98.  Кіровоградська область 

у роки окупації: 

технологія навчальної 

екскурсії 

Керівники гуртків 

історико-краєзнавчого 

напряму 

Тренінг 15 Очна 26-27.08 Олександр 

ЖОСАН 

 

99.  Формування ключових 

умінь ХХІ століття 

(НУШ) 

Вчителі освітньої 

галузі 

«Природознавство» 

Тренінг 15 Очна 26-27.08 Оксана 

БОГДАНОВА  

100.  Формування 

професійної 

компетентності вчителя 

фізики і астрономії в 

умовах модернізації 

змісту освіти. 

Вчителі фізики і 

астрономії 

Тренінг 15 Очна 26-27.08 

 

Андрій ДРОБІН  

 

101.  Освітня робототехніка 

та мікроелектроніка 

 

Вчителі інформатики Практикум 

(динамічна 

творча 

група) 

15  Очна  

 ІІ 

засідання  

09.09 Ганна 

СКРИПКА,  

Марина 

ЧАЛА,  

Олександр 

ШОВЕНКО  

102.  Діяльнісні методи 

навчання: ефективне 

навчання через гру (з 

використанням LEGO) 

Вчителі початкових 

класів 

Тренінг 8 Очна 09.09 Тетяна 

ПАШАНОВА  

103.  Модуси професійного 

розвитку педагога в 

контексті сучасних 

викликів освіти 

Керівники закладів 

освіти, науково-

педагогічні, педагогічні 

працівники закладів 

освіти 

Практикум 

(регіональна 

школа 

новаторства) 

8 Онлайн 

 

09.09 

 

Людмила 

КІРІШКО, 

Олександр 

ЖОСАН  

 

104.  Методика здійснення 

педагогічного малюнку 

на уроках 

образотворчого 

мистецтва 

Вчителі, які 

викладають 

образотворче 

мистецтво в закладах 

загальної середньої 

освіти 

Тренінг 8 Очна  09.09 Вікторія 
КОНДРАТОВА  

105.  Розвиток професійної 

компетентності вчителя-

предметника в умовах 

Усі категорії 

педагогічних 

працівників 

Семінар-

практикум 

15 

 

Очна 

ІІ 

засідання  

09.09 Ганна 

СКРИПКА,  
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модернізації змісту 

освіти 

(методичний 

коучинг) 

Ольга 
ЛИТВИНЕНКО  

106.  Сучасні підходи та 

шляхи реалізації 

компетентнісно-

орієнтованого навчання 

біології  

Вчителі біології Семінар –

практикум 

(творча група) 

8 ІІ 

засідання 

09.09 

За окремим 

списком 

Оксана 

БОГДАНОВА,  

Жанна 

ФЕДІРКО  

107.  Роль аксіологічної 

компетентності в роботі 

вчителя історії 

Вчителі історії  

 

Майстер-клас 

(історичний 

клуб) 

16 Очна 

ІІ 

засідання 

22.09 

(за окремим 

списком) 

Юрій 
МИТРОФАНЕНКО 

 

108.  Реальні та віртуальні 

екскурсії в роботі 

вчителя історії як форма 

практичної роботи 

Вчителі історії Майстер-клас 8 Очна 23.09 Юрій 
МИТРОФАНЕНКО 

 

109.  Методичні аспекти 

протидії насильству в 

закладах освіти 

Педагогічні працівники 

закладів загальної 

середньої та 

професійної 

(професійно-технічної) 

освіти 

Тренінг 8 Очна 23.09 Оксана 

МОЛЧАНОВА  

110.  Модернізація 

методичної роботи в 

контексті суспільних 

трансформацій та 

забезпечення рівного 

доступу до реалізації 

якісної 

здоров’язбережної 

освіти» 

Керівники методичних 

об’єднань, 

відповідальних за 

викладання предмета 

«Основи здоров’я» («Я 

досліджую світ») та 

впровадження 

здоров’язбережних 

превентивних проєктів 

Майстер-

клас 

8 

 

Очна 23.09 

 

За окремим 

списком 

Тетяна 

ЖЕЛЄЗНОВА  

111.  Реалізація наскрізних 

змістових ліній освіти в 

контексті ціннісного 

виміру 

Заступники директорів 

з виховної роботи, 

класні керівники 

Практикум 8  Очна 07.10 Юлія 

ФЕДОРОВА  

 

112.  Як працюють 

інструменти педагогіки 

партнерства в 

освітньому процесі 

Педагогічні працівники  Практикум 8 Очна 07.10 Антоніна 

КЕНДЮХОВА  

113.  Методичні принципи 

підготовки школярів до 

олімпіад з інформатики 

та інформаційних 

технологій  

Вчителі інформатики Практикум 

(динамічна 

творча 

група) 

15  Очна  

ІІ 

засідання  

07.10 Марина ЧАЛА,  

Олександр 

ШОВЕНКО  

114.  Кризове консультування 

методом гештальт-

терапії 

Практичні психологи  

закладів освіти 

Тренінг 8 Очна 07.10 Валентина 

ЧЕБОНЕНКО  

115.  Оцінюємо пізнавальну 

діяльність  учнів в 

умовах інклюзивного 

навчання 

Педагогічні 

працівники, які 

працюють з дітьми з 

особливими освітніми 

потребами 

Практикум 15 Очна 11-12.10 Антоніна 

КЕНДЮХОВА,  

Вікторія 

ПАВЛЮХ 

 

116.  Організація 

компетентнісно-

спрямованого 

освітнього процесу в 

закладі позашкільної 

освіти 

Керівники закладів 

позашкільної освіти 

Практикум 15 Очна 11-12.10 Юлія 

ФЕДОРОВА,  

Сергій ПЛЯКА  

117.  Актуальні аспекти 

підвищення рівня  

педагогічної 

майстерності вчителя у 

підготовці учнів до 

Вчителі біології Практикум 15 

 

Очна 11-12.10 

За окремим 

списком 

Оксана 

БОГДАНОВА  
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зовнішнього 

незалежного оцінювання  

з біології 

118.  Актуальні аспекти 

підвищення рівня 

педагогічної 

майстерності вчителя у 

підготовці учнів до 

зовнішнього 

незалежного оцінювання  

з математики 

Вчителі математики Практикум 15 Очна 11-12.10 

За окремим 

списком 

Любов 

ТКАЧЕНКО  

 

119.  Побудова та 

функціонування 

внутрішньої системи 

забезпечення якості 

освіти у закладі 

загальної середньої 

освіти 

Керівники закладів 

загальної середньої 

освіти  зі стажем 

роботи до п’яти років 

Практикум 

(школа 

молодого 

керівника) 

15 Очна 

 

11-12.10 Валентина 

 ТРУБІНА  
 

120.  Робота з батьками учнів 

у контексті 

впровадження ідей 

педагогіки партнерства 

Педагогічні працівники 

закладів освіти 

Тренінг 8 Очна 21.10  Олександр 

ЖОСАН, 

Валентина 

ВОЙТКО  

121.  Google-форми створення 

тестових завдань 

Усі категорії 

педагогічних 

працівників 

Тренінг 7  Очна 

 

21.10 Ольга 

ЛИТВИНЕНКО  

122.  Медійна та 

інформаційна 

грамотність на уроках 

географії 

Вчителі географії Семінар –

практикум 

(творча група) 

8 ІІ 

засідання 

21.10 

За окремим 

списком 

Людмила 

ХЛАНЬ,  

Жанна 

ФЕДІРКО  

123.  Методичний супровід 

організації освітнього 

процесу в 3 класі 

початкової школи 

науково-педагогічного 

проєкту «Інтелект 

України» 

Вчителі початкових 

класів (3 клас), які 

реалізують  освітню 

програму початкової 

школи науково-

педагогічного проєкту 

«Інтелект України» у 

закладах загальної 

середньої освіти 

Практикум 

 

№3 

8 Очна 25.10 

За окремим 

списком 

Олена 

ЧЕРНЕЦЬКА  

124.  Методичний супровід 

організації освітнього 

процесу в 4 класі 

початкової школи 

науково-педагогічного 

проєкту «Інтелект 

України» 

Вчителі початкових 

класів (4 клас), які 

реалізують освітню 

програму початкової 

школи науково-

педагогічного проєкту 

«Інтелект України» у 

закладах загальної 

середньої освіти 

Практикум 

 

№3 

8 Очна 27.10 

За окремим 

списком 

Олена 

ЧЕРНЕЦЬКА  

125.  Методичний супровід 

організації освітнього 

процесу в 2 класі 

початкової школи 

науково-педагогічного 

проєкту «Інтелект 

України» 

Вчителі початкових 

класів (2 клас), які 

реалізують освітню 

програму початкової 

школи науково-

педагогічного проєкту 

«Інтелект України» у 

закладах загальної 

середньої освіти 

Практикум 

 

№ 3 

8 Очна 28.10 

За окремим 

списком 

Олена 

ЧЕРНЕЦЬКА  

126.  Розвиток навичок 

фінансової грамотності в 

учнів 

Соціальні педагоги 

закладів загальної 

середньої та 

професійної 

Тренінг 8 Очна 04.11 Оксана 

МОЛЧАНОВА  
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(професійно-технічної) 

освіти 

127.  Формування 

компетентностей 

вихованців в умовах 

роботи гуртка 

Керівники гуртків 

закладів позашкільної 

освіти (робота локацій 

за напрямами 

позашкільної освіти) 

Майстер-клас 8 Очна 04.11 Юлія 

ФЕДОРОВА, 

Сергій ПЛЯКА  

128.  Навчально-творча 

діяльність учнів 

початкових класів у 

математичній освітній 

галузі 

Вчителі початкових 

класів 

Тренінг 8 Очна 04.11 

За окремим 

списком 

Олена 

ЧЕРНЕЦЬКА  

129.  Освітні проєкти як 

інструмент змін у новій 

українській школі 

Керівники закладів 

освіти, педагоги 

Практикум 

(школа 

менторингу) 

 

8 

Очна 

ІІ 

заняття  

04.11 Оксана 
ПОБЕРЕЖЕЦЬ  

130.  Архітектурний 

ландшафт міста: 

методика проведення 

віртуальної навчальної 

екскурсії 

Вчителі історії, учителі 

образотворчого 

мистецтва, керівники 

гуртків історико-

краєзнавчого напряму 

Практикум 8 Очна 18.11 Олександр 

ЖОСАН 

 

131.  Аспекти розширення 

інформаційного 

простору бібліотеки та її 

користувачів  

Бібліотекарі закладів 

загальної середньої 

освіти 

Майстер-клас 8 Очна 18.11 Надія 

ДЯЧЕНКО  

 

132.  Творчо-пошукова 

діяльність учителів 

трудового навчання  

Вчителі трудового 

навчання та 

технологій 

Практикум 

(творча 

група) 

 

8 

ІІ 

засідання 

18.11 Сергій 

БУРТОВИЙ,  

Олена 

ТАТАРЕНКО  

133.  Актуалізація педагогіки 

партнерства в закладах 

загальної середньої 

освіти як умови розвитку 

творчих здібностей 

особистості 

Усі категорії 

педагогічних 

працівників 

Тренінг 8 

 

 

Очна 18.11 

 

Людмила 

КІРІШКО,  

Валентина 

ВОЙТКО  

134.  Візуалізація як тренд 

цифрового освітнього 

середовища 

Усі категорії 

педагогічних 

працівників 

Тренінг 8  Очна 

 

18.11 Ольга 
ЛИТВИНЕНКО  

135.  Зміни в «Українському 

правописі» (не такий 

страшний індик, як про 

нього говорили) 

Усі категорії 

педагогічних 

працівників 

Практикум 8 Очна 02.12 Олена 

ВІКТОРІНА 

 

136.  Розвиток життєвих 

навичок як спосіб 

гармонізації  

внутрішнього світу 

особистості 

Педагогічні працівники 

закладів загальної 

середньої  та 

професійної 

(професійно-технічної) 

освіти 

Тренінг 8 Очна 02.12 Оксана 

МОЛЧАНОВА  

137.  STEM-підходи для 

розвитку інженерного 

мислення 

Вчителі початкових 

класів 

Практикум 8 Очна 02.12 Олена 

ЧЕРНЕЦЬКА,  

Тетяна 

ПАШАНОВА  

138.  Сучасні підходи до 

профілактичної роботи з 

питань протидії торгівлі 

людьми 

Практичні психологи 

та соціальні педагоги 

закладів освіти 

Тренінг 8 Очна 02.12 Валентина 

ЧЕБОНЕНКО  

Наталія 

ДЗЮБАС  

139.  Використання 

скрайбингу в освітньому 

процесі 

Усі категорії 

педагогічних 

працівників 

Тренінг 7  Очна 

 

02.12 Ольга 

ЛИТВИНЕНКО  

140.  Прийоми та техніки 

нейропсихологічної 

Дефектологи, 

логопеди, корекційні 

педагоги, 

Практикум 

 

8 Очна 16.12 Валентина 

ВОЙТКО  
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корекції розвитку 

школярів 

Педагогічні 

працівники, які 

працюють з дітьми з 

особливими потребами 

141.  Формування 

кваліфікованого читача 

в цифрову епоху.  

Засідання Авторської 

творчої майстерні 

О.О. Гузь 

Вчителі зарубіжної 

літератури, 

інтегрованого курсу 

«Література» та 

російської мови   

Майстер-клас 8 

 

Очна 

ІІ 

засідання 

16.12 

За окремим 

списком 

Олена 

РЕВНИВЦЕВА  

142.  Як запровадити 

профільну школу: не для 

«галочки», а для учнів 

Керівники закладів 

загальної середньої 

освіти (директори, 

заступники 

директорів з 

навчальної, 

навчально-виховної 

роботи) 

Тренінг 8 Очна 17.12 Олена 

ПОЛОВЕНКО  

143.  Методичний супровід 

організації освітнього 

процесу в 5 класі 

закладів загальної 

середньої освіти, де 

реалізують науково-

педагогічний проєкт 

«Інтелект України» 

Вчителі природничих 

дисциплін, які 

реалізують освітню 

програму науково-

методичного проєкту 

«Інтелект України» у 

закладах загальної 

середньої освіти 

Тренінг 15 Онлайн 

 ІІ 

засідання-  

20.12 

За окремим 

списком 

Людмила 

ХЛАНЬ  

 

144.  Актуальні аспекти 

підвищення рівня 

педагогічної 

майстерності вчителя у 

підготовці учнів до 

зовнішнього 

незалежного оцінювання 

з хімії (теорія і практика)  

Вчителі хімії Практикум 15 Очна  20-21.12 

За окремим 

списком 

Тетяна 

ЦІПЕРКО  

 

145.  Актуальні аспекти 

підвищення рівня 

педагогічної 

майстерності вчителя у 

підготовці учнів до 

зовнішнього 

незалежного оцінювання 

з фізики 

Вчителі фізики і 

астрономії 

Практикум 15 

 

Очна 20-21.12 

За окремим 

списком 

Андрій ДРОБІН  

 

146.  Методична майстерня 

вчителя 

Переможці обласного 

туру всеукраїнського 

конкурсу «Учитель 

року - 2021» 

Семінар- 

практикум 

(оперативне 

навчання для 

кожного 

педагога) 

8 (16) Очна За окремим 

графіком 

Лариса 

ГОЛОДЮК 

 

  

https://drive.google.com/open?id=1vgE7z4sMtGb_RGwTVm-LzFka7BlKeCpp
https://drive.google.com/open?id=1vgE7z4sMtGb_RGwTVm-LzFka7BlKeCpp
https://drive.google.com/open?id=1vgE7z4sMtGb_RGwTVm-LzFka7BlKeCpp
https://drive.google.com/open?id=1vgE7z4sMtGb_RGwTVm-LzFka7BlKeCpp
https://drive.google.com/open?id=1vgE7z4sMtGb_RGwTVm-LzFka7BlKeCpp
https://drive.google.com/open?id=1vgE7z4sMtGb_RGwTVm-LzFka7BlKeCpp
https://drive.google.com/open?id=1vgE7z4sMtGb_RGwTVm-LzFka7BlKeCpp
https://drive.google.com/open?id=1vgE7z4sMtGb_RGwTVm-LzFka7BlKeCpp


57 

 
 

5.2. Науково-методичний супровід роботи з керівними кадрами 
Підвищення кваліфікації  за  видами: 

навчання за  програмами 

№ 

з/п 

Категорія педагогічних 

працівників 
Назва програми 

Термін 

проведення 
Розробники 

1. Керівники закладів 

загальної середньої освіти 

Розвиток загальних компетентностей 

заступників директорів з навчальної, 

навчально-виховної роботи, 

завідувачів філій. Піднапрям: 

особливості запровадження 

дистанційного навчання в закладі 

освіти 

25.01-05.02 Лариса ГОЛОДЮК, 

Олена ПОЛОВЕНКО,  

Ольга ЛИТВИНЕНКО  

 

2. Керівники закладів 

загальної середньої освіти 

Розвиток управлінської 

компетентності керівників, 

заступників керівників, керівників 

філій закладів загальної середньої 

освіти 

22.02-05.03 Адам БИК, 

Олена ПОЛОВЕНКО,  

Валентина ТРУБІНА  

3. Керівники закладів 

позашкільної освіти 

Розвиток загальних компетентностей 

педагогічних працівників (директорів, 

завідувачів центрів, філій, заступників 

директорів, методистів, завідувачів 

відділів) закладів позашкільної освіти 

05.04-16.04 Юлія ФЕДОРОВА,  

Сергій ПЛЯКА  

 

4. Керівники закладів 

загальної середньої освіти 

Розвиток управлінської 

компетентності керівників, 

заступників керівників, керівників 

філій закладів загальної середньої 

освіти 

19.04-30.04 Адам БИК, 

Олена ПОЛОВЕНКО,  

Валентина ТРУБІНА  

5. Заступники директорів з 

виховної роботи 

Розвиток загальних компетентностей 

заступників директорів з виховної 

роботи закладів загальної середньої 

освіти 

16.08-20.08 Юлія ФЕДОРОВА  

 

6. Керівники закладів 

загальної середньої освіти 

Розвиток управлінських 

компетентностей керівників закладів 

загальної середньої освіти 

18.10-22.10 Адам БИК, 

Олена ПОЛОВЕНКО,  

Валентина ТРУБІНА  

7. Педагогічні працівники 

дошкільної освіти 

(керівники закладів 

дошкільної освіти) 

Розвиток управлінської 

компетентності керівників закладів 

дошкільної освіти 

25.10-05.11 Наталія ТАРАПАКА,  

Наталія ГАГАРІНА  

8. Керівники закладів 

загальної середньої освіти 

Розвиток управлінської 

компетентності керівників, 

заступників керівників, керівників 

філій закладів загальної середньої 

освіти 

25.10-05.11 Адам БИК, 

Олена ПОЛОВЕНКО,  

Валентина ТРУБІНА  

9. Директори, заступники 

директорів, методисти 

ЗДО, відповідальні за 

охорону праці, безпеку 

життєдіяльності; 

спеціалісти, фахівці з 

охорони праці; вчителі 

предметів підвищеної 

небезпеки (інформатика, 

фізика, хімія, трудового 

навчання (технології), 

фізична культура тощо) 

Розвиток загальних компетентностей 

педагогічних працівників, які 

працюють у закладах дошкільної, 

загальної середньої, спеціалізованої, 

професійної (професійно-технічної) та 

фахової передвищої освіти, щодо 

модернізації роботи з питань охорони 

праці та безпеки життєдіяльності 

08.11-19.11 Тетяна ЖЕЛЄЗНОВА,  

Жанна ФЕДІРКО  
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10. Керівники закладів 

загальної середньої освіти 

(новопризначені) 

Розвиток управлінської 

компетентності керівників, 

заступників керівників, керівників 

філій закладів загальної середньої 

освіти, які вперше призначені на 

відповідну посаду 

06.12-23.12 Адам БИК,  

Олена ПОЛОВЕНКО,  

Валентина ТРУБІНА  

 

 

участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо (очна та 

онлайн форми) 

№ 

з/п 

Тема, форма 

проведення 

Категорія 

педагогічних 

працівників 

Вид роботи 

 

К-сть 

годин 

Форма 

(очна, 

онлайн) 

Дата 

проведення 
Автор-розробник 

1. Академічна 

доброчесність: як не 

порушувати права 

Керівники закладів 

освіти 

Тренінг 8 Очна 05.01 Жанна ФЕДІРКО 

 

2. Нові вектори  

кластерної взаємодії: 

навчатись, щоб бути 

у тренді 

Керівники 

закладів освіти, 

науково-

педагогічні, 

педагогічні 

працівники 

закладів освіти 

Практикум 

(зимова 

школа) 

15 Онлайн 04-06.01 Олена ПОЛОВЕНКО, 

Оксана ПОБЕРЕЖЕЦЬ,  

Валентина ТРУБІНА,  

Людмила КІРІШКО  

3. Освітні проєкти як 

інструмент змін у 

новій українській 

школі 

Керівники 

закладів освіти, 

педагоги 

Практикум 

(школа 

менторингу) 

8 

 

Очна 

І заняття  

18.02 

 

Оксана 

ПОБЕРЕЖЕЦЬ  

4. Онлайн сервіси для 

роботи з 

медіафайлами 

Керівники закладів 

освіти 

Тренінг 8 Очна 09.03 

 

Сергій БУРТОВИЙ 

 

5. Інноваційні практики 

в управлінні 

закладом освіти 

Керівники закладів 

освіти, науково-

педагогічні, 

педагогічні 

працівники закладів 

освіти 

Коворкінг 15 Очна 11-12.03 Олена ПОЛОВЕНКО, 

Оксана ПОБЕРЕЖЕЦЬ,  

Валентина ТРУБІНА,  

Людмила КІРІШКО  

6. Формування 

здорового способу 

життя та 

профілактика 

ВІЛ/СНІДу 

(«Захисти себе від 

ВІЛ», FairyPlay–

Чесна гра», 

«Маршрут Безпеки») 

Заступники 

директорів з 

виховної роботи 

Тренінг 30 Очна 

І засідання  

 

ІІ етап – 

дистанцій

на форма 

ІІІ етап – 

засідання 

– очна 

форма 

01.04 

 

02.04.-04.05 

 

 

05-06.05 

Тетяна 

ЖЕЛЄЗНОВА,  

Сергій ТКАЧЕНКО  

 

7. Як організувати та 

провести вдалий 

тренінг 

Керівники закладів 

освіти 

Тренінг 8 Очна 02.04 Ганна СКРИПКА 

 

8. Технології 

менеджменту в 

управлінні закладом 

загальної середньої 

освіти. 

Адміністративний 

менеджмент 

Керівники закладів 

загальної середньої 

освіти 

Практикум 

(школа 

освітнього 

менеджменту) 

8 Очна 15.04 

 

Валентина ТРУБІНА  

9. Як виховати 

екологічну культуру 

у дітей 

Заступники 

директорів з 

виховної роботи 

Тренінг  8 Очна 20.04 Юлія ФЕДОРОВА,  

Сергій ПЛЯКА  
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10. Відео/Аудіо монтаж: 

основи створення 

навчальних відео 

Керівники закладів 

освіти 

Майстер-клас 8 Онлайн 05.05 Сергій БУРТОВИЙ 

 

11. Організаційно-

методичні засади 

організації 

освітнього процесу за 

освітньою 

програмою науково-

педагогічного 

проєкту «Інтелект 

України» 

Керівники закладів 

загальної середньої 

освіти (директори, 

заступники 

директорів з 

навчальної, 

навчально-виховної 

роботи, завідувачі 

філій) 

Семінар-

практикум 

15 Очна 

 

05-06.05 Олена ПОЛОВЕНКО  

12. Партнерська 

взаємодія у процесі 

формування 

здоров’язбережуваль

ної компетентності  

Директори закладів 

загальної середньої 

освіти, заступники 

директорів з 

виховної роботи, 

педагоги-

організатори, які 

впроваджують 

здоров’язбережу-

вальні технології у 

закладі освіти  

Тренінг  8 Очна 12.05 Юлія ФЕДОРОВА  

 

13. Проєктування 

інформаційно-

навчального 

середовища НУШ з 

використанням 

сучасних ІТ-

технологій 

Керівники закладів 

освіти 

Тренінг 8 

 

Очна  23.06 Ганна СКРИПКА,  

Сергій БУРТОВИЙ 

 

14. Методичне турне – 

2021. Освітній 

бенчмаркінг 

Керівники 

закладів освіти, 

науково-

педагогічні, 

педагогічні 

працівники 

закладів освіти 

Практикум 

(літня 

школа) 

15 Очна 23-26.06 Олена ПОЛОВЕНКО, 

Оксана ПОБЕРЕЖЕЦЬ,  

Валентина ТРУБІНА,  

Людмила КІРІШКО  

15. Серфінг управління 

освітнім процесом у 

науково-

педагогічному 

проєкті «Інтелект 

України» 

Керівники закладів 

загальної середньої 

освіти (директори, 

заступники 

директорів з 

навчальної, 

навчально-виховної 

роботи, завідувачі 

філій) 

Тренінг 8 Очна 

 

25.08 

 

Олена ПОЛОВЕНКО  

16. Модуси 

професійного 

розвитку педагога в 

контексті сучасних 

викликів освіти 

Керівники закладів 

освіти, науково-

педагогічні, 

педагогічні 

працівники закладів 

освіти 

Практикум 
(регіональна 

школа 

новаторства) 

8 Онлайн 

 

09.09 

 

Людмила КІРІШКО, 

Олександр ЖОСАН  

 

17. Розвиток ключових 

компетентностей 

школярів у процесі 

профільного 

навчання в умовах 

міжшкільного 

навчально-

виробничого 

комбінату та  закладу 

Директори 

міжшкільних 

навчально-

виробничих 

комбінатів 

Семінар 8 Очна 30.09 Олена ТАТАРЕНКО  
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загальної середньої 

освіти 

18. Реалізація наскрізних 

змістових ліній 

освіти в контексті 

ціннісного виміру 

Заступники 

директорів з 

виховної роботи, 

класні керівники 

Практикум 8  Очна 07.10 Юлія ФЕДОРОВА  

 

19. Організація 

компетентнісно-

спрямованого 

освітнього процесу в 

закладі позашкільної 

освіти 

Керівники закладів 

позашкільної освіти 

Практикум 15 Очна 11-12.10 Юлія ФЕДОРОВА,  

Сергій ПЛЯКА  

20. Побудова та 

функціонування 

внутрішньої системи 

забезпечення якості 

освіти у закладі 

загальної середньої 

освіти 

Керівники закладів 

загальної середньої 

освіти  зі стажем 

роботи до пʹяти 

років 

Практикум 

(школа 

молодого 

керівника) 

15 Очна 

 

11-12.10 Валентина ТРУБІНА  
 

21. Організаційно-

методичні засади 

діяльності 

інклюзивно-

ресурсних центрів 

Директори 

інклюзивно-

ресурсних 

центрів 

Семінар 8 Очна 21.10 Олена 

ПОЛОВЕНКО,  

Інна ЧЕРВОНЕЦЬ  

 

22. Інноваційний 

розвиток сучасного 

закладу освіти 

Керівники закладів 

загальної середньої 

освіти 

Семінар 8 Очна 04.11 Ірина МАРЧЕНКО  

23. Формування 

компетентностей 

вихованців в умовах 

роботи гуртка 

Керівники гуртків 

закладів 

позашкільної освіти 

(робота локацій за 

напрямами 

позашкільної 

освіти) 

Майстер-клас 8 Очна 04.11 Юлія ФЕДОРОВА,  

Сергій ПЛЯКА  

24. Освітні проєкти як 

інструмент змін у 

новій українській 

школі 

Керівники 

закладів освіти, 

педагоги 

Практикум 

(школа 

менторингу) 

 

8 

Очна 

ІІ заняття  

04.11 Оксана 

ПОБЕРЕЖЕЦЬ  

25. Якість дошкільної 

освіти: основні 

критерії та складові 

освітнього 

середовища 

Керівники закладів 

дошкільної освіти 

Семінар-

практикум 

8 Онлайн 17.12 Наталія ТАРАПАКА,  

Наталія ГАГАРІНА 

 

26. Як запровадити 

профільну школу: не 

для «галочки», а для 

учнів 

Керівники 

закладів загальної 

середньої освіти 

(директори, 

заступники 

директорів з 

навчальної, 

навчально-

виховної роботи) 

Тренінг 8 Очна 17.12 Олена ПОЛОВЕНКО  

 

участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо 

(дистанційна форма) 

№ 

з/п 
Тема, форма проведення  

Категорія педагогічних 

працівників 
Вид роботи 

 

К-сть 

годин 

Дата 

проведення  
Автор-розробник 

1.  Розбудова внутрішньої 

системи забезпечення 

якості освіти: від 

Керівники закладів 

загальної середньої освіти 

Семінар-

практикум 

15 11.01-27.01 Олена 

ПОЛОВЕНКО  
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констатації фактів до 

розуміння процесів 

2.  Управління розвитком 

закладу загальної 

середньої освіти 

Керівники закладів 

загальної середньої освіти 

(директори, заступники 

директорів з навчальної, 

навчально-виховної роботи, 

завідувачі філій) 

Семінар-

практикум 

15 11.01-27.01 

 

Валентина 

ТРУБІНА  

 

3.  Навчання на засадах 

розвитку життєвих 

навичок 

Вчителі, які викладають 

предмети «Я досліджую 

світ» та «Основи здоров’я», 

заступники директорів з 

виховної роботи, 

психологи, педагоги-

організатори, класні 

керівники 

Рефреш-

тренінг  

15 01.02-17.02 Сергій 

ТКАЧЕНКО  

 

4.  Колегіальне рішення: 

аналітико-прогностичний 

підхід до підготовки і 

проведення педагогічної 

ради 

Керівники закладів 

загальної середньої освіти 

Семінар-

практикум 

15 01.02-17.02 Олена 

ПОЛОВЕНКО  

 

5.  Формування безпечного 

освітнього середовища 

Директори, консультанти 

центрів професійного 

розвитку педагогів, 

керівники закладів 

загальної середньої освіти, 

педагоги 

Семінар-

практикум 

15 01.02-17.02 

 

Людмила 

КІРІШКО  

 

6.  Нова українська школа у 

поступі до цінностей 

Заступники директорів шкіл з 

виховної роботи, педагоги-

організатори, класні 

керівники 

Тренінг 8 08.02-17.02 

 

Юлія ФЕДОРОВА,  

Сергій ПЛЯКА  

 

7.  Нормативно-методичний 

супровід організації 

освітнього процесу в 

закладах загальної 

середньої освіти 

Керівники, заступники 

керівників закладів 

загальної середньої освіти, 

методисти 

Тренінг 7 08.02-17.02 

 

Василь НУДНИЙ  

 

8.  Фандрейзинг в управлінні Керівники закладів 

загальної середньої освіти 

(директори, заступники 

директорів з навчальної, 

навчально-виховної роботи, 

завідувачі філій) 

Тренінг 8 15.03-24.03 

 

Валентина 

ТРУБІНА  

 

9.  Професійна 

компетентність 

директора закладу 

дошкільної 

освіти: управлінський та 

фаховий аспект 

Керівники закладів 

дошкільної освіти 

Семінар-

практикум 

15 29.03-14.04 Наталія 

ТАРАПАКА,  

Наталія ГАГАРІНА  

 

10.  Організація дослідно-

експериментальної роботи 

в закладі освіти 

Заступники керівників 

закладів освіти, педагогічні 

працівники 

Семінар-

практикум 

15 05.04-21.04 Ірина МАРЧЕНКО  

 

11.  Методичний менеджмент: 

технологія впровадження 

Директори центрів 

професійного розвитку 

педагогів 

Семінар-

практикум 
15 

05.04-21.04 

 

Олена 

ПОЛОВЕНКО  

 

12.  Нова українська школа у 

поступі до цінностей 

Заступники директорів шкіл з 

виховної роботи, педагоги-

організатори, класні 

керівники 

Тренінг 8 01.11-10.11 

 

Юлія ФЕДОРОВА,  

Сергій ПЛЯКА  

 

13.  Управлінські процеси 

закладу освіти:  сучасні 

Керівники закладів 

загальної середньої освіти 

Тренінг 

 

8 01.11-10.11 

 

Валентина 

ТРУБІНА  
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підходи до системи 

планування 

(директори, заступники 

директорів з навчальної, 

навчально-виховної роботи, 

завідувачі філій) 

 

14.  Нормативно-методичний 

супровід організації 

освітнього процесу в 

закладах загальної 

середньої освіти 

Керівники, заступники 

керівників закладів 

загальної середньої освіти, 

методисти 

Тренінг 7 01.11-10.11 Василь НУДНИЙ  

 

15.  Формування ключових 

компетентностей засобами 

гейміфікації в роботі 

керівника гуртка 

Керівники гуртків закладів 

позашкільної освіти 

Тренінг 8 11.10-21-10 Сергій 

КОЛІСНІЧЕНКО  

16.  Вчитель як агент змін та 

суб’єкт розбудови Нової 

української школи 

Керівники та педагогічні 

працівники закладів освіти, 

методисти 

Семінар-

практикум 

15 29.11-15.12 Олександр ЖОСАН  

 

17.  Опорна школа: 

забезпечення рівного 

доступу до якісної освіти  

Керівники опорних 

закладів освіти 

Семінар-

практикум 

15 29.11-15.12 

 

Олена 

ПОЛОВЕНКО  

 

18.  Професійний розвиток 

педагога: від стандарту до 

інновацій 

 

Директори, консультанти 

центрів професійного 

розвитку педагогів, 

керівники закладів 

загальної середньої освіти, 

педагоги 

Семінар-

практикум 

15 29.11-15.12 

 

Оксана 

ПОБЕРЕЖЕЦЬ  
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5.3. Науково-методичний супровід проведення конкурсів фахової майстерності педагогічних працівників 
№ 
з/п 

Зміст роботи 
Термін 

виконання 
Місце проведення 

Категорія 
учасників 

Відповідальні 
Відмітка про 
виконання 

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС «УЧИТЕЛЬ РОКУ – 2021» 

1 

Фінальний етап другого (обласного) 
туру всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року – 2021» 

Лютий КЗ «КОІППО імені Василя 
Сухомлинського», ЗЗСО 
м. Кропивницького 

Переможці відбіркового 
етапу обласного туру 
всеукраїнського конкурсу 

Людмила КОРЕЦЬКА,  
Лариса ГОЛОДЮК, 
Василь НУДНИЙ 
 

 

Організаційно-методичні заходи 

2 
Семінар «Підготовка до участі в 
заключному турі всеукраїнського 
конкурсу «Учитель року – 2021» 

Лютий КЗ «КОІППО імені 
Василя Сухомлинського» 

Переможці обласного туру 
всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року – 2021» 

Лариса ГОЛОДЮК 
 
 

 

3. 

Оперативне навчання переможців 
другого туру всеукраїнського  
конкурсу «Учитель року – 2021». 
Проблема: «Методична майстерня 
вчителя» 

Березень Заклад освіти, у якому 
працює переможець 
другого туру 
всеукраїнського 
конкурсу «Учитель року 
– 2021» 

Переможці обласного туру 
всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року – 2021» 

Лариса ГОЛОДЮК, 
Олена ПОЛОВЕНКО, 
Олена РЕВНИВЦЕВА, 
Марина ЧАЛА, 
Людмила ХЛАНЬ 

 

Інформаційно-методичні заходи 

4 

Підготовка інформаційно-
аналітичних матеріалів щодо 
організації, проведення та підсумків 
всеукраїнського конкурсу «Учитель 
року – 2021», висвітлення 
матеріалів на офіційному сайті 
інституту 

Квітень Науково-методичний 
вісник 

Педагогічні працівники Лариса ГОЛОДЮК, 
Олена ПОЛОВЕНКО, 
Олена РЕВНИВЦЕВА, 
Марина ЧАЛА, 
Людмила ХЛАНЬ 

 

5 

Консультації з питань участі 
педагогічних працівників у конкурі 
«Учитель року – 2021» 

Січень – 
квітень 
 

КЗ «КОІППО  
Імені Василя 
Сухомлинського» 
 

Педагогічні працівники Лариса ГОЛОДЮК, 
Олена ПОЛОВЕНКО, 
Олена РЕВНИВЦЕВА, 
Марина ЧАЛА, 
Людмила ХЛАНЬ 

 

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС «УЧИТЕЛЬ РОКУ – 2022» 

Організаційно-методичні заходи 

6 

Підготовка нормативних документів 

щодо умов та порядку проведення 

першого і другого турів 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель 

року –2022»» 

Червень-

вересень 

КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського» 

Педагогічні працівники 

учасники першого, 

другого турів конкурсу 

Лариса ГОЛОДЮК, 
Олена РЕВНИВЦЕВА, 
Людмила ХЛАНЬ, 

Наталія ЧЕРТКОВА, 

Марина ЧАЛА 
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7 

Науково-методичний супровід 

(серія дистанційних нарад) 

Жовтень-

листопад 

КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського» 

Учасники першого, 

другого  турів конкурсу 

Лариса ГОЛОДЮК, 
Олена РЕВНИВЦЕВА, 
Людмила ХЛАНЬ, 

Наталія ЧЕРТКОВА, 

Марина ЧАЛА 

 

Інформаційно-методичні заходи 

8 

Інформаційно-методичний супровід 

підготовки до проведення першого 

туру всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2022» 

Протягом року КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

Управління освіти 

 

Лариса ГОЛОДЮК, 
Олена РЕВНИВЦЕВА, 
Людмила ХЛАНЬ, 

Наталія ЧЕРТКОВА, 

Марина ЧАЛА 

 

9 
Методичні рекомендації щодо 

організації та проведення другого 

(обласного) туру  

Вересень КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського» 

 

Члени зонального, 

обласного фахового журі, 

конкурсанти 

Лариса ГОЛОДЮК 
 

 

10 

Консультації з питань участі 

педагогічних працівників у конкурсі 

«Учитель року – 2022» 

Жовтень–  

грудень  

КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського» 

Педагогічні працівники Лариса ГОЛОДЮК, 
Олена РЕВНИВЦЕВА, 
Людмила ХЛАНЬ, 

Наталія ЧЕРТКОВА, 

Марина ЧАЛА 

 

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС НА НАЙКРАЩИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ УРОК ТА УРОК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ З ЕЛЕМЕНТАМИ ФУТБОЛУ 

Організаційно-методичні заходи 

11 

Проведення обласного етапу 

Всеукраїнського конкурсу на 

кращий інноваційний урок та урок 

фізичної культури з елементами 

футболу  

Квітень-

травень 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

Учителі фізичної культури Микола КОРОБОВ  

12 

Науково-методичний супровід  

участі вчителів у ІV етапі 

Всеукраїнського конкурсу на 

кращий інноваційний урок та урок 

фізичної культури з елементами 

футболу 

Вересень КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

Учитель фізичної 

культури, переможець 

обласного етапу 

Микола КОРОБОВ  

Інформаційно-методичні заходи 

13 

Підготовка методичних 

рекомендацій, листів, наказів щодо 

проведення обласного етапу 

Всеукраїнського конкурсу на 

Квітень-

травень 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

Учителі фізичної культури Микола КОРОБОВ  
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кращий інноваційний урок та урок 

фізичної культури з елементами 

футболу 

14 

Підготовка матеріалів на сайт КЗ 

«КОІППО імені Василя 

Сухомлинського», сайт науково-

методичної лабораторії фізичної 

культури, спорту і захисту Вітчизни 

Травень, 

вересень 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

Учителі фізичної культури Микола КОРОБОВ  

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС МАЙСТЕРНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ «ДЖЕРЕЛО 

ТВОРЧОСТІ» (номінація «Керівник гуртка – 2021») 

Організаційно-методичні заходи 

15 
Проведення обласного туру Лютий КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 

Працівники позашкільної 

освіти 

Юлія ФЕДОРОВА  

Інформаційно-методичні заходи 

16 
Підготовка методичних рекомендацій 

щодо проведення конкурсу 

Січень КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 

Працівники позашкільної 

освіти 

Юлія ФЕДОРОВА  

17 

Підготовка матеріалів на сайт інституту 

та науково-методичної лабораторії 

інформатики та інформаційних 

технологій навчання 

Лютий КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського» 

Працівники позашкільної 

освіти 

Юлія ФЕДОРОВА  

50-Й ОБЛАСНИЙ ЗЛІТ МОЛОДИХ УЧИТЕЛІВ 

18 

Організаційно-методичний супровід 

підготовки та проведення тижня 50-го 

обласного зльоту молодих вчителів 

Січень-

березень 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

Педагогічні працівники Олена ПОЛОВЕНКО  

ОБЛАСНИЙ КОНКУРС «ІННОВАЦІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ: ТРЕНДИ – 2021» 

Організаційно-методичні заходи 

19 Проведення вебінару щодо 

структури обласного конкурсу 

«Інновації в освітньому просторі: 

тренди – 2021». Підготовка 

матеріалів на сайт КЗ «КОІППО» та 

НМЦ дистанційного навчання 

Вересень-

жовтень 

КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського» 

Для всіх категорій 

педагогічних працівників 

Ольга ЛИТВИНЕНКО, 

Артур ЧАСТАКОВ  
 

Інформаційно-методичні заходи 

20 

Підготовка наказів та листів про 

проведення обласного конкурсу 

«Інновації в освітньому просторі: 

тренди – 2021» 

ІІ півріччя КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського» 

Для всіх категорій 

педагогічних працівників 

Ольга ЛИТВИНЕНКО, 

Артур ЧАСТАКОВ 
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5.4. Науково-методичний супровід роботи з обдарованими дітьми 

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

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконан- 

ня 

Місце проведення 
Категорія 

учасників 
Відповідальні 

Відмітка про 

виконання 

Організаційні та інформаційно-методичні заходи 

1. Участь у складі журі 
обласного чемпіонату 
з інтелектуальних ігор 
серед школярів  

Лютий-
березень, 
жовтень-
листопад 

КПНЗ 
«КОЦДЮТ» 

Вихованці 
гуртків 

«Інтелек-
туальні ігри» 

Сергій ПЛЯКА  

2. Участь у складі журі 
обласного чемпіонату 
з інтелектуальних ігор 
серед молоді  

Лютий-
березень, 
жовтень-
листопад 

КПНЗ 
«КОЦДЮТ» 

Студенти 
ЗВО, 

вихованці 
гуртків 

«Інтелек-
туальні ігри» 

Сергій ПЛЯКА  

3. Член журі чемпіонату 
міста з 
інтелектуальних ігор 
серед учнів закладів 
освіти 
м. Кропивницького 

Січень, 
березень, 
листопад, 
грудень 

НВО № 25 Вихованці 
гуртків 

«Інтелек-
туальні ігри» 

Сергій ПЛЯКА  

4. Участь у складі журі 
обласного конкурсу 
екологічних проєктів 

Березень КЗ 
«ОЦЕНТУМ» 

Вихованці 
гуртків 

екологічного 
напряму 

Юлія 
ФЕДОРОВА 

 

5. Участь у складі журі 
обласного конкурсу 
екологічних агітбригад  

Квітень КЗ 
«ОЦЕНТУМ» 

Вихованці 
гуртків 

екологічного 
напряму 

Юлія 
ФЕДОРОВА 

 

6. Участь у складі журі 
обласного конкурсу 
квіткових килимових 
композицій і 
скульптур  

Червень 
(вересень) 

КПНЗ 
«КОЦДЮТ» 

Вихованці 
гуртків 

соціально-
реабілітацій-
ного напряму 

Юлія 
ФЕДОРОВА 

 

7. Екскурсії до музейної 
кімнати історії освіти 
Кіровоградщини 

Протягом  
року 

КЗ «КОІППО» Учні, 
вихованці 
гуртків, 

члени МАН, 
студенти 

Сергій 
КОЛІСНІЧЕНКО 

 

5.4.2. Всеукраїнські учнівські олімпіади та турніри з навчальних предметів 

Відповідно до наказу МОН України від 11.11.2020 року № 1398 «Про внесення змін до 

Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, 

конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси 

фахової майстерності» тимчасово припинене проведення учнівських олімпіад. 
Примітка. Пункт 1.2 розділу I Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з 

навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та 

конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 

22 вересня 2011 року № 1099, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 року за 

№ 1318/20056, після абзацу тридцять шостого доповнений новим абзацом такого змісту: 

«Всеукраїнські учнівські олімпіади з навчальних предметів, турніри, олімпіади зі спеціальних дисциплін та 

конкурси фахової майстерності не проводяться під час надзвичайних ситуацій природного та техногенного 

походження, карантину, запровадження протиепідемічних заходів та інших обставин, які об'єктивно 

унеможливлюють їх проведення (далі - надзвичайні обставини). Під час дії надзвичайних обставин Всеукраїнські 

учнівські конкурси з навчальних дисциплін та конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт можуть 

проводитися винятково у заочній (дистанційній) формі.». 
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Орієнтовний графік проведення обласного етапу 

Всеукраїнських учнівських турнірів юних інформатиків, істориків, географів, математиків  

№ 

з/п 
Назва турніру Термін Примітка 

1 Турнір юних інформатиків Жовтень  

2 Турнір юних географів Жовтень  

3 Турнір юних істориків Березень  

4 Турнір юних математиків Жовтень  

5.4.3. Масові заходи для учнівської молоді 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 

Категорія 

учасників 
Відповідальні 

Відмітка про 

виконання 

Організаційно-методичні заходи 

1. ІІІ етап ХХІІ конкурсу знавців 

української мови імені Петра Яцика 

Грудень Учні, 

студенти 

Галина МІНИЧ, 

Наталія 

КОТЛЯРЕНКО 

 

2. ІІІ етап ХІІ Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської 

та студентської молоді ім. 

Т. Шевченка 

Листопад Учні, 

студенти 

Галина МІНИЧ, 

Наталія 

КОТЛЯРЕНКО 

 

3. ІІІ етап ХХ Всеукраїнського 

конкурсу учнівської творчості  

Січень Учні 5-11 

класів 

Наталія ЧЕРТКОВА, 

Олена 

РЕВНИВЦЕВА 

 

4. ІІІ етап ХХІ Всеукраїнського 

конкурсу учнівської творчості  

Грудень Учні 5-11 

класів 

Наталія ЧЕРТКОВА, 

Олена 

РЕВНИВЦЕВА 

 

5. Міжнародний учнівський конкурс 

юних істориків «ЛЕЛЕКА» 

Відповідно 

до графіка 

 

Учні 

5-11 класів 

Інна ВІДІБОРЕНКО  

6. Всеукраїнський конкурс юних 

суспільствознавців 

«КРИШТАЛЕВА СОВА» 

Відповідно 

до графіка 

 

Учні 3-11 

класів 

Інна ВІДІБОРЕНКО  

7. Обласний конкурс учнівської 

творчості щодо популяризації в 

області державних символів 

України   

Грудень Учні 8- 11 

класів 

Інна ВІДІБОРЕНКО  

8. Інформаційна підтримка програми 

«Flex» 

Протягом 

року 

Учні 9-10-х 

класів 

Ірина КОСА  

9. Інформаційна підтримка програми  

«еTwinnig Plus» 

Протягом 

року 

Учні 5-11-х 

класів 

Ірина КОСА  

10. Інформаційна підтримка конкурсу 

ораторського мистецтва 

Вересень-

жовтень 

Учні 10-11-

х класів 

Ірина КОСА  

11. Організація та проведення 
Міжнародного конкурсу з 
інформатики «БОБЕР» 

Відповідно 

до графіка 
 

Учні, 

студенти 
Марина ЧАЛА 

 

 

12. Проводити організаційну роботу по 

залученню школярів області у 

Всеукраїнському та Міжнародного 

математичних конкурсів 

«КЕНГУРУ»  

Відповідно 

до графіка 

 

Учні  Любов ТКАЧЕНКО  

13. Проводити організаційну роботу по 

залученню школярів області у 

Всеукраїнському фізичному 

конкурсі «ЛЕВЕНЯ» 

Відповідно 

до графіка 

 

Учні  Андрій ДРОБІН  

14. Проводити організаційну роботу по 

залученню школярів області у 

Всеукраїнському природничому 

конкурсі «ГЕЛІАНТУС » 

Відповідно 

до графіка 

 

Учні  Людмила ХЛАНЬ, 

Тетяна ЦІПЕРКО 
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15. Організація та проведення 

міжнародного природничого 

інтерактивного конкурсу 

«Колосок» 

Відповідно 

до графіка 

 

Учні 1-11 

класів 

Наталія ТІХОНОВА  

16. Співпраця з обласним відділенням 

Комітету  з фізичного виховання та 

спорту МОНУ з формування, 

підготовки та відправлення збірних 

учнівських команд області з видів 

спорту на Всеукраїнські змагання 

Березень – 

квітень 

Вересень- 

жовтень 

Учні Микола КОРОБОВ  

17. Конкурс «Шкіряний м’яч» За календа-

рем 

ОВКФВСМ

ОНУ 

Учні Микола КОРОБОВ  

18. Фестиваль «Нащадки козацької 

слави” 

За календа-

рем 

ОВКФВСМ

ОНУ 

Учні Микола КОРОБОВ  

19. Обласний етап Всеукраїнського 

огляду-конкурсу на кращий стан 

фізичного виховання в навчальних 

закладах 

За календа-

рем 

ОВКФВСМ

ОНУ 

Заклади 

освіти 

Микола КОРОБОВ  

20. Всеукраїнська дитячо-юнацька 

військово-патріотична гра «Сокіл 

(Джура)» 

За календа-

рем 

КОЦТКЕУМ 

Учні Микола КОРОБОВ  

5.5. Науково-методичний супровід виховної роботи та бібліотечної справи 

№ 

з/п 
Форма та тема заходу 

Термін 

виконання 

Форма 

проведення 

Категорія 

учасників 

Відповідаль

ні 

Відмі

тка 

про 

викон

ання 

1. Семінар-практикум 

«Сучасні підходи до 

створення нової моделі 

бібліотеки – 

інформаціійно-

ресурсного центру 

ЗЗСО» 

03.02-22.02 

 

Дистанцій

на 

Бібліотекарі 

закладів освіти 

Надія 

ДЯЧЕНКО 

 

2. Тренінг  

«Нова українська школа 

у поступі до цінностей» 

08.02-17.02 

 

01.11-10.11 

Очна» Заступники 

директорів шкіл з 

виховної роботи 

Юлія 

ФЕДОРОВА, 

Сергій  

ПЛЯКА 

 

3. Семінар-практикум 

«Інформаційний 

простір бібліотеки: нові 

можливості, нові 

підходи»  

05.04-21.04 
 

08.11-24.11. 

Дистанційна Бібліотекарі 

закладів освіти 

Надія 

ДЯЧЕНКО 

 

4. Тренінг « Як виховати 

екологічну культуру у 

дітей» 

20.04 Очна Заступники 

директорів з 

виховної роботи, 

класні керівники 

Юлія 

ФЕДОРОВА, 

Сергій ПЛЯКА 

 

5. Тренінг «Партнерська 

взаємодія у процесі 

формування здоров’я-

збережувальної 

компетентності»  

12.05 Очна Директори ЗЗСО, 

заступники 

директорів з 

виховної роботи, 

педагоги-

організатори 

Юлія 

ФЕДОРОВА 
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6. Практикум  

«Реалізація наскрізних 

змістових ліній освіти в 

контексті ціннісного 

виміру» 

07.10 Очна Заступники 

директорів з 

виховної роботи 

Юлія 

ФЕДОРОВА 

 

 

7. Майстер-клас «Аспекти 

розширення 

інформаційного 

простору бібліотеки та її 

користувачів» 

18.11 

 

Очна Бібліотекарі 

ЗЗСО  

Надія 

ДЯЧЕНКО 

 

5.6. Науково-методичний супровід інклюзивної освіти 
№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 

Категорія 

учасників 
Відповідальні 

Вико-

нання 

Організаційно-методичні заходи 

1 

Підготовка інструктивно-

методичних матеріалів 

проведення онлайн-нарад з 

проблеми «Організаційно-

методичні засади діяльності 

інклюзивно-ресурсних центрів» 

За потребою Директори 

інклюзивно-

ресурсних 

центрів 

Інна  

ЧЕРВОНЕЦЬ, 

 

Анна БІБІКОВА 

 

2 

Оформлення результатів 

проведення онлайн-нарад з 

проблеми  «Організаційно-

методичні засади діяльності 

інклюзивно-ресурсних центрів»  

Щомісяця Директори 

інклюзивно-

ресурсних 

центрів 

Інна ЧЕРВОНЕЦЬ, 

 

Анна БІБІКОВА 

 

3 

Підготовка та проведення 

круглого столу «Психолого-

педагогічна підтримка дітей з 

особливими освітніми потребами 

в умовах закладу дошкільної 

освіти»; 

«Сучасні підходи задоволення 

навчальних потреб дітей з 

порушеннями психофізичного 

розвитку в дошкіллі» 

Під час курсів 

підвищення 

кваліфікації 

Педагогічні 

працівники 

закладів 

дошкільної 

освіти 

Інна ЧЕРВОНЕЦЬ, 

 

Анна БІБІКОВА 

 

4 

Підготовка інструктивно-

методичних матеріалів 

проведення творчої майстерні 

«Психолого-педагогічна 

підтримка дітей з особливими 

освітніми потребами в умовах 

закладу ІРЦ»   

Протягом 

року 

 

Учителі, які 

навчають 

учнів у класах 

з 

інклюзивним 

навчанням; 

асистенти 

вчителів міста 

Кропивницьк

ого 

Інна ЧЕРВОНЕЦЬ 

 

 

 

5 

Оформлення результатів 

засідання творчої майстерні 

«Психолого-педагогічна 

підтримка дітей з особливими 

освітніми потребами в умовах 

закладу ІРЦ»   та висвітлення 

інформації на сайт інституту 

Червень Учителі, які 

навчають 

учнів у класах 

з 

інклюзивним 

навчанням; 

асистенти 

вчителів 

Інна ЧЕРВОНЕЦЬ 

 

 

 

6 
Підготовка інструктивно-

методичних матеріалів 

Січень-

грудень 

Учителі та 

асистенти 

Інна ЧЕРВОНЕЦЬ 
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проведення тренінгів та 

семінарів-практикумів 

учителів 

закладів 

загальної 

середньої 

освіти 

 

7 

Оформлення результатів 

проведення тренінгів та 

семінарів-практикумів 

Січень-

грудень 

Учителі та 

асистенти 

учителів 

закладів 

загальної 

середньої 

освіти 

Інна ЧЕРВОНЕЦЬ 

 

. 

 

8 

Підготовка інструктивно-

методичних матеріалів 

проведення   курсів підвищення 

кваліфікації учителів закладів 

загальної середньої освіти з 

інклюзивним навчанням 

Протягом 

року 

 

Учителі 

закладів з 

інклюзивним 

навчанням 

Інна ЧЕРВОНЕЦЬ 

 

 

 

9  

Оформлення результатів 

проведення курсів підвищення 

кваліфікації учителів закладів 

загальної середньої освіти з 

інклюзивним навчанням та 

висвітлення інформації на сайт 

інституту 

Після 

завершення 

курсів 

Учителі 

закладів з 

інклюзивним 

навчанням 

Інна ЧЕРВОНЕЦЬ 

 

 

 

10 

Підготовка інструктивно-

методичних матеріалів 

проведення з курсів підвищення 

кваліфікації асистентів учителів 

закладів загальної середньої 

освіти з інклюзивним навчанням 

Протягом 

року 

 

Асистенти 

учителів 

закладів з 

інклюзивним 

навчанням  

Інна ЧЕРВОНЕЦЬ 

 

 

 

11 

Оформлення результатів 

проведення курсів підвищення 

кваліфікації асистентів учителів 

закладів загальної середньої 

освіти з інклюзивним навчанням 

та висвітлення інформації на сайт 

інституту 

Після 

завершення 

курсів 

Асистенти 

учителів 

закладів з 

інклюзивним 

навчанням 

Інна ЧЕРВОНЕЦЬ 

 

 

 

12 

Підготовка інструктивно-

методичних матеріалів 

проведення з курсів підвищення 

кваліфікації фахівців 

інклюзивно-ресурсних центрів 

16-20.08 Директори 

(фахівці) ІРЦ 

Інна ЧЕРВОНЕЦЬ 

 

 

 

13 

Оформлення результатів 

проведення курсів підвищення 

кваліфікації фахівців 

інклюзивно-ресурсних центрів та 

висвітлення інформації на сайт 

інституту 

20.08 Директори 

(фахівці) ІРЦ 

Інна ЧЕРВОНЕЦЬ 

 

 

 

14 

Підготовка інструктивно-

методичних матеріалів 

проведення з курсів підвищення 

кваліфікації вихователів груп 

подовженого дня 

Протягом 

року 

Вихователі 

груп 

подовжено-го 

дня 

Інна ЧЕРВОНЕЦЬ 

 

 

 

15 
Оформлення результатів 

проведення курсів підвищення 

18.06; 

22.10 

Вихователі 

груп 

Інна 

ЧЕРВОНЕЦЬ 
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кваліфікації фахівців 

інклюзивно-ресурсних центрів та 

висвітлення інформації на сайт 

інституту 

подовжено-го 

дня  

Інформаційно-методичні заходи 

1. Систематичне оновлення 

сторінок сайту ресурсного центру 

підтримки інклюзивної освіти 

Постійно Педагогічні 

працівники 

закладів 

освіти, які 

працюють в 

умовах 

інклюзії; 

Фахівці 

інклюзивно-

ресурсних 

центрів 

Інна ЧЕРВОНЕЦЬ, 

 

Анна БІБІКОВА  

 

2. Підготовка інформаційно-

методичних листів та обмін 

інформацією з інклюзивно-

ресурсними центрами області   

Постійно Директори  

ІРЦ 

Інна ЧЕРВОНЕЦЬ, 

 

Анна БІБІКОВА 

 

3. Організаційно-методична робота 

щодо створення електронного 

банку корекційних методик для 

роботи з дітьми з особливими 

освітніми потребами  

Постійно Педагогічні 

працівники 

закладів 

освіти, які 

навчають 

учнів з 

особливими 

освітніми 

потребами  

Інна ЧЕРВОНЕЦЬ, 

 

Анна БІБІКОВА 

 

4. Здійснення методичного та 

аналітичного забезпечення 

діяльності інклюзивно-ресурсних 

центрів 

Вересень Фахівці ІРЦ Анна БІБІКОВА  

5. Проведення аналізу даних 

реєстру дітей, які пройшли 

комплексну психолого-

педагогічну оцінку і перебувають 

на обліку в інклюзивно-

ресурсних центрах 

Жовтень Директори 

ІРЦ 

Анна БІБІКОВА  

5.7. Науково-методичний супровід дошкільної освіти 
№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 

Категорія 

учасників 
Відповідальні 

Відмітка про 

виконання 

  

1. Оновити лекційні та 

практичні заняття 

відповідно до змісту 

програм підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників ЗДО 

Відповідно до 

плану 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

області 

Педагогічні 

працівники ЗДО 

Наталія 

ТАРАПАКА  

 

2. Підготовка та 

проведення круглого 

столу з проблеми 

«Психолого-педагогічна 

підтримка дітей з 

І півріччя Педагогічні 

працівники які 

працюють в 

інклюзивних 

групах 

Наталія 

ТАРАПАКА, 

Інна 

ЧЕРВОНЕЦЬ 
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особливими освітніми 

потребами в умовах 

закладу дошкільної 

освіти» 

5.8. Науково-методичний супровід позашкільної освіти 

№ 
з/п 

Форма та тема заходу 
Термін 

виконання 
Категорія 
учасників 

Відповідальні 
Відмітка 

про 
виконання 

1. Семінар  

«Методичні ініціативи у 

закладі позашкільної 

освіти» 

25.03 Методисти закладів 

позашкільної освіти 

Юлія ФЕДОРОВА, 

Сергій ПЛЯКА 

 

2. Семінар-практикум з 

національно-

патріотичного виховання 

для відповідальних за 

проведення районних 

(міських) етапів 

Всеукраїнської дитячо-

юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» 

(Джура) з проблеми 

«Всеукраїнська дитячо-

юнацька військово-

патріотична гра «Сокіл» 

(Джура): особливості 

підготовки та основні 

аспекти її проведення» 

Квітень  Методисти з 

національно-

патріотичного 

виховання та 

відповідальні за 

підготовку команд 

Юлія ФЕДОРОВА, 

Сергій 

КОЛІСНІЧЕНКО, 

Сергій ПЛЯКА 

 

3. Практикум «Організація 

компетентнісно-

спрямованого освітнього 

процесу в закладі 

позашкільної освіти» 

11.10-12.10 Керівники закладів 

позашкільної освіти 

Юлія ФЕДОРОВА, 

Сергій ПЛЯКА 

 

4. Семінар-практикум 

«Організація 

компетентнісно 

спрямованого освітнього 

процесу у закладі 

позашкільної освіти» 

20.09-06.10 Педагогічні 

працівники закладів 

позашкільної освіти 

Юлія 

ФЕДОРОВА, 

Сергій ПЛЯКА 

 

5. Семінар «Краєзнавчо-

культурологічні проєкти 

як ефективні методики 

соціального партнерства 

закладів освіти» 

23.09 Керівники 

краєзнавчих гуртків 

та музеїв при 

закладах освіти 

Сергій 

КОЛІСНІЧЕНКО 

 

6. Практикум «Організація 

компетентнісно-

спрямованого освітнього 

процесу в закладі 

позашкільної освіти» 

11.10-12.10 Керівники закладів 

позашкільної освіти 

Юлія ФЕДОРОВА, 

Сергій ПЛЯКА 

 

7. Майстер-клас 

«Формування 

компетентностей 

вихованців в умовах 

роботи гуртка» 

04.11 Керівників гуртків 

закладів 

позашкільної освіти 

Юлія 

ФЕДОРОВА, 

Сергій ПЛЯКА 
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VІ. Навчально-методична діяльність 

6.1. Здійснення підвищення кваліфікації та комплексної освітньої 
підготовки педагогічних працівників  
(відповідно до наказу начальника управління освіти і науки Кіровоградської обласної державної 

адміністрації від 26.10.2020 року № 359-од «Про підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників у 2021 році»): 

№ 

Категорія 

педагогічних 

працівників 

Назва програми 
Термін 

проведення 
Розробники 

1 Педагогічні працівники 

закладів дошкільної 

освіти (інструктори з 

фізкультури) 

Розвиток професійних 

компетентностей педагогічних 

працівників закладів дошкільної 

освіти. Піднапрям: розвиток 

професійних компетентностей 

інструкторів з фізкультури 

11.01-22.01 Наталія 

ТАРАПАКА,  

Наталія ГАГАРІНА  

 

2 Практичні психологи Розвиток професійних 

компетентностей практичних 

психологів 

11.01-22.01 Валентина 

ЧЕБОНЕНКО  

3 Педагогічні працівники 

закладів позашкільної 

освіти (керівники 

гуртків декоративно-

прикладного мистецтва 

закладів освіти) 

Розвиток загальних 

компетентностей керівників 

гуртків декоративно-прикладного 

мистецтва закладів освіти 

11.01-22.01 Юлія ФЕДОРОВА  

 

4 Учителі німецької мови  Розвиток загальних 

компетентностей вчителів 

німецької мови 

11.01-22.01 Руслана 

ГРИНЮКОВА  

 

5 Учителі математики Розвиток професійних 

компетентностей вчителів 

математики 

11.01-22.01 Лариса ГОЛОДЮК,  

Любов ТКАЧЕНКО  

6 Учителі інформатики  Розвиток загальних 

компетентностей вчителів 

інформатики. Піднапрям: 

підвищення рівня загальних 

компетентностей вчителя 

інформатики у контексті 

розробки цифрового контенту 

11.01-22.01 Марина ЧАЛА  

7 Учителі історії, 

суспільствознавчих 

дисциплін  

Розвиток загальних 

компетентностей вчителів 

освітньої галузі 

«Суспільствознавство». 

Піднапрям: розвиток соціальних 

компетентностей вчителів 

освітньої галузі 

«Суспільствознавство» 

11.01-22.01 Наталія 

ЧЕРТКОВА,  

Інна 

ВІДІБОРЕНКО 

 

8 Керівники закладів 

загальної середньої 

освіти 

Розвиток загальних 

компетентностей заступників 

директорів з навчальної, 

навчально-виховної роботи, 

завідувачів філій. Піднапрям: 

особливості запровадження 

дистанційного навчання в закладі 

освіти 

25.01-05.02 Лариса ГОЛОДЮК,  

Олена 

ПОЛОВЕНКО,  

Ольга 

ЛИТВИНЕНКО  
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9 Учителі англійської 

мови  

Розвиток загальних 

компетентностей вчителів 

англійської мови 

25.01-05.02 Ірина КОСА, Юлія 

ЗАДУБНЯК  

 

10 Учителі початкових 

класів  

Формування вчителями 

початкових класів спільних для 

ключових компетентностей вмінь 

(творчість, ініціативність, вміння 

конструктивно керувати 

емоціями, оцінювати ризики, 

приймати рішення, розв’язувати 

проблеми, здатність 

співпрацювати з іншими 

людьми) 

25.01-05.02 Вікторія 

КОНДРАТОВА,  

Наталія 

ТІХОНОВА,  

Олена 

ЧЕРНЕЦЬКА  

 

11 Учителі географії  Розвиток професійних 

компетентностей вчителів 

географії 

25.01-05.02 Жанна ФЕДІРКО,  

Людмила ХЛАНЬ  

 

12 Асистенти вчителів 

закладів загальної 

середньої освіти з 

інклюзивним навчанням 

Розвиток загальних 

компетентностей асистентів 

учителів закладів загальної 

середньої освіти з інклюзивним 

навчанням 

25.01-05.02 Оксана 

МОЛЧАНОВА,  

Інна ЧЕРВОНЕЦЬ  

 

13 Учителі предметів 

природничо-

математичного циклу 

(математика, 

інформатика, фізика, 

хімія, біологія, 

географія, 

природознавство, 

екологія, технології) 

Розвиток професійних 

компетентностей вчителів 

математики, інформатики, 

фізики, хімії, біології, географії, 

природознавства, екології, 

технологій. Піднапрям: 

технології STEM-освіти 

25.01-05.02 Сергій БУРТОВИЙ,  

Ганна СКРИПКА  

 

14 Педагоги-організатори 

закладів освіти 

Розвиток загальних 

компетентностей педагогів-

організаторів закладів загальної 

середньої освіти 

08.02-19.02 Юлія ФЕДОРОВА,  

Сергій ПЛЯКА  

 

15 Учителі української 

мови та літератури  

Розвиток професійних 

компетентностей учителів 

української мови і літератури. 

Піднапрям: знання і 

використання фахових методик 

та ефективних методів 

викладання української мови і 

літератури при підготовці до 

ЗНО 

08.02-19.02 Олена ВІКТОРІНА,  

Наталія 

КОТЛЯРЕНКО  

16 Керівники гуртків 

музично-естетичного 

профілю, 

концертмейстери, 

акомпаніатори закладів 

освіти 

Розвиток професійних 

компетентностей керівників 

гуртків музично-естетичного 

профілю, концертмейстерів, 

акомпаніаторів закладів освіти 

08.02-19.02 Анжела ГЕЛЬБАК,  

Сергій ЧЕРНЕНКО  
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17 Учителі початкових 

класів  

Формування вчителями 

початкових класів спільних для 

ключових компетентностей вмінь 

(творчість, ініціативність, вміння 

конструктивно керувати 

емоціями, оцінювати ризики, 

приймати рішення, розв’язувати 

проблеми, здатність 

співпрацювати з іншими 

людьми) 

08.02-19.02 Вікторія 

КОНДРАТОВА, 

Наталія 

ТІХОНОВА,  

Олена 

ЧЕРНЕЦЬКА  

 

18 Учителі біології  Розвиток професійних 

компетентностей вчителів 

біології й екології 

08.02-19.02 Оксана 

БОГДАНОВА  

 

19 Учителі історії, 

суспільствознавства  

Розвиток професійних 

компетентностей вчителів історії 

та суспільствознавчих дисциплін. 

Піднапрям: методика викладання 

історії та суспільствознавчих 

дисциплін 

08.02-19.02 Наталія 

ЧЕРТКОВА,  

Інна 

ВІДІБОРЕНКО  

 

20 Педагогічні працівники 

закладів дошкільної 

освіти (вихователі) 

Розвиток професійних 

компетентностей педагогічних 

працівників закладів дошкільної 

освіти. Піднапрям: розвиток 

професійних компетентностей 

вихователів 

22.02-05.03 Наталія 

ТАРАПАКА,  

Наталія ГАГАРІНА  

 

21 Педагогічні працівники 

закладів позашкільної 

освіти (керівники 

хореографічних гуртків 

та вчителі хореографії)  

Розвиток загальних 

компетентностей педагогічних 

працівників (керівники 

хореографічних гуртків та 

вчителі хореографії) закладів 

освіти 

22.02-05.03 Юлія ФЕДОРОВА  

 

22 Керівники закладів 

загальної середньої 

освіти 

Розвиток управлінської 

компетентності керівників, 

заступників керівників, 

керівників філій закладів 

загальної середньої освіти 

22.02-05.03 Адам БИК, 

Олена 

ПОЛОВЕНКО,  

Валентина 

ТРУБІНА  

23 Учителі англійської 

мови  

Розвиток загальних 

компетентностей вчителів 

англійської мови 

22.02-05.03 Ірина КОСА,  

Юлія ЗАДУБНЯК  

 

24 Учителі зарубіжної 

літератури  

Розвиток загальних 

компетентностей вчителів 

зарубіжної літератури, 

інтегрованого курсу 

«Література» та російської мови 

22.02-05.03 Олена 

РЕВНИВЦЕВА,  

Ірина 

НЕБЕЛЕНЧУК  

 

25 Асистенти вчителів 

закладів загальної 

середньої освіти з 

інклюзивним навчанням 

Розвиток загальних 

компетентностей асистентів 

учителів закладів загальної 

середньої освіти з інклюзивним 

навчанням 

22.02-05.03 Оксана 

МОЛЧАНОВА,  

Інна ЧЕРВОНЕЦЬ  
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26 Учителі початкових 

класів  

Формування вчителями 

початкових класів спільних для 

ключових компетентностей вмінь 

(творчість, ініціативність, вміння 

конструктивно керувати 

емоціями, оцінювати ризики, 

приймати рішення, розв’язувати 

проблеми, здатність 

співпрацювати з іншими 

людьми) 

15.03-26.03 Вікторія 

КОНДРАТОВА, 

Наталія 

ТІХОНОВА,  

Олена 

ЧЕРНЕЦЬКА  

 

27 Учителі хімії  Розвиток професійних 

компетентностей вчителів хімії 

15.03-26.03 Тетяна ЦІПЕРКО  

 

28 Учителі математики  Розвиток професійних 

компетентностей вчителів 

математики 

15.03-26.03 Лариса ГОЛОДЮК,  

Любов ТКАЧЕНКО  

 

29 Учителі історії, 

суспільствознавства 

Розвиток професійних 

компетентностей вчителів 

суспільствознавчих дисциплін. 

Піднапрям: знання фахових 

методик і технологій викладання 

суспільствознавчих дисциплін 

15.03-26.03 Наталія 

ЧЕРТКОВА,  

Інна 

ВІДІБОРЕНКО  

 

30 Педагогічні працівники 

закладів дошкільної 

освіти (музичні 

керівники) 

Розвиток професійних 

компетентностей педагогічних 

працівників закладів дошкільної 

освіти. Піднапрям: розвиток 

професійних компетентностей 

музичних керівників 

15.03-26.03 Наталія 

ТАРАПАКА,  

Наталія ГАГАРІНА  

 

31 Педагогічні працівники 

закладів освіти 

Інформаційно-комунікативні та 

цифрові технології в освітньому 

процесі. Піднапрям: 

упровадження змішаного 

навчання в освітній процес 

15.03-26.03 Ольга 

ЛИТВИНЕНКО,  

Ганна СКРИПКА  

 

32 Педагогічні працівники 

закладів дошкільної 

освіти (вихователі) 

Розвиток професійних 

компетентностей педагогічних 

працівників закладів дошкільної 

освіти. Піднапрям: розвиток 

професійних компетентностей 

вихователів 

05.04-16.04 Наталія 

ТАРАПАКА,  

Наталія ГАГАРІНА  

 

33 Керівники закладів 

позашкільної освіти 

Розвиток загальних 

компетентностей педагогічних 

працівників (директорів, 

завідувачів центрів, філій, 

заступників директорів, 

методистів, завідувачів відділів) 

закладів позашкільної освіти 

05.04-16.04 Юлія ФЕДОРОВА,  

Сергій ПЛЯКА  

 

34 Учителі музичного 

мистецтва, 

інтегрованого курсу 

«Мистецтво» 

Розвиток професійних 

компетентностей учителів 

музичного мистецтва, 

інтегрованого курсу 

«Мистецтво» 

05.04-16.04 Анжела ГЕЛЬБАК,  

Сергій ЧЕРНЕНКО  

 

35 Учителі фізики, 

астрономії  

Розвиток професійних 

компетентностей вчителів фізики 

й астрономії 

05.04-16.04 Адам БИК,  

Андрій ДРОБІН  
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36 Учителі фізичного 

виховання  

Розвиток загальних 

компетентностей вчителів 

фізичної культури  

05.04-16.04 Микола КОРОБОВ  

 

37 Учителі закладів 

загальної середньої 

освіти з інклюзивним 

навчанням 

Розвиток загальних 

компетентностей вчителів 

закладів загальної середньої 

освіти з інклюзивним навчанням 

05.04-16.04 Оксана 

МОЛЧАНОВА,  

Інна ЧЕРВОНЕЦЬ  

 

38 Педагогічні працівники 

закладів дошкільної 

освіти (вихователі-

методисти) 

Розвиток професійних 

компетентностей педагогічних 

працівників закладів дошкільної 

освіти. Піднапрям: розвиток 

професійних компетентностей 

вихователів-методистів 

19.04-30.04 Наталія 

ТАРАПАКА,  

Наталія ГАГАРІНА  

 

39 Учителі початкових 

класів  

Формування вчителями 

початкових класів спільних для 

ключових компетентностей вмінь 

(творчість, ініціативність, вміння 

конструктивно керувати 

емоціями, оцінювати ризики, 

приймати рішення, розв’язувати 

проблеми, здатність 

співпрацювати з іншими 

людьми) 

19.04-30.04 Вікторія 

КОНДРАТОВА, 

Наталія 

ТІХОНОВА,  

Олена 

ЧЕРНЕЦЬКА  

 

40 Учителі математики Розвиток професійних 

компетентностей вчителів 

математики 

19.04-30.04 Лариса ГОЛОДЮК,  

Любов ТКАЧЕНКО  

41 Учителі трудового 

навчання (технологій) 

Розвиток загальних 

компетентностей вчителів 

трудового навчання (технологій) 

19.04-30.04 Олена 

ТАТАРЕНКО  

 

42 Учителі початкових 

класів, які викладають 

предмет «Я досліджую 

світ»; учителі основної 

школи, які викладають 

предмет «Основи 

здоров'я», заступники 

директорів з виховної 

роботи 

Розвиток загальних 

компетентностей на засадах 

розвитку життєвих навичок 

педагогічних працівників 

закладів загальної середньої 

освіти, які викладають предмети 

та впроваджують проєкти 

здоров’язбережувального та 

соціального профілактичного 

спрямування 

19.04-30.04 Тетяна 

ЖЕЛЄЗНОВА  

 

43 Керівники закладів 

загальної середньої 

освіти 

Розвиток управлінської 

компетентності керівників, 

заступників керівників, 

керівників філій закладів 

загальної середньої освіти 

19.04-30.04 Адам БИК,  

Олена 

ПОЛОВЕНКО,  

Валентина 

ТРУБІНА  

44 Педагогічні працівники 

закладів дошкільної 

освіти (вихователі)  

Розвиток професійних 

компетентностей педагогічних 

працівників закладів дошкільної 

освіти. Піднапрям: розвиток 

професійних компетентностей 

вихователів  закладів дошкільної 

освіти  

17.05-28.05 Наталія 

ТАРАПАКА,  

Наталія ГАГАРІНА  

 

45 Учителі англійської 

мови  

Розвиток загальних 

компетентностей вчителів 

англійської мови 

17.05-28.05 Ірина КОСА,  

Юлія ЗАДУБНЯК  
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46 Учителі української 

мови і літератури  

Розвиток професійних 

компетентностей учителів 

української мови і літератури 

17.05-28.05 Олена ВІКТОРІНА, 

Наталія 

КОТЛЯРЕНКО  

47 Учителі інформатики  Розвиток загальних 

компетентностей вчителів 

інформатики. Піднапрям: 

підвищення рівня загальних 

компетентностей вчителя 

інформатики у контексті 

розробки цифрового контенту 

17.05-28.05 Марина ЧАЛА  

48 Учителі історії, 

суспільствознавства 

Розвиток професійних 

компетентностей вчителів історії 

та суспільствознавчих дисциплін. 

Піднапрям: методика викладання 

історії та суспільствознавчих 

дисциплін 

17.05-28.05 Наталія 

ЧЕРТКОВА,  

Інна 

ВІДІБОРЕНКО  

 

49 Учителі предмета 

«Захист України» 

Розвиток загальних 

компетентностей вчителів 

предмета «Захист України» 

17.05-28.05 Микола КОРОБОВ  

 

50 Педагогічні працівники 

закладів дошкільної 

освіти (вихователі) 

Розвиток професійних 

компетентностей педагогічних 

працівників закладів дошкільної 

освіти. Піднапрям: розвиток 

професійних компетентностей 

вихователів 

31.05-11.06 Наталія  

ТАРАПАКА,  

Наталія ГАГАРІНА  

 

51 Педагогічні працівники 

позашкільної освіти 

(керівники гуртків 

науково-технічного та 

дослідницько-

експериментального 

напрямів) 

Розвиток загальних 

компетентностей керівників 

гуртків науково-технічного та 

дослідницько-

експериментального напрямів 

закладів освіти 

31.05-11.06 Юлія ФЕДОРОВА,  

Сергій ПЛЯКА  

 

52 Учителі початкових 

класів  

Формування вчителями 

початкових класів спільних для 

ключових компетентностей вмінь 

(творчість, ініціативність, вміння 

конструктивно керувати 

емоціями, оцінювати ризики, 

приймати рішення, розв’язувати 

проблеми, здатність 

співпрацювати з іншими 

людьми) 

31.05-11.06 Вікторія 

КОНДРАТОВА,  

Наталія 

ТІХОНОВА,  

Олена 

ЧЕРНЕЦЬКА  

 

53 Учителі-дефектологи 

(логопеди) та вчителі, 

які надають корекційно-

розвиткові послуги в 

закладах загальної 

середньої освіти 

Розвиток загальних 

компетентностей вчителів-

дефектологів (логопедів) та 

вчителів, які надають 

корекційно-розвиткові послуги 

дітям з особливими освітніми 

потребами (інклюзивна форма) у 

закладах загальної середньої 

освіти 

31.05-11.06 Оксана 

МОЛЧАНОВА,  

Інна ЧЕРВОНЕЦЬ  
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54 Учителі зарубіжної 

літератури  

Розвиток професійних 

компетентностей вчителів 

зарубіжної літератури, 

інтегрованого курсу 

«Література» та російської мови. 

Піднапрям: розвиток фахових 

методик та технологій 

викладання зарубіжної 

літератури 

31.05-04.06 Ірина 

НЕБЕЛЕНЧУК, 

Олена 

РЕВНИВЦЕВА  

 

55 Педагогічні працівники 

закладів освіти 

Використання інформаційно-

комунікативних та цифрових 

технологій в освітньому процесі. 

Піднапрям: використання 

онлайн-ресурсів у практичній 

діяльності сучасного педагога 

07.06-11.06 Сергій  

БУРТОВИЙ,  

Ганна СКРИПКА,  

Ольга 

ЛИТВИНЕНКО  

 

56 Директори, 

консультанти центрів 

професійного розвитку 

педагогічних 

працівників 

Розвиток професійних 

компетентностей директорів, 

консультантів центрів 

професійного розвитку 

педагогічних працівників 

14.06-18.06 Лариса ГОЛОДЮК,  

Людмила 

КІРІШКО,  

Оксана 

ПОБЕРЕЖЕЦЬ  

 

57 Учителі української 

мови і літератури  

Розвиток професійних 

компетентностей вчителів 

української мови і літератури. 

Піднапрям: знання і 

використання освітніх технологій 

викладання української мови й 

літератури 

14.06-18.06 Олена ВІКТОРІНА,  

Ірина 

НЕБЕЛЕНЧУК, 

Наталія 

КОТЛЯРЕНКО,  

Галина МІНИЧ  

 

58 Вихователі груп 

подовженого дня 

Розвиток загальних 

компетентностей вихователів 

груп подовженого дня 

14.06-18.06 Оксана 

МОЛЧАНОВА,  

Інна ЧЕРВОНЕЦЬ  

59 Соціальні педагоги  Розвиток професійних 

компетентностей соціальних 

педагогів 

14.06-18.06 Анжела ГЕЛЬБАК,  

Валентина 

ЧЕБОНЕНКО  

60 Педагогічні працівники 

закладів освіти 

Використання інформаційно-

комунікативних та цифрових 

технологій в освітньому процесі. 

Піднапрям: освітній процес на 

засадах змішаного навчання 

14.06-18.06 Ганна СКРИПКА,  

Ольга 

ЛИТВИНЕНКО  

 

61 Учителі фізичного 

виховання  

Розвиток професійних 

компетентностей вчителів 

фізичної культури 

14.06-18.06 Микола КОРОБОВ  

 

62 Учителі початкових 

класів, які 

працюватимуть за 

освітньою програмою 

науково-педагогічного 

проєкту «Інтелект 

України» 

Розвиток професійних 

компетентностей учителів 

початкових класів, які 

працюватимуть за освітньою 

програмою науково-

педагогічного проєкту «Інтелект 

України» у закладах загальної 

середньої освіти 

14.06-18.06 Олена 

ЧЕРНЕЦЬКА  
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63 Учителі початкових 

класів 

Розвиток професійних 

компетентностей; створення 

безпечного, інклюзивного 

освітнього середовища, 

особливості (специфіка) 

інклюзивного навчання, 

забезпечення додаткової 

підтримки в освітньому процесі 

дітей з особливими освітніми 

потребами (програма підвищення 

кваліфікації педагогічних 

працівників «Нова українська 

школа: відповідаємо на 

виклики») 

11.08-20.08 Вікторія 

КОНДРАТОВА, 

Наталія 

ТІХОНОВА,  

Олена 

ЧЕРНЕЦЬКА  

 

64 Учителі музичного 

мистецтва, 

інтегрованого курсу 

«Мистецтво»  

Розвиток професійних 

компетентностей вчителів 

музичного мистецтва, 

інтегрованого курсу 

«Мистецтво». Піднапрям: зміст 

мистецької освіти у вимірі 

сьогодення 

16.08-20.08 Анжела ГЕЛЬБАК,  

Сергій ЧЕРНЕНКО  

 

65 Бібліотекарі закладів 

освіти 

Розвиток загальних 

компетентностей педагогічних 

працівників, які працюють на 

посаді бібліотекаря закладу 

загальної середньої освіти 

16.08-20.08 Юлія ФЕДОРОВА,  

Надія ДЯЧЕНКО  

 

66 Вчителі-дефектологи 

(логопеди, 

тифлопедагоги, 

сурдопедагоги, 

олігофренопедагоги), 

вчителі-реабілітологи, 

асистенти вчителів-

реабілітологів, 

корекційні педагоги 

Розвиток професійної 

майстерності вчителів-

дефектологів (логопедів, 

тифлопедагогів, сурдопедагогів, 

олігофренопедагогів), вчителів-

реабілітологів, асистентів 

вчителів-реабілітологів, 

корекційних педагогів 

16.08-20.08 Валентина  

ВОЙТКО,  

Олександр ЖОСАН  

 

67 Фахівці інклюзивно-

ресурсних центрів 

Розвиток загальних 

компетентностей фахівців 

інклюзивно-ресурсних центрів 

16.08-20.08 Оксана 

МОЛЧАНОВА,  

Інна ЧЕРВОНЕЦЬ  

 

68 Заступники директорів з 

виховної роботи 

Розвиток загальних 

компетентностей заступників 

директорів з виховної роботи 

закладів загальної середньої 

освіти 

16.08-20.08 Юлія ФЕДОРОВА  

 

69 Учителі основ здоров’я Розвиток загальних 

здоров’язбережних та соціальних 

компетентностей у рамках 

навчання на засадах розвитку 

життєвих навичок учителів, які 

викладають предмет «Основи 

здоров’я» 

30.08-10.09 Тетяна 

ЖЕЛЄЗНОВА  
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70 Учителі української 

мови і літератури  

Розвиток професійних 

компетентностей учителів 

української мови і літератури. 

Піднапрям: знання і 

використання фахових методик 

та ефективних методів 

викладання української мови і 

літератури при підготовці до 

ЗНО 

30.08-10.09 Олена ВІКТОРІНА,  

Наталія 

КОТЛЯРЕНКО  

71 Учителі хімії  Розвиток професійних 

компетентностей вчителів хімії 

30.08-10.09 Тетяна ЦІПЕРКО  

 

72 Учителі історії, 

суспільствознавства 

Розвиток професійних 

компетентностей вчителів 

суспільствознавчих дисциплін. 

Піднапрям: знання фахових 

методик і технологій викладання 

суспільствознавчих дисциплін 

30.08-10.09 Наталія 

ЧЕРТКОВА,  

Інна 

ВІДІБОРЕНКО  

 

73 Педагогічні працівники 

закладів освіти 

Розвиток загальних 

компетентностей педагогічних 

працівників, які працюють у 

закладах загальної середньої, 

спеціалізованої, професійної 

(професійно-технічної) та 

фахової передвищої освіти. 

Піднапрям: становлення 

педагогіки партнерства, 

академічної доброчесності, 

формування культури 

нетерпимості до проявів 

дискримінації 

30.08-10.09 Олександр 

ЖОСАН,  

Валентина 

ВОЙТКО  

74 Учителі предметів 

природничо-

математичного циклу 

(математика, 

інформатика, фізика, 

хімія, біологія, 

географія, 

природознавство, 

екологія, технології) 

Розвиток професійних 

компетентностей вчителів 

математики, інформатики, 

фізики, хімії, біології, географії, 

природознавства, екології, 

технологій. Технології STEM-

освіти 

30.08-10.09 Сергій БУРТОВИЙ,  

Ганна СКРИПКА  

а  

75 Директори, 

консультанти центрів 

професійного розвитку 

педагогічних 

працівників 

Розвиток професійних 

компетентностей директорів, 

консультантів центрів 

професійного розвитку 

педагогічних працівників 

30.08-03.09 Лариса ГОЛОДЮК,  

Людмила 

КІРІШКО, Оксана 

ПОБЕРЕЖЕЦЬ  

 

76 Учителі початкових 

класів, які реалізують 

інформатичну освітню 

галузь у початковій 

школі 

Реалізація інформатичної 

освітньої галузі в початковій 

школі закладів загальної 

середньої освіти 

06.09-10.09 Наталія 

ТІХОНОВА  

 

77 Педагогічні працівники 

закладів дошкільної 

освіти (вихователі) 

Розвиток професійних 

компетентностей педагогічних 

працівників закладів дошкільної 

освіти. Піднапрям: розвиток 

професійних компетентностей 

вихователів 

13.09-24.09 Наталія 

ТАРАПАКА,  

Наталія ГАГАРІНА  
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78 Учителі образотворчого 

мистецтва  

Формування вчителями, які 

викладають інтегрований курс 

«Мистецтво» та предмет 

«Образотворче мистецтво» у 

закладах загальної середньої 

освіти, спільних для ключових 

компетентностей вмінь 

13.09-24.09 Вікторія 

КОНДРАТОВА,  

Ольга 

ЛИТВИНЕНКО  

 

79 Учителі предметів 

природничо-

математичного циклу 

(вчителі фізики, хімії, 

біології, географії, 

математики) 

Розвиток професійних 

компетентностей вчителів 

природничо-математичних 

дисциплін (фізика, хімія, 

математика, біологія, географія). 

Піднапрям: технології STEM-

освіти 

13.09-24.09 Сергій БУРТОВИЙ,  

Ганна СКРИПКА  

 

80 Учителі трудового 

навчання (технологій) 

Розвиток загальних 

компетентностей вчителів 

трудового навчання (технологій) 

13.09-24.09 Олена 

ТАТАРЕНКО  

 

81 Учителі біології  Розвиток професійних 

компетентностей вчителів 

біології й екології 

13.09-24.09 Оксана 

БОГДАНОВА  

 

82 Учителі фізичної 

культури, керівники 

гуртків спортивного 

профілю 

Організація та проведення 

підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників 

закладів освіти з фізичної 

культури (модуль «Футбол») 

13.09-17.09 Микола КОРОБОВ  

 

83 Педагогічні працівники 

закладів позашкільної 

освіти (керівники 

гуртків соціально-

реабілітаційного та 

гуманітарного напрямів) 

Розвиток загальних 

компетентностей керівників 

гуртків соціально-

реабілітаційного та 

гуманітарного напрямів закладів 

освіти  

27.09-08.10 Юлія ФЕДОРОВА,  

Сергій ПЛЯКА  

84 Учителі української 

мови і літератури  

Розвиток професійних 

компетентностей учителів 

української мови і літератури. 

Піднапрям: знання і 

використання фахових методик 

викладання української мови 

27.09-08.10 Олена ВІКТОРІНА, 

Наталія 

КОТЛЯРЕНКО  

85 Учителі початкових 

класів  

Формування вчителями 

початкових класів спільних для 

ключових компетентностей вмінь 

(творчість, ініціативність, вміння 

конструктивно керувати 

емоціями, оцінювати ризики, 

приймати рішення, розв’язувати 

проблеми, здатність 

співпрацювати з іншими 

людьми) 

27.09-08.10 Вікторія 

КОНДРАТОВА,  

Наталія 

ТІХОНОВА,  

Олена 

ЧЕРНЕЦЬКА  

86 Учителі хімії Розвиток професійних 

компетентностей вчителів хімії 

27.09-08.10 Тетяна ЦІПЕРКО  

 

87 Учителі фізики, 

астрономії  

Розвиток професійних 

компетентностей вчителів фізики 

й астрономії 

27.09-08.10 Адам БИК,  

Андрій ДРОБІН  
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88 Учителі 

суспільствознавчих 

дисциплін  

Розвиток професійних 

компетентностей вчителів 

суспільствознавчих дисциплін. 

Піднапрям: знання фахових 

методик і технологій викладання 

суспільствознавчих дисциплін. 

Технології STEM-освіти 

27.09-08.10 Сергій БУРТОВИЙ,  

Ганна СКРИПКА  

 

89 Учителі англійської 

мови  

Розвиток професійних 

компетентностей вчителів 

англійської мови, які викладають 

у початковій школі 

18.10-22.10 Ірина КОСА,  

Юлія ЗАДУБНЯК  

 

90 Керівники закладів 

загальної середньої 

освіти 

Розвиток управлінських 

компетентностей керівників 

закладів загальної середньої 

освіти 

18.10-22.10 Адам БИК,  

Олена 

ПОЛОВЕНКО,  

Валентина 

ТРУБІНА  

91 Учителі математики  Розвиток професійних 

компетентностей вчителів 

математики. Піднапрям: знання 

фахових методик і технологій 

18.10-22.10 Лариса ГОЛОДЮК,  

Любов ТКАЧЕНКО  

92 Учителі інформатики  Розвиток професійних 

компетентностей вчителів 

інформатики 

18.10-22.10 Ганна СКРИПКА,  

Олександр 

ШОВЕНКО  

93 Учителі історії, 

суспільствознавства  

Розвиток професійних 

компетентностей вчителів 

суспільствознавчих дисциплін 

18.10-22.10 Юрій 

МИТРОФАНЕНКО, 

Наталія 

ЧЕРТКОВА,  

Інна 

ВІДІБОРЕНКО  

94 Практичні психологи Формування практичними 

психологами спільних для 

ключових компетентностей вмінь 

у здобувачів загальної середньої 

освіти 

18.10-22.10 Оксана 

МОЛЧАНОВА,  

Валентина 

ЧЕБОНЕНКО  

95 Вихователі груп 

подовженого дня 

Розвиток загальних 

компетентностей вихователів 

груп подовженого дня 

18.10-22.10 Оксана 

МОЛЧАНОВА,  

Інна ЧЕРВОНЕЦЬ  

96 Педагогічні працівники 

дошкільної освіти 

(керівники закладів 

дошкільної освіти) 

Розвиток управлінської 

компетентності керівників 

закладів дошкільної освіти 

25.10-05.11 Наталія 

ТАРАПАКА,  

Наталія ГАГАРІНА  

97 Керівники закладів 

загальної середньої 

освіти 

Розвиток управлінської 

компетентності керівників, 

заступників керівників, 

керівників філій закладів 

загальної середньої освіти 

25.10-05.11 Адам БИК,  

Олена 

ПОЛОВЕНКО,  

Валентина 

ТРУБІНА  

98 Учителі української 

мови і літератури  

Розвиток професійних 

компетентностей учителів 

української мови і літератури. 

Піднапрям: знання і 

використання фахових методик 

викладання української мови 

25.10-05.11 Олена ВІКТОРІНА,  

Наталія 

КОТЛЯРЕНКО  

99 Учителі географії  Розвиток професійних 

компетентностей вчителів 

географії 

25.10-05.11 Жанна ФЕДІРКО,  

Людмила ХЛАНЬ  
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100 Асистенти вчителів 

закладів загальної 

середньої освіти з 

інклюзивним навчанням 

Розвиток загальних 

компетентностей асистентів 

учителів закладів загальної 

середньої освіти з інклюзивним 

навчанням 

25.10-05.11 Оксана 

МОЛЧАНОВА, 

Інна ЧЕРВОНЕЦЬ  

101 Педагогічні працівники, 

які працюють або 

готуються до роботи з 

учнями з особливими 

освітніми потребами 

Розвиток загальних 

компетентностей педагогічних 

працівників, які працюють з 

учнями з особливими освітніми 

потребами. Піднапрям: розвиток 

соціальної компетентності, 

становлення педагогіки 

партнерства, формування в учнів 

культури нетерпимості до 

проявів дискримінації 

25.10-05.11 Олександр 

ЖОСАН,  

Валентина 

ВОЙТКО  

102 Учителі початкових 

класів 

Формування вчителями 

початкових класів спільних для 

ключових компетентностей вмінь 

(творчість, ініціативність, вміння 

конструктивно керувати 

емоціями, оцінювати ризики, 

приймати рішення, розв’язувати 

проблеми, здатність 

співпрацювати з іншими 

людьми) 

08.11-19.11 Вікторія 

КОНДРАТОВА,  

Наталія 

ТІХОНОВА,  

Олена 

ЧЕРНЕЦЬКА  

 

103 Учителі фізичного 

виховання  

Розвиток загальних 

компетентностей вчителів 

фізичної культури 

08.11-19.11 Микола КОРОБОВ  

 

104 Директори, заступники 

директорів, методисти 

ЗДО, відповідальні за 

охорону праці, безпеку 

життєдіяльності; 

спеціалісти, фахівці з 

охорони праці; вчителі 

предметів підвищеної 

небезпеки (інформатика, 

фізика, хімія, трудового 

навчання (технології), 

фізична культура тощо) 

Розвиток загальних 

компетентностей педагогічних 

працівників, які працюють у 

закладах дошкільної, загальної 

середньої, спеціалізованої, 

професійної (професійно-

технічної) та фахової передвищої 

освіти, щодо модернізації роботи 

з питань охорони праці та 

безпеки життєдіяльності 

08.11-19.11 Тетяна 

ЖЕЛЄЗНОВА,  

Жанна ФЕДІРКО  

 

105 Учителі закладів 

загальної середньої 

освіти з інклюзивним 

навчанням 

Розвиток загальних 

компетентностей вчителів 

закладів загальної середньої 

освіти з інклюзивним навчанням 

08.11-19.11 Оксана 

МОЛЧАНОВА, 

Інна ЧЕРВОНЕЦЬ  

106 Вихователі груп 

подовженого дня 

закладів освіти та 

вихователі пансіонів 

(інтернатів) 

Розвиток загальних 

компетентностей вихователів 

груп подовженого дня та 

вихователів пансіонів (у складі 

ліцеїв, спеціальних закладів 

загальної середньої освіти та 

закладів спеціалізованої освіти) 

08.11-19.11 Антоніна 

КЕНДЮХОВА, 

Валентина 

ВОЙТКО, Світлана 

ЄФІМЕНКО  

 

107 Учителі англійської 

мови  

Розвиток загальних 

компетентностей вчителів 

англійської мови 

08.11-19.11 Ірина КОСА,  

Юлія ЗАДУБНЯК  
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108 Педагогічні працівники 

закладів дошкільної 

освіти (вихователі) 

Розвиток професійних 

компетентностей педагогічних 

працівників закладів дошкільної 

освіти. Піднапрям: розвиток 

професійних компетентностей 

вихователів 

22.11-03.12 Наталія 

ТАРАПАКА,  

Наталія ГАГАРІНА  

 

109 Педагогічні працівники 

закладів позашкільної 

освіти (керівники 

гуртків декоративно-

прикладного мистецтва) 

Розвиток загальних 

компетентностей керівників 

гуртків декоративно-прикладного 

мистецтва закладів освіти 

22.11-03.12 Юлія ФЕДОРОВА  

 

110 Учителі географії  Розвиток професійних 

компетентностей вчителів 

географії 

22.11-03.12 Жанна ФЕДІРКО,  

Людмила ХЛАНЬ  

 

111 Учителі зарубіжної 

літератури  

Розвиток загальних 

компетентностей вчителів 

зарубіжної літератури, 

інтегрованого курсу 

«Література» та російської мови 

22.11-03.12 Олена 

РЕВНИВЦЕВА,  

Ірина 

НЕБЕЛЕНЧУК  

 

112 Педагоги-організатори  Розвиток загальних 

компетентностей педагогів-

організаторів закладів загальної 

середньої освіти 

22.11-03.12 Юлія ФЕДОРОВА,  

Сергій ПЛЯКА  

 

113 Учителі української 

мови і літератури 

Розвиток професійних 

компетентностей вчителів 

української мови і літератури 

22.11-03.12 Олена ВІКТОРІНА,  

Наталія 

КОТЛЯРЕНКО  

114 Учителі біології Розвиток професійних 

компетентностей вчителів 

біології й екології 

06.12-17.12 Оксана 

БОГДАНОВА  

 

115 Учителі математики  Розвиток професійних 

компетентностей вчителів 

математики 

06.12-17.12 Лариса ГОЛОДЮК,  

Любов ТКАЧЕНКО  

116 Учителі трудового 

навчання  

Розвиток загальних 

компетентностей вчителів 

трудового навчання (технологій) 

06.12-17.12 Олена 

ТАТАРЕНКО  

 

117 Асистенти вчителів 

закладів загальної 

середньої освіти з 

інклюзивним навчанням 

Розвиток загальних 

компетентностей асистентів 

учителів закладів загальної 

середньої освіти з інклюзивним 

навчанням 

06.12-17.12 Оксана 

МОЛЧАНОВА,  

Інна ЧЕРВОНЕЦЬ  

 

118 Педагогічні працівники 

закладів освіти 

Розвиток загальних 

компетентностей педагогічних 

працівників закладів загальної 

середньої, спеціалізованої, 

професійної (професійно-

технічної) та фахової передвищої 

освіти. Піднапрям: розвиток 

соціальної, комунікативної та 

етичної компетентностей 

06.12-17.12 Олександр 

ЖОСАН,  

Оксана 

МОЛЧАНОВА  

 

119 Педагогічні працівники 

закладів освіти 

Інформаційно-комунікативні та 

цифрові технології в освітньому 

процесі. Піднапрям: 

упровадження змішаного 

навчання в освітній процес 

06.12-17.12 Ганна СКРИПКА,  

Ольга 

ЛИТВИНЕНКО  
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120 Керівники закладів 

загальної середньої 

освіти (новопризначені) 

Розвиток управлінської 

компетентності керівників, 

заступників керівників, 

керівників філій закладів 

загальної середньої освіти, які 

вперше призначені на відповідну 

посаду 

06.12-23.12 Адам БИК,  

Олена 

ПОЛОВЕНКО,  

Валентина 

ТРУБІНА  

 

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

№ 

з/п 

Тема, форма 

проведення  

Категорія 

педагогічних 

працівників 

Вид роботи 
 

К-сть 

годин 

Дата 

проведення  
Автор-розробник 

1.  Система вебінарів 

за запитами 

педагогічних 

працівників 

Усі категорії 

здобувачів освіти 

Вебінар 2 третя 

середа 

місяця 

Марина ЧАЛА,  

Олександр 

ШОВЕНКО, 

Олена 

ТАТАРЕНКО  

2.  Обласний конкурс 

«Інновації в 

освітньому 

просторі: тренди – 

2021» 

Усі категорії 

здобувачів освіти 

Конкурс  Жовтень-

грудень 

Сергій 

БУРТОВИЙ,  

Ганна 

СКРИПКА,  

Ольга 

ЛИТВИНЕНКО  

3.  Обласна 

дистанційна 

практико 

орієнтована 

конференція 

«Цифрове освітнє 

середовище» 

Усі категорії 

здобувачів освіти 

Конферен

ція 

8 Листопад Ольга 

ЛИТВИНЕНКО,  

Артур 

ЧАСТАКОВ  

 

4.  Безпека дітей в 

Інтернеті: 

попередження, 

освіта, взаємодія 

Усі категорії 

здобувачів освіти 

онлайн - 

конферен

ція 

 09.02  Марина ЧАЛА,  

Олександр 

ШОВЕНКО 

 

5.  Технологія фахової 

майстерності: 

освіта впродовж 

життя  (ХVІІ 

Хмурівські 

методичні 

читання) 

Наукові та науково-

педагогічні 

працівники, 

керівники 

навчальних закладів, 

представники ОТГ, 

вчителі 

Обласна 

інтернет-

конференція 

 25.10-29.10 Сергій 

БУРТОВИЙ,  

Ганна ЯКОВОВА  

 

6.  Відеофест 

«Педагогічний 

креатив» 

Усі категорії 

здобувачів освіти 

Відеофес-

тиваль 

педагогіч-

них ідей 

 27.04-28.04 Сергій 

БУРТОВИЙ,  

Ганна ЯКОВОВА  

7.  Стратегії роботи з 

текстом 

Вчителі зарубіжної 

літератури, 

інтегрованого курсу 

«Література» та 

російської мови   

Тренінг 8  11.01-20.01 

 

Олена 

РЕВНИВЦЕВА  

 

8.  Візуалізація як 

тренд цифрового 

Усі категорії 

здобувачів освіти 

Тренінг 8  11.01-20.01 

 

Ольга 

ЛИТВИНЕНКО  
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освітнього 

середовища 

9.  Мультимедійна 

підтримка 

освітнього процесу 

в початковій школі 

Вчителі початкових 

класів 

Семінар-

практикум 

15 11.01-27.01 

 

Наталія 

ТІХОНОВА, 

Ольга 

ЛИТВИНЕНКО  

10.  Як заохотити до 

читання 

української 

літератури учнів 

Вчителі української 

мови та літератури 

Семінар-

практикум 

15  

 

11.01-27.01 Наталія 

КОТЛЯРЕНКО  

 

11.  Технологія 

проєктного 

навчання на уроках 

історії, 

правознавства та 

громадянської 

освіти 

Вчителі історії  Семінар-

практикум 

15 11.01-27.01 Інна 

ВІДІБОРЕНКО  

 

12.  Освітні 

можливості Вікіпе

дії 

(вільної 

багатомовної 

онлайн-

енциклопедії) 

Усі категорії 

здобувачів освіти 

Семінар-

практикум 

 

15 11.01-27.01 Марина ЧАЛА  

 

13.  Розбудова 

внутрішньої 

системи 

забезпечення 

якості освіти: від 

констатації фактів 

до розуміння 

процесів 

Керівники закладів 

загальної середньої 

освіти 

Семінар-

практикум 

15 11.01-27.01 Олена 

ПОЛОВЕНКО  

 

14.  Управління 

розвитком закладу 

загальної середньої 

освіти 

Керівники закладів 

загальної середньої 

освіти (директори, 

заступники 

директорів з 

навчальної, 

навчально-

виховної роботи, 

завідувачі філій) 

Семінар-

практикум 

15 11.01-27.01 

 

Валентина 

ТРУБІНА  

 

15.  Організація роботи 

з розв`язання 

проблеми 

насильства в 

освітньому закладі 

Практичні 

психологи та 

соціальні педагоги 

закладів освіти 

Семінар-

практикум 

15 11.01-27.01 Ольга 

ЗАБОЛОТНЯ  

 

16.  Інтегроване 

навчання в 

початковій школі: 

тематичний та 

діяльнісний 

підходи 

Вчителі початкових 

класів 

Семінар-

практикум 

15 18.01-03.02 

 

Вікторія 

КОНДРАТОВА,  

Олена 

ЧЕРНЕЦЬКА  

 

17.  Організація 

дистанційного 

навчання в 

освітньому закладі  

Усі категорії 

здобувачів освіти 

Семінар-

практикум 

15  18.01-03.02 

 

Ольга 

ЛИТВИНЕНКО  
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Артур 

ЧАСТАКОВ  

 

18.  Вивчай та 

розрізняй: 

інфомедійна 

грамотність (за 

проєктом IREX) 

Усі категорії 

здобувачів освіти 

Семінар-

практикум 

15 25.01-10.02 

 

Ольга 

ЛИТВИНЕНКО,  

Жанна ФЕДІРКО,  

Ганна СКРИПКА  

19.  Створення 

онлайнових 

інтерактивних 

вправ 

Усі категорії 

здобувачів освіти 

Тренінг 7  01.02-10.02 

 

Артур 

ЧАСТАКОВ  

 

20.  Використання 

скрайбингу в 

освітньому процесі 

Усі категорії 

здобувачів освіти 

Тренінг 8  01.02-10.02 

 

Ольга 

ЛИТВИНЕНКО  

 

21.  «HOT POTATOES 

V 6.0» -

інструментальна 

оболонка для 

створення 

інтерактивних 

завдань, тестів та 

кросвордів 

Усі категорії 

здобувачів освіти 

Тренінг 8 01.02-11.02 Сергій   

БУРТОВИЙ  

 

22.  Індивідуальна 

траєкторія 

розвитку 

обдарованого учня 

Усі категорії 

здобувачів освіти 

Семінар-

практикум 

15 01.02-17.02 Анжела ГЕЛЬБАК  

 

23.  Проблеми і 

можливості 

навчання дітей  з 

особливими 

потребами 

Педагогічні 

працівники, які 

працюють з дітьми з 

особливими 

освітніми потребами 

Семінар-

практикум 

15 01.02-17.02 Валентина 

ВОЙТКО  

 

24.  Діти з розладами 

аутичного спектру 

в освітньому 

просторі 

Педагогічні 

працівники, які 

працюють з дітьми з 

розладами аутичного 

спектру 

Семінар-

практикум 

15 01.02-17.02 Вікторія ПАВЛЮХ  

 

25.  Розвиток логічного 

мислення на 

уроках математики 

Вчителі математики Семінар 15 01.02-17.02 

 

Любов ТКАЧЕНКО  

 

26.  Навчання на 

засадах розвитку 

життєвих навичок 

Вчителі, які 

викладають 

предмети «Я 

досліджую світ» та 

«Основи 

здоров’я», 

заступники 

директорів з 

виховної роботи, 

психологи, 

педагоги-

організатори, 

класні керівники 

Рефреш-

тренінг  

15 01.02-17.02 Сергій 

ТКАЧЕНКО  
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27.  Колегіальне 

рішення: 

аналітико-

прогностичний 

підхід до 

підготовки і 

проведення 

педагогічної ради 

Керівники закладів 

загальної середньої 

освіти 

Семінар-

практикум 

15 01.02-17.02 Олена 

ПОЛОВЕНКО  

 

28.  Формування 

безпечного 

освітнього 

середовища 

Директори, 

консультанти 

центрів 

професійного 

розвитку педагогів, 

керівники закладів 

загальної середньої 

освіти, педагоги 

Семінар-

практикум 

15 01.02-17.02 

 

Людмила 

КІРІШКО  

 

29.  Освітній процес на 

засадах змішаного 

навчання 

Усі категорії 

здобувачів освіти 

Семінар-

практикум 

15  01.02-17.02 

 

Ольга 

ЛИТВИНЕНКО  

 

30.  Нова українська 

школа у поступі до 

цінностей 

Заступники 

директорів шкіл з 

виховної роботи, 

педагоги-

організатори, класні 

керівники 

Тренінг 8 08.02-17.02 

 

Юлія ФЕДОРОВА,  

Сергій ПЛЯКА  

 

31.  Нормативно-

методичний 

супровід 

організації 

освітнього процесу 

в закладах 

загальної середньої 

освіти 

Керівники, 

заступники 

керівників закладів 

загальної середньої 

освіти, методисти 

Тренінг 7 08.02-17.02 

 

Василь НУДНИЙ  

 

32.  Сучасні підходи до 

створення нової 

модулі бібліотеки 

інформаційно-

ресурсного центру 

закладу загальної 

середньої освіти  

Бібліотекарі закладів 

загальної середньої 

освіти 

Семінар-

практикум 

15 03.02-22.02 Надія ДЯЧЕНКО  

 

33.  Антропонімія 

сучасної 

української 

літературної мови 

Усі категорії 

здобувачів освіти 

Семінар-

практикум 

15 08.02-24.02 Олена ВІКТОРІНА  

 

34.  Дослідження як 

елемент творчої 

діяльності учнів у 

процесі вивчення 

географії  

Вчителі географії Семінар -

практикум 

15 08.02-24.02 Людмила ХЛАНЬ  

 

35.  Комп’ютерна 

графіка у 

початковій школі. 

Робота з графічним 

редактором Pаint 

Вчителі початкової 

школи та 

образотворчого 

мистецтва 

Тренінг 8 15.02-24.02 

 

Вікторія 

КОНДРАТОВА  

36.  Як встигнути все, 

або тайм-

Усі категорії 

здобувачів освіти 

Семінар-

практикум 

15 15.02-10.03 Ганна СКРИПКА  
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менеджмент для 

вчителів 

37.  Кольористика як 

засіб зображення 

внутрішнього світу 

героя 

Вчителі української 

мови і літератури, 

зарубіжної 

літератури, 

початкових класів 

Семінар-

практикум 

15 15.02-10.03 Ірина 

НЕБЕЛЕНЧУК  

 

38.  Освітній 

сторітеллінг: 

навчання, яке 

захоплює 

Усі категорії 

здобувачів освіти 

Семінар-

практикум 

15 15.02-10.03 Жанна ФЕДІРКО  

 

39.  Вивчай та 

розрізняй: 

інфомедійна 

грамотність (за 

проєктом IREX) 

Усі категорії 

здобувачів освіти 

Семінар-

практикум 

15 22.02-11.03 

 

Ольга 

ЛИТВИНЕНКО,  

Жанна ФЕДІРКО,  

Ганна СКРИПКА  

40.  Фандрейзинг в 

управлінні 

Керівники закладів 

загальної середньої 

освіти (директори, 

заступники 

директорів з 

навчальної, 

навчально-

виховної роботи, 

завідувачі філій) 

Тренінг 8 15.03-24.03 

 

Валентина 

ТРУБІНА  

 

41.  Основи 

інклюзивного 

навчання 

Педагогічні 

працівники 

закладів освіти 

Тренінг  8 15.03-24.03 Інна 

ЧЕРВОНЕЦЬ,  

Анна БІБІКОВА  

42.  Особливості 

розвитку, навчання 

та виховання учнів 

із порушеннями 

інтелекту 

Усі категорії 

здобувачів освіти 

Семінар 

практикум 

15 15.03-31.03 Валентина 

ВОЙТКО  

 

43.  Інструменти 

створення 

сучасного уроку 

зарубіжної 

літератури 

Вчителі зарубіжної 

літератури, 

інтегрованого курсу 

«Література» та 

російської мови   

Семінар-

практикум 

15  15.03-31.03 

 

Олена 

РЕВНИВЦЕВА  

 

44.  Сучасні методи 

навчання усного 

продукування у 

профільній школі 

Вчителі німецької 

мови  

Семінар-

практикум 

15 15.03-31.03 Руслана 

ГРИНЮКОВА  

 

45.  Практичні заняття 

на уроках історії та 
суспільствознавчих 

дисциплін 

Вчителі історії  Семінар-

практикум 

15 15.03-31.03 Наталія 

ЧЕРТКОВА  

 

46.  Організація 

дистанційного 

навчання в 

освітньому закладі  

Усі категорії 

здобувачів освіти 

Семінар-

практикум 

15  15.03-31.03 

 

Ольга 

ЛИТВИНЕНКО,  

Артур 

ЧАСТАКОВ  

 

47.  Інноваційні 

підходи до 

викладання мовно-

Вчителі початкових 

класів 

Семінар-

практикум 

15 22.03-07.04 

 

Наталія 

ТІХОНОВА 
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літературної галузі 

у початковій школі 

48.  Професійна 

компетентність 

директора закладу 

дошкільної 

освіти: 

управлінський та 

фаховий аспект 

Керівники закладів 

дошкільної освіти 

Семінар-

практикум 

15 29.03-14.04 Наталія 

ТАРАПАКА,  

Наталія ГАГАРІНА  

 

49.  Розвивальні ігри 

для дітей (майстер-

клас) 

Педагогічні 

працівники закладів 

дошкільної та 

початкової освіти 

Тренінг 8 05.04-14.04 Валентина 

ВОЙТКО  

 

50.  Події Української 

революції 1917-

1921 рр. на теренах 

нашого краю 

Вчителі освітньої 

галузі 
«Суспільствознавство» 

Семінар-

практикум 

15 05.04-21.04 Юрій 

МИТРОФАНЕНКО  

51.  Особливості 

інклюзивного 

супроводу дітей з 

особливими 

потребами в 

умовах закладу 

загальної середньої 

освіти 

Усі категорії 

здобувачів освіти 

Семінар-

практикум 

15 05.04-21.04 

 

Жанна ФЕДІРКО  

 

52.  Організація 

дослідно-

експериментальної 

роботи в закладі 

освіти 

Заступники 

керівників закладів 

освіти, педагогічні 

працівники 

Семінар-

практикум 

15 05.04-21.04 Ірина МАРЧЕНКО  

 

53.  Інформаційний 

простір бібліотека: 

нові можливості, 

нові підходи 

Бібліотекарі закладів 

загальної середньої 

освіти 

Семінар-

практикум 

15 05.04-21.04 

 

Надія ДЯЧЕНКО  

 

54.  Розвиток 

професійної 

компетентності 

вчителя іноземної 

мови  

Вчителі англійської 

мови 

Семінар-

практикум 

15 05.04-21.04 

 

Ірина КОСА, 

Юлія ЗАДУБНЯК  

 

55.  Практична 

складова програм 

предметів 

освітньої галузі 

«Природознавство

»  

Вчителі географії, 

вчителі біології, 

вчителі хімії 

Семінар -

практикум 

15 05.04-21.04 Людмила ХЛАНЬ  

 

56.  Якісні і 

розрахункові 

задачі з фізики: 

розв’язання та 

складання 

Вчителі фізики й 

астрономії 

Семінар-

практикум 

15 05.04-21.04 

 

Андрій ДРОБІН  

 

57.  Викладання 

програмування за 

технологією 

волонтерського 

проєкту Code Club 

Вчителі 

інформатики 

Семінар-

практикум 

15 05.04-21.04 Марина ЧАЛА  
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58.  Технологія 

змішаного 

навчання у 

викладанні 

предметів 

технологічного 

профілю 

Вчителі трудового 

навчання 

Семінар-

практикум 

15 05.04-21.04 Олена 

ТАТАРЕНКО  

 

59.  Методичний 

менеджмент: 

технологія 

впровадження 

Директори центрів 

професійного 

розвитку педагогів 

Семінар-

практикум 

15 
05.04-21.04 

 

Олена 

ПОЛОВЕНКО  

 

60.  Інноваційні 

підходи  

до  неперервної  

освіти педагогів 

Усі категорії 

здобувачів освіти 

Семінар-

практикум 

 

15 05.04-21.04 

 

Людмила 

КІРІШКО  

 

61.  Організація 

дистанційного 

навчання за 

допомогою сервісу 

Google Classroom 

Усі категорії 

здобувачів освіти 

Семінар-

практикум 

15  05.04-21.04 

 

Артур 

ЧАСТАКОВ  

 

62.  Технологічні 

прийоми 

використання 

інтерактивної 

дошки SmartBoard 

(ПЗ Notebook) 

Усі категорії 

здобувачів освіти 

Тренінг 8 20.04-29.04 Лариса ГОЛОДЮК  

 

63.  Використання карт 

знань у практичній 

діяльності педагога 

Усі категорії 

здобувачів освіти 

Тренінг 8  20.04-29.04 

 

Ольга 

ЛИТВИНЕНКО  

 

64.  Інфографіка як 

ефективний спосіб 

подачі даних 

Усі категорії 

здобувачів освіти 

Тренінг 8  05.05-14.05 

 

Ольга 

ЛИТВИНЕНКО  

 

65.  Візуалізація як 

тренд цифрового 

освітнього 

середовища 

Усі категорії 

здобувачів освіти 

Тренінг 8  11.05-20.05 

 

Ольга 

ЛИТВИНЕНКО  

 

66.  Розвиток 

критичного 

мислення учнів на 

уроках біології 

Вчителі біології й 

екології 

Семінар-

практикум 
15 

11.05-27.05 

 

Оксана 

БОГДАНОВА  

 

67.  Формування 

інформаційної 

компетентності на 

уроках історії 

Вчителі історії  Семінар-

практикум 

15 11.05-27.05 Інна 

ВІДІБОРЕНКО  

 

68.  Вивчай та 

розрізняй: 

інфомедійна 

грамотність (за 

проєктом IREX) 

Усі категорії 

здобувачів освіти 

Семінар-

практикум 

15 24.05-09.06 

 

Ольга 

ЛИТВИНЕНКО,  

Жанна ФЕДІРКО,  

Ганна СКРИПКА  

69.  Створення 

онлайнових 

інтерактивних 

вправ 

Усі категорії 

здобувачів освіти 

Тренінг 7  07.06-16.06 

 

Артур 

ЧАСТАКОВ  

 

70.  Мультимедійна 

підтримка 

Вчителі початкових 

класів 

Семінар-

практикум 

15 07.06-23.06 

 

Наталія 

ТІХОНОВА 
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освітнього процесу 

в початковій школі 

Ольга 

ЛИТВИНЕНКО  

 

71.  Як зацікавити 

учнів пізнавати 

мову 

Вчителі української 

мови та літератури 

Семінар-

практикум 

15  07.06-23.06 Наталія 

КОТЛЯРЕНКО  

 

72.  Практична 

діяльність на 

уроках 

природознавства 

Вчителі 

природознавства 

Семінар -

практикум 

15 07.06-23.06 Людмила ХЛАНЬ  

 

73.  Методика 

складання та 

розв’язування 

задач шкільного 

курсу «Хімія» 

Вчителі хімії Семінар-

практикум 

15 07.06-23.06 Тетяна ЦІПЕРКО  

 

74.  Задачі прикладного 

змісту у шкільному 

курсі математики 

Вчителі математики Семінар 15 07.06-23.06 Любов ТКАЧЕНКО  

 

75.  Технологія 

вебквесту для 

проведення 

навчальних занять 

Усі категорії 

здобувачів освіти 

Семінар-

практикум 

15  07.06-23.06 

 

Ольга 

ЛИТВИНЕНКО  

 

76.  Особливості 

підготовки учнів 

до розв’язування 

задач олімпіади з 

інформаційних 

технологій: 

MS PowerPoint 

Вчителі 

інформатики 

Семінар-

практикум 

15 16.08-01.09 Олександр 

ШОВЕНКО  

77.  Особливості 

навчання, розвитку 

та виховання дітей  

з особливими 

освітніми 

потребами 

Педагогічні 

працівники, які 

працюють з дітьми з 

особливими 

освітніми потребами 

Тренінг 7 06.09-15.09 Валентина 

ВОЙТКО  

 

78.  Інфографіка як 

ефективний спосіб 

подачі даних 

Усі категорії 

здобувачів освіти 

Тренінг 8  06.09-15.09 Ольга 

ЛИТВИНЕНКО  

 

79.  Використання 

скрайбингу в 

освітньому процесі 

Усі категорії 

здобувачів освіти 

Тренінг 8  13.09-22.09 Ольга 

ЛИТВИНЕНКО  

 

80.  Інноваційні 

підходи до 

викладання мовно-

літературної галузі 

у початковій школі 

Вчителі початкових 

класів 

Семінар-

практикум 

15 13.09-29.09 Наталія 

ТІХОНОВА 

 

81.  Розвиток 

професійної 

компетентності 

вчителя іноземної 

мови  

Вчителі англійської 

мови 

Семінар-

практикум 

15 13.09-29.09 Ірина КОСА,  

Юлія ЗАДУБНЯК  

 

82.  Роль і місце 

формувального 

оцінювання в 

Вчителі 

інформатики 

Семінар-

практикум 

15 13.09-29.09 Марина ЧАЛА  
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навчанні 

інформатики 

83.  Особливості 

підготовки учнів 

до розв’язування 

задач олімпіади з 

інформаційних 

технологій: MS 

Excel  

Вчителі 

інформатики 

Семінар-

практикум 

15 13.09-29.09 Олександр 

ШОВЕНКО  

84.  Базові навички 

медіатора в закладі 

освіти 

Практичні 

психологи та 

соціальні педагоги 

закладів освіти 

Семінар-

практикум 

15 13.09-29.09 Наталія 

ДЗЮБАС  

 

85.  Організація 

навчання, 

виховання та 

розвитку дітей із 

особливими 

освітніми 

потребами в 

умовах 

інклюзивного 

навчання 

Педагогічні 

працівники 

закладів загальної 

середньої освіти, 

які працюють з 

дітьми з 

особливими 

освітніми 

потребами 

Семінар-

практикум 

15 13.09-29.09 Інна 

ЧЕРВОНЕЦЬ,  

Анна БІБІКОВА  

 

86.  Візуалізація як 

тренд цифрового 

освітнього 

середовища 

Усі категорії 

здобувачів освіти 

Тренінг 8  20.09-29.09 Ольга 

ЛИТВИНЕНКО  

 

87.  Як створити та 

наповнити сайт 

учителя, 

використовуючи 

сервіси Google 

Усі категорії 

здобувачів освіти 

Семінар-

практикум 

15 10.09-06.10 Ганна СКРИПКА  

 

88.  Створення, 

охорона та захист 

інтелектуальної 

власності в освіті 

Усі категорії 

здобувачів освіти 

Семінар-

практикум 

15 10.09-06.10 Жанна ФЕДІРКО  

 

89.  Музикотерапія у 

роботі з дітьми з 

особливими 

освітніми 

потребами 

Педагогічні 

працівники, які 

працюють з дітьми з 

особливими 

освітніми потребами 

Семінар-

практикум 

15 20.09-06.10 Анжела ГЕЛЬБАК  

 

90.  Організація 

компетентнісно 

спрямованого 

освітнього процесу 

у закладі 

позашкільної 

освіти 

Педагогічні 

працівники закладів 

позашкільної освіти 

Семінар-

практикум 

15 20.09-06.10 Юлія ФЕДОРОВА,  

Сергій ПЛЯКА  

 

91.  Організація 

дистанційного 

навчання в 

освітньому закладі  

Усі категорії 

здобувачів освіти 

Семінар-

практикум 

15  20.09-06.10 Ольга 

ЛИТВИНЕНКО,  

Артур 

ЧАСТАКОВ  

 

92.  Орфоепічні норми 

сучасного 

Усі категорії 

здобувачів освіти 

Семінар-

практикум 

15 04.10-20.10 Олена ВІКТОРІНА  
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українського 

літературного 

мовлення 

93.  Основи історії та 

практики 

впровадження 

економічної теорії 

лістіанства 

Вчителі освітньої 

галузі «Суспільство-

знавство» 

Семінар-

практикум 

15 04.10-20.10 Юрій 

МИТРОФАНЕНКО  

94.  Теорія та методика 

аналізу 

художнього твору 

Вчителі української 

мови і літератури, 

зарубіжної 

літератури, 

початкових класів 

Семінар-

практикум 

15 04.10-20.10 Ірина 

НЕБЕЛЕНЧУК  

 

95.  Мультимедійна 

підтримка 

освітнього процесу 

в початковій школі 

Вчителі початкових 

класів 

Семінар-

практикум 

15 04.10-20.10 Наталія 

ТІХОНОВА, 

Ольга 

ЛИТВИНЕНКО  

 

96.  Інтегроване 

навчання в 

початковій школі: 

тематичний та 

діяльнісний 

підходи 

Вчителі початкових 

класів 

Семінар-

практикум 

15 04.10-20.10 Вікторія 

КОНДРАТОВА,  

Олена 

ЧЕРНЕЦЬКА  

 

97.  Технологія 

проблемного 

навчання на уроках 

економіки 

Вчителі економіки Семінар-

практикум 
15 

04.10-20.10 

 

Оксана 

БОГДАНОВА  

 

98.  Методика 

викладання історії 

та суспільство-

знавчих дисциплін 

з використанням 

мультимедійних 

технологій. 

Вчителі історії  Семінар-

практикум 

15 04.10-20.10 Інна 

ВІДІБОРЕНКО  

 

99.  Основи 

педагогічної 

конфліктології 

Практичні 

психологи та 

соціальні педагоги 

закладів освіти 

Семінар-

практикум 

15 04.10-20.10 Валентина 

ЧЕБОНЕНКО  

100.  Створення 

онлайнових 

інтерактивних 

вправ 

Усі категорії 

здобувачів освіти 

Тренінг 7  11.10-20.10 Артур 

ЧАСТАКОВ  

 

101.  Особливості 

викладання 

навчальної 

програми 

«Домедична 

допомога» 

предмета «Захист 

України (розділу 

ІХ)» 

Вчителі предмета 

«Захист України» 

Семінар 

практикум 

 

15 04.10-22.10 Микола 

КОРОБОВ  

 

102.  Впровадження 

інноваційних 

освітніх технологій 

з урахуванням 

Педагогічні 

працівники закладів 

дошкільної освіти  

Семінар- 

практикум 

 

15 11.10-27.10 Наталія ГАГАРІНА  
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сучасних 

пріоритетів 

дошкільної освіти 

103.  Освітній процес на 

засадах змішаного 

навчання 

Усі категорії 

здобувачів освіти 

Семінар-

практикум 

15  11.10-27.10 Ольга 

ЛИТВИНЕНКО  

 

104.  Обґрунтований 

вибір візуального 

середовища 

програмування  

Вчителі 

інформатики 

Тренінг 8 18.10-27.10 Марина ЧАЛА  

 

105.  Технологія 

розвитку 

критичного 

мислення на 

уроках історії 

Вчителі історії  Семінар-

практикум 

15 11.10-28.10 Наталія 

ЧЕРТКОВА  

 

106.  Особливості 

підготовки учнів 

до розв’язування 

задач олімпіади з 

інформаційних 

технологій: MS 

Access 

Вчителі 

інформатики 

Семінар-

практикум 

15 11.10-28.10 Олександр 

ШОВЕНКО  

107.  Диференційоване 

викладання в класі 

з інклюзивним 

навчанням 

Вчителі та 

асистенти вчителів 

закладів загальної 

середньої освіти 

Семінар-

практикум 

15 11.10-28.10 Інна 

ЧЕРВОНЕЦЬ,  

Анна БІБІКОВА  

 

108.  Комп’ютерна 

графіка у 

початковій школі. 

Робота з графічним 

редактором Pаint 

Вчителі початкової 

школи та 

образотворчого 

мистецтва 

Тренінг 8 25.10-03.11 Вікторія 

КОНДРАТОВА  

109.  Сучасний урок: 

технології, методи, 

прийоми 

Вчителі української 

мови та літератури 

Семінар-

практикум 

15  18.10-03.11 Наталія 

КОТЛЯРЕНКО  

 

110.  Вивчай та 

розрізняй: 

інфомедійна 

грамотність (за 

проєктом IREX) 

Усі категорії 

здобувачів освіти 

Семінар-

практикум 

15 18.10-03.11 Ольга 

ЛИТВИНЕНКО,  

Жанна ФЕДІРКО,  

Ганна СКРИПКА  

111.  Нова українська 

школа у поступі до 

цінностей 

Заступники 

директорів шкіл з 

виховної роботи, 

педагоги-

організатори, класні 

керівники 

Тренінг 8 01.11-10.11 

 

Юлія ФЕДОРОВА,  

Сергій ПЛЯКА  

 

112.  Управлінські 

процеси закладу 

освіти:  сучасні 

підходи до системи 

планування 

Керівники закладів 

загальної середньої 

освіти (директори, 

заступники 

директорів з 

навчальної, 

навчально-

виховної роботи, 

завідувачі філій) 

Тренінг 

 

8 01.11-10.11 

 

Валентина 

ТРУБІНА  
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113.  Нормативно-

методичний 

супровід 

організації 

освітнього процесу 

в закладах 

загальної середньої 

освіти 

Керівники, 

заступники 

керівників закладів 

загальної середньої 

освіти, методисти 

Тренінг 7 01.11-10.11 Василь НУДНИЙ  

 

114.  Створення, 

налаштування та 

подальша 

оптимізація 

персонального 

Ютуб-каналу 

Усі категорії 

здобувачів освіти 

Тренінг 8 01.11-11.11 Сергій   

БУРТОВИЙ 

 

115.  Як спланувати 

навчальний проєкт 

Усі категорії 

здобувачів освіти 

Семінар-

практикум 

15 01.11-17.11 Ганна СКРИПКА  

 

116.  Особливості 

інклюзивного 

супроводу дітей з 

особливими 

потребами в 

умовах закладу 

загальної середньої 

освіти 

Усі категорії 

здобувачів освіти 

Семінар-

практикум 

15 01.11-17.11 Жанна ФЕДІРКО  

 

117.  Арт-інсталяція, 

селфі-зона та 

елементи 

перформансу як 

сучасні способи 

презентації 

результатів 

учнівської 

творчості 

 

Усі категорії 

здобувачів освіти 

Семінар- 

практикум 

15 01.11-17.11 Світлана 

ЄФІМЕНКО  

 

118.  Сучасна 

комунікативна 

методика як 

ефективний засіб 

засвоєння 

лінгвістичного 

матеріалу в рамках 

міжнародної 

програми DLL 

Вчителі німецької 

мови 

Семінар-

практикум 

15 01.11-17.11 Руслана 

ГРИНЮКОВА  

 

119.  Інноваційні 

технології на 

уроках трудового 

навчання 

Вчителі трудового 

навчання 

Семінар-

практикум 

15 01.11-17.11 Олена 

ТАТАРЕНКО  

 

120.  Основи соціальної 

та 

здоров’язбережної 

компетентностей» 

(навчання за 

двокомпонентною 

моделлю) 

Вчителі, які 

викладають 

предмети «Я 

досліджую світ» та 

«Основи 

здоров’я», 

заступники 

директорів з 

виховної роботи, 

Тренінг  15 01.11-

17.11 

Сергій 

ТКАЧЕНКО  
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психологи, 

педагоги-

організатори, 

класні керівники 

121.  Організація 

дистанційного 

навчання за 

допомогою сервісу 

Google Classroom 

Усі категорії 

здобувачів освіти 

Семінар-

практикум 

15  01.11-17.11 Артур 

ЧАСТАКОВ  

 

122.  Технологія 

вебквесту для 

проведення 

навчальних занять 

Усі категорії 

здобувачів освіти 
Семінар-

практикум 

15  01.11-17.11 Ольга 

ЛИТВИНЕНКО  

 

123.  Стратегії роботи з 

текстом 

Вчителі зарубіжної 

літератури, 

інтегрованого курсу 

«Література» та 

російської мови   

Тренінг 8  08.11-17.11 Олена 

РЕВНИВЦЕВА  

 

124.  Арт-терапія в 

роботі з дітьми з 

особливими 

освітніми 

потребами 

(майстер-клас) 

Педагогічні 

працівники, 

практичні психологи, 

які працюють з 

дітьми з особливими 

освітніми потребами 

Семінар-

практикум 

15 08.11-24.11 Оксана 

МОЛЧАНОВА  

 

125.  Інформаційний 

простір бібліотека: 

нові можливості, 

нові підходи 

Бібліотекарі закладів 

загальної середньої 

освіти 

Семінар-

практикум 

15 08.11- 24.11 Надія ДЯЧЕНКО  

 

126.  Формування 

ключових 

компетентностей 

засобами 

гейміфікації в 

роботі керівника 

гуртка 

Керівники гуртків 

закладів 

позашкільної освіти 

Тренінг 8 11.10-21-10 Сергій 

КОЛІСНІЧЕНКО  

127.  Використання 

хмарних 

технологій у 

практиці педагога 

Усі категорії 

здобувачів освіти 

Семінар-

практикум 

15 15.11-01.12 Ганна СКРИПКА  

 

128.  Використання карт 

знань у практичній 

діяльності педагога 

Усі категорії 

здобувачів освіти 

Тренінг 8  22.11-02.12 Ольга 

ЛИТВИНЕНКО  

 

129.  Вчитель як агент 

змін та суб’єкт 

розбудови Нової 

української школи 

Керівники та 

педагогічні 

працівники закладів 

освіти, методисти 

Семінар-

практикум 

15 29.11-15.12 Олександр ЖОСАН  

 

130.  Основи 

функціонального 

читання  

Вчителі зарубіжної 

літератури, 

інтегрованого курсу 

«Література» та 

російської мови   

Семінар-

практикум 

15  

 

29.11-15.12 Олена 

РЕВНИВЦЕВА  

 

131.  Як навчити учнів 

розуміти мову 

музичного 

мистецтва 

Вчителі музичного 

мистецтва 

Семінар-

практикум 

15 29.11-15.12 Сергій ЧЕРНЕНКО  
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132.  НУШ: шляхи 

підвищення 

пізнавальної 

активності учнів 

початкової школи 

Вчителі англійської 

мови 

Семінар-

практикум 

15 29.11-15.12 Ірина КОСА,  

Юлія ЗАДУБНЯК  

 

133.  Опорна школа: 

забезпечення 

рівного доступу до 

якісної освіти  

Керівники опорних 

закладів освіти 

Семінар-

практикум 

15 29.11-15.12 

 

Олена 

ПОЛОВЕНКО  

 

134.  Професійний 

розвиток педагога: 

від стандарту до 

інновацій 

 

Директори, 

консультанти 

центрів 

професійного 

розвитку педагогів, 

керівники закладів 

загальної середньої 

освіти, педагоги 

Семінар-

практикум 

15 29.11-15.12 

 

Оксана 

ПОБЕРЕЖЕЦЬ  

135.  Сучасні технології 

діагностики та 

оцінювання 

навчальних 

досягнень 

Усі категорії 

здобувачів освіти 

Семінар- 

практикум 

15 01.12 -17.12 Антоніна 

КЕНДЮХОВА  

136.  Методичні аспекти 

протидії 

насильству в 

закладах освіти 

Педагогічні 

працівники, 

практичні психологи 

закладів загальної, 

середньої та 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

Тренінг 8 06.12-15-12 Оксана 

МОЛЧАНОВА  

 

6.3. Методичне забезпечення освітнього процесу 

№ 

з/п 

Форма/вид методичного 

забезпечення 

Категорія 

керівних і 

педагогічних 

кадрів 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Організація під час курсів та 

семінарів:  

- виставок, педагогічних 

реклам науково-

педагогічної, методичної та 

навчальної літератури; 

- презентацій авторських 

програм, проєктів, 

методичних і навчальних 

посібників науково-

педагогічних працівників 

інституту, методичних 

працівників, керівників 

шкіл, педагогічної 

громадськості 

Керівні та 

педагогічні кадри 

регіону 

Протягом року Структурні 

підрозділи 

 

2. Методичні рекомендації 

щодо особливостей 

організації освітнього 

процесу у 2021 – 2022 н. р. 

Педагогічні 

працівники 

закладів освіти 

Травень-

серпень 

Лариса 

ГОЛОДЮК 

Керівники 

структурних 

підрозділів 
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3. Підготовка матеріалів до 

«Науково-методичного 

вісника» № 57 

Педагогічні 

працівники 

закладів освіти 

Січень-липень Лариса 

ГОЛОДЮК 

Керівники 

структурних 

підрозділів 

 

4. Методичні рекомендації 

щодо організації та 

проведення серпневих 

конференцій 

Керівники  

закладів освіти 

Травень-

серпень 

Олена 

ПОЛОВЕНКО 

Керівники 

структурних 

підрозділів 

 

5. Методичні рекомендації 

щодо проведення Дня знань 

у 2021-2022 н. р. 

Педагогічні 

працівники 

закладів освіти 

Травень-

серпень 

Юлія 

ФЕДОРОВА  

 

6. Тематичні публікації на 

інтернет-ресурсах 

інституту, структурних 

підрозділах 

Педагогічні 

працівники 

закладів освіти 

Протягом року Науково-

педагогічні та 

педагогічні 

працівники 

закладу 

 

7. Організація у процесі 

навчальних занять:  

- виставок, рекламування 

науково-педагогічної, 

методичної та навчальної 

літератури; 

- презентацій освітніх 

програм, проєктів, 

методичних і навчальних 

посібників науково-

педагогічних працівників 

інституту, керівників 

закладів загальної середньої 

освіти, педагогічної 

громадськості області 

Педагогічні 

працівники 

закладів освіти 

Постійно Науково-

педагогічні та 

педагогічні 

працівники закладу 

 

8. Координація діяльності 

педагогічних працівників  

щодо формування їх 

індивідуальної траєкторії 

професійного розвитку  

Директори, 

консультанти 

центрів 

професійного 

розвитку 

педагогічних 

працівників, 

керівники 

закладів освіти 

Постійно Олена 

ПОЛОВЕНКО 

 

9. Організація підготовки 

супервізорів та проведення 

супервізії в закладах 

загально середньо освіти 

відповідно до Програми 

проведення супервізії 

(Наказ МОНУ від 

18.10.2019 № 1313 «Деякі 

питання організації та 

проведення супервізії») 

Директори, 

консультанти 

центрів 

професійного 

розвитку 

педагогічних 

працівників, 

керівники 

закладів освіти 

Постійно Олена 

ПОЛОВЕНКО 

 



101 

 
 

VІІ. Інноваційна та дослідно-експериментальна діяльність 

7.1.  Формування інноваційного-освітнього середовища в регіоні: розробка та впровадження нових освітніх моделей і 
технологій, координація інноваційної діяльності 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Категорія керівних і 

педагогічних кадрів 
Термін виконання Відповідальні 

Відмітка про 

виконання 

1. Організація та проведення навчання на засадах розвитку 

життєвих навичок 

Учителі, які викладають 

основи здоров’я, безпеку 

життєдіяльності та  

впроваджують 

превентивні проєкти в 

закладах загальної 

середньої освіти. 

Опорні заклади загальної 

середньої освіти 

 

Протягом року Тетяна 

ЖЕЛЄЗНОВА 

 

 

2. Організація та проведення навчання з курсів «Вчимося жити 

разом. Програма розвитку соціальних навичок учнів початкової, 

основної та старшої школи у курсі «Основи здоров’я»» та 

«Основи соціальної та здоров’язбережної компетентності» 

(двокомпонентна модель) 

Протягом року Тетяна 

ЖЕЛЄЗНОВА 

 

 

3. Упровадження європейських стандартів превентивної освіти Протягом року Тетяна 

ЖЕЛЄЗНОВА 
 

4. Упровадження 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 працівниками лабораторії 

основ здоров’я, безпеки життєдіяльності та охорони праці 

спільно з лабораторією інклюзивного та інтегрованого навчання  

Педагогічні працівники Постійно Тетяна 

ЖЕЛЄЗНОВА, 

Інна ЧЕРВОНЕЦЬ 

 

Графік вивчення перспективного досвіду  

№  

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові носія досвіду (назва 

навчального закладу, установи) 
Ідея досвіду 

Термін  

вивчення 
Відповідальні 

Оформлення 

результатів 

вивчення 

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

1. Чечеліївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, філії 

Новостародубської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Петрівської районної ради Кіровоградської області 

Інноваційна та здоров’язбережувальна 

спрямованість освітнього середовища в 

контексті концепції «Нова українська школа» 

2021-2022 рр. Юлія ФЕДОРОВА  Буклет 

2. МАСЛІЙ  Тетяна Юріївна, завідувача бібліотеки Впровадження інновацій як засобу підвищення 2021-2022 рр. Надія ДЯЧЕНКО Буклет 
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Благовіщенського навчально-виховного комплексу №1 

«Гімназія – заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів – заклад дошкільної освіти «Сонечко» 

Благовіщенської районної ради   

ефективності інформаційно-ресурсного фонду 

бібліотеки та  розширення інтелектуально-

розвиваючого читацького простору учнів  

Кафедра педагогіки, психології і корекційної освіти 

3. ЛЄОНОВА Тетяна Володимирівна, вчитель-дефектолог 

комунального закладу «Знам'янська спеціальна школа 

Кіровоградської обласної ради» 

Застосування основ мнемотехніки для корекції 

розвитку дітей з особливими освітніми 

потребами 

2021-2022 рр. Валентина ВОЙТКО Брошура  

4. ЦАРУК Михайло Анатолійович, 

вчитель християнської етики комунального закладу 

«Петрівське навчально-виховне об'єднання 

“загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія”» 

Петрівської селищної ради Петрівського району 

Кіровоградської області 

Духовно-моральне виховання у контексті 

розвитку соціальної і громадянської 

компетентностей учнів 

2021-2022 рр. Олександр ЖОСАН  

 

Стаття  

 

Навчально-методичний центр дистанційного навчання 

5. СТРЕКАЛОВСЬКА Оксана Іванівна, учитель математики 

та інформатики 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" 

Формування професійної компетентності 

вчителя-предметника для здійснення 

інноваційної діяльності в освітньому закладі з 

використанням цифрових технологій 

2021-2022 рр. Ольга ЛИТВИНЕНКО  Інтернет-ресурс 

6. 

 

МАЙДАННИК Оксана Петрівна, учитель хімії, 

Олександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№1 комунального закладу «Олександрівське навчально-

виховне об'єднання №1» Олександрівської районної ради 

Кіровоградської області 

Формування компетентної особистості на уроках 

хімії шляхом реалізації діяльнісного підходу та 

використання цифрових освітніх технологій 

2021-2022 рр. Ольга ЛИТВИНЕНКО Інтернет-ресурс 

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

7. Комунальний заклад «Верблюзький навчально-

виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

- дошкільний навчальний заклад - центр позашкільної 

освіти» Новгородківської районної ради  Кіровоградської 

області (директор – Світлана ШЕПЕЛЬ) 

Наступність і перспективність розвитку 

соціально активної особистості учня від 

дошкільника до випускника  за умови 

застосування здоров’язбережувальних інновацій  

2021-2022 рр. Тетяна ЖЕЛЄЗНОВА Посібник, 

стаття, 

презентація 

8. Вишняківська загальноосвітня філія комунального 

закладу «Карлівське навчально-виховне об’єднання» 

Соколівської сільської ради Кіровоградського району 

Кіровоградської області (завідувач філії – Руслан 

СИНЄОК) 

Оволодіння учасниками освітнього процесу 

життєвими навичками безпечної поведінки у 

повсякденному житті та в разі виникнення 

надзвичайних ситуацій 

2021-2022 рр. Сергій ТКАЧЕНКО Посібник, 

стаття, 

презентація 

https://kr.isuo.org/schools/view/id/14183
https://kr.isuo.org/schools/view/id/14183
https://kr.isuo.org/schools/view/id/14183
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Ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти 

9. ДОРОШЕНКО Олена Миколаївна, директор КУ 

«Інклюзивно-ресурсний центр №1» міської ради міста 

Кропивницького 

Забезпечення розвитку і соціалізації особистості 

учня з особливими освітніми потребами в умовах 

інклюзивно-ресурсного центру 

2021-2022 рр. Анна БІБІКОВА Стаття  

Науково-методична лабораторія іноземних мов та міжнародних освітніх обмінів 

10. ЧЕРНОБРИВЕЦЬ Людмила Михайлівна, вчитель 

англійської мови НВК –«Кіровоградський колегіум – 

СЗНЗ І-ІІІ ступенів  – дошкільний заклад – центр 

естетичного виховання управління освіти Міської ради 

міста Кропивницького 

Особливості імплементації предметно-мовного 

інтегрованого навчання (CLIL) під час вивчення 

англійської мови 

2021-2022 рр. Ірина КОСА, 

Юлія ЗАДУБНЯК 

Навчально-

методичний 

посібник 

11. РЕВА Алла Миколаївна, вчитель німецької мови 

спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 

14 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області 

Розвиток комунікативної активності учнів через 

креативну діяльність на уроках німецької мови 

2021-2022 рр. Руслана ГРИНЮКОВА Стаття  

Обласний навчально-методичний центр освітнього менеджменту та координації діяльності методичних служб 

12. СВИСТУНОВА Тетяна Іванівна, директор навчально-

виховного об’єднання «Новомиргородська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 – ДНЗ» 

Новомиргородської районної ради Кіровоградської 

області 

Універсальний дизайн освітнього середовища 

закладу загальної середньої освіти  

2021-2022 рр. Олена ПОЛОВЕНКО  Електронний 

посібник 

13. Кіровоградська регіональна школа новаторства Розвиток інноваційного потенціалу педагогічних 

працівників та його реалізація в умовах 

безперервної освіти 

2021-2022 рр. Олена ПОЛОВЕНКО, 

Людмила КІРІШКО  

Посібник 

14. НЕЛЕНЬ Андрій Ігорович, заступник директора з 

навчальної роботи комунального закладу 

«Красносілківське навчально-виховне об’єднання» 

Олександрівської районної ради Кіровоградської області 

Кластерний підхід до реалізації інноваційних 

проєктів у закладах освіти 

2021-2022 рр. Оксана ПОБЕРЕЖЕЦЬ Стаття 

15. ТАБАЛЬЧУК Світлана Володимирівна, заступник 

директора з навчально-виховної роботи 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 

Від контролю до культури якості: управління 

організацією освітнього процесу в умовах 

формування Нової школи 

2021-2022 рр. Валентина ТРУБІНА Електронний 

посібник 

Науково-методична лабораторія гуманітарно-естетичних дисциплін 

16. СЛИВЮК Ольга Володимирівна, учитель української 

мови і літератури навчально-виховного комплексу «Ліцей 

інформаційних технологій – спеціалізована школа ІІ 

ступеня» Олександрійської міської ради Кіровоградської 

Креативні підходи до вивчення української мови 2021-2022 рр. Галина МІНИЧ, 

Наталія КОТЛЯРЕНКО 

Збірник 

матеріалів 
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області 

17. ТІХОНЕНКО Світлана Олегівна, учитель зарубіжної 

літератури гімназії №9 Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області 

Хронотоп як шлях розуміння літературного 

твору 

2021-2022 рр. Олена РЕВНИВЦЕВА  Збірник 

матеріалів з 

досвіду роботи 

18. АБЛАЄВА Світлана Миколаївна, вчитель музичного 

мистецтва ЗШ № 7 м. Світловодська Кіровоградської 

області 

Використання SMART-технології на різних 

етапах уроку музичного мистецтва як складової 

розвитку предметних компетентностей учнів 

2021-2022 рр. Сергій ЧЕРНЕНКО Збірник 

матеріалів 

Науково-методична лабораторія природничо-математичних дисциплін 

19. ГОРЕЛЕНКО Інна Миколаївна, вчитель географії КЗ 

«Первозванівське навчально-виховне об'єднання 

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дошкільний 

навчальний заклад" Первозванівської сільської ради 

Кіровоградського району Кіровоградської області»   

Формування ключових компетентностей учнів 

шляхом впровадження елементів сучасних 

освітніх технологій 

2021-2022 рр. Людмила ХЛАНЬ Стаття 

20. БАРАНОВА Світлана Леонідівна, вчитель математики 

Помічнянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 

Помічнянської міської ради Кіровоградської області 

Реалізація аксіологічного підходу під час 

навчання математики 

2021-2022 рр. Любов ТКАЧЕНКО Стаття 

21. МАЙДАННИК Оксана Петрівна, вчитель хімії 

Олександрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№1 комунального закладу «Олександрівське навчально-

виховне об'єднання №1» Олександрівської районної ради 

Кіровоградської області 

Формування компетентної особистості на уроках 

хімії шляхом реалізації діяльнісного підходу та 

використання цифрових освітніх технологій 

2021-2022 рр Тетяна ЦІПЕРКО Стаття 

22. ПРОКОПЕЦЬ Наталія Олексіївна, вчитель біології 

Комунальний заклад «Навчально-виховне об'єднання 

ліцей-школа-дошкільний навчальний заклад "Вікторія-

П" Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області» 

Формування ключових компетентностей 

засобами мультимедійних технологій 

2021-2022 рр Оксана БОГДАНОВА Стаття 

23. СТЕПАНОВ Максим Вікторович, вчитель фізики та 

математики  опорного навчального закладу «Трепівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 

Формування в учнів природничо-наукових та 

світоглядних компетентностей засобами фізики 

2019-2021 рр Андрій ДРОБІН Стаття 

Науково-методична лабораторія суспільствознавчих дисциплін 

24. ПІНЧУК Валерія Дмитрівна, учитель історії та 

правознавства комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання № 25 «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів, природничо-математичний ліцей, центр 

позашкільного виховання «Ліра» Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області» 

Розвиток самоосвітньої компетентності учнів 2021-2022 рр. Наталія ЧЕРТКОВА Стаття  
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25. ВРАДІЙ Аліна Валеріївна, учитель історії та 

правознавства Добровеличківської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів №1 Добровеличківської селищної 

ради Кіровоградської області 

Формування історичних компетентностей учнів 

засобами технології критичного мислення 

2019-2021 рр. Інна  ВІДІБОРЕНКО Стаття 

26. КОЛОМОЄЦЬ Сергій Дмитрович, учитель історії та 

правознавства Улянівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Олександрійської районної ради 

Кіровоградської області 

Удосконалення процесу викладання історії в 

школі шляхом формування та застосування 

авторських методичних інновацій 

2021-2022 рр. Інна  ВІДІБОРЕНКО Стаття 

Науково-методична лабораторія інформаційно-технологічної освіти 

27. Комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання №6 

«Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 

центр естетичного виховання «Натхнення» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області 

Проєктування міжпредметних інтеграційних 

STEM-STEAM-STREAM-проєктів 

2020-2022 рр. Марина ЧАЛА, 

Олександр ШОВЕНКО 

Навчально-

методичний 

посібник 

28. КАРЯВКА Сергій Сергійович, учитель інформатики 

комунального закладу «Долинський опорний заклад 

загальної середньої освіти - гімназія І-ІІІ ступенів №3 

Долинської районної ради» 

Мотивація як засіб саморозвитку й 

самореалізації 

2021-2022 рр. Марина ЧАЛА, 

Олександр ШОВЕНКО, 

Сергій  

БУРТОВИЙ 

Навчально-

методичний 

посібник, 

інформаційно-

презентаційний 

відеоролик 

29. КНИШУК Анатолій Васильович, учитель інформатики 

комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання 

№6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів, центр естетичного виховання “Натхнення” 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області 

Інжинірінг і комп’ютерне моделювання в 

учнівських навчально-дослідницьких проєктах  

2021-2022 рр. Марина ЧАЛА 

Олександр ШОВЕНКО 

Цикл статей 

30. ВІВАТЕНКО Ольга Павлівна, вчитель трудового 

навчання комунального закладу «Кущівська гімназія 

Міської ради міста Кропивницького» 

Розвиток творчих здібностей через 

індивідуальний підхід до кожного учня 

2020-2022 рр. Олена ТАТАРЕНКО Буклет 

Кафедра дошкільної та початкової освіти 

31. Педагогічний колектив комунального закладу дошкільної 

освіти № 74 «Золотий півник» Міської ради міста 

Кропивницького 

Партнерська взаємодія в рамках наступності 

закладу дошкільної освіти та початкової школи 

2021-2022 рр. Наталія ТАРАПАКА Стаття 

32. СКРИПКА Ганна Володимирівна, старший викладач 

кафедри теорії і методики середньої освіти КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 

Організація та проведення STEM-проєктів 2020-2022 рр. Наталія ГАГАРІНА Стаття 

33. РУЖИН  Наталія Миколаївна,  вихователь КЗ «Козацька 

гімназія Міської ради міста Кропивницького»  

Розвиток мовленнєвої компетентності 

дошкільників засобами мовленнєвих ігор та 

мовленнєвих вправ з використанням 

інтерактивних методів 

2020-2022 рр. Світлана СКУРЕНКО Стаття 
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34. ОРЛОВА Анна Вікторівна, вчитель образотворчого 

мистецтва комунального закладу «Загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 5» Бобринецької міської ради 

Кіровоградської області 

Мотивація школярів до творчої діяльності 

засобами образотворчого мистецтва. 

2021 р. Вікторія КОНДРАТОВА Методичний 

посібник 

35. ТКАЧУК  Олена Анатоліївна, вчитель початкових класів 

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» 

Типові задачі як одна зі складових математичної 

галузі в НПП «Інтелект України» 

 

2021 р. Олена ЧЕРНЕЦЬКА Навчально-

методичний 

посібник 

36. АГЕЄНКО Ольга Сергіївна, учитель початкових класів 

навчально-виховного комплексу «Кіровоградський 

колегіум-спеціалізований навчальний заклад І-ІІІ 

ступенів - дошкільний навчальний заклад-центр 

естетичного виховання» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області 

Розкриття творчого потенціалу молодших 

школярів у системі розвивального навчання 

2021 р. Наталія ТІХОНОВА Стаття 

Науково-методична лабораторія фізичної культури, спорту і захисту України 

37. САВЕНКО Сергій Іванович, комунальний заклад 

«Навчально-виховне об'єднання «Загальноосвітній 

навчальний заклад I-III ступенів № 16 - Дитячий 

юнацький центр «Лідер» Кіровоградської міської ради» 

Формування інформаційної компетентності 

учнів на заняттях із предмету «Захист України» 

засобами інформаційно-комунікаційних 

технологій у ході реалізації проєкту «Майбутній 

захисник України» 

2021 р. Микола КОРОБОВ Стаття  

38. ЛАВРОВ Сергій Олександрович, вчитель фізичної 

культури комунального закладу  «Навчально-виховне 

об'єднання № 6 "Спеціалізована загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів, центр естетичного виховання "Натхнення" 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 

Розвиток рухових умінь і навичок учнів 

середніх та старших класів засобами 

інноваційних технологій фізичного виховання  

 

2022 р. Микола КОРОБОВ Стаття  

Обласний навчально-методичний центр психологічної служби системи освіти 

39. ЯЦЕНКО Вікторія Іванівна, практичний психолог, 

Аджамського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів Кропивницької районної ради. 

Формування у підлітків відповідального 

ставлення до збереження сімейних цінностей та 

репродуктивного здоров'я  

2020-2021 рр. Валентина ЧЕБОНЕНКО   

  

 

Методична 

розробка  

40. ЛАНЧУКОВСЬКА Ліна Анатоліївна, практичний 

психолог,  комунального закладу «Навчально-виховне 

об'єднання ліцей-школа-дошкільний навчальний заклад 

“Вікторія-П” Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області 

Створення сучасної моделі профілактичної 

роботи серед дітей та підлітків, методом 

організації неформальної освіти на базі шкільної 

студії соціально-психологічного театру 

«Sociolla» 

 

 

2022 р. Валентина ЧЕБОНЕНКО   

 

  

 

Методична 

розробка  
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Кафедра теорії і методики середньої освіти 

41. ЗАЛЄСОВ Володимир Петрович, вчитель інформатики 

комунального закладу «Навчально-виховний комплекс 

«Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І-

ІІІ ступенів № 26 - дошкільний навчальний заклад - 

дитячий юнацький центр “Зорецвіт” Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області» 

Використання відеоконтенту в освітньому 

процесі 

 

2021-2022 рр. Сергій БУРТОВИЙ Інформаційно-

презентаційні 

відеоматеріали 

42. ФУРСИКОВА Тетяна Володимирівна, вчитель 

інформатики Комунального закладу «Ліцей “Науковий” 

Міської ради міста Кропивницького» 

Розвиток медіакультури учнів на уроках 

інформатики 

2021-2022 рр. Ганна СКРИПКА Інформаційно-

презентаційні 

матеріали 

43. БУГАЙОВА Наталія Анатоліївна, вчитель української 

мови та літератури  Новопразького навчально-виховного 

комплексу Новопразької селищної ради 

Олександрійського району Кіровоградської області) 

Сучасний інформаційний інстументарій 

вчителі-словесника 

 

2021-2022 рр. Олена ВІКТОРІНА Інформаційно-

презентаційні 

матеріали 

44. ТОЛМАЧ Наталія Іванівна,  

Учитель української мови та літератури  комунального 

закладу «Долинський опорний заклад загальної середньої 

освіти - гімназія І-ІІІ ступенів №3 Долинської районної 

ради» 

Використання інноваційних технологій на 

уроках української мови та літератури 

2021-2022 рр. Олена ВІКТОРІНА Інформаційно-

презентаційні 

матеріали 

45. ГЛУЩЕНКО Наталія Василівна, вчитель зарубіжної 

літератури  Олександрівської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів Олександрійської районної державної 

адміністрації Кіровоградської області 

Активізація пізнавальної діяльності учнів на 

уроках зарубіжної літератури в умовах 

особистісно орієнтованого навчання 

2021-2022 рр. Ірина НЕБЕЛЕНЧУК Інформаційно-

презентаційні 

матеріали 

46. ЩУПАК Ігор Якович, директор «Українського інституту 

вивчення Голокосту “Ткума”» 

Сучасні підходи до підручникотворення в 

умовах змішаного навчання 

2021-2022 рр. Юрій 

МИТРОФАНЕНКО 

Інформаційно-

презентаційні 

матеріали 

47. РОМАНОВА Майя Миколаївна, учитель географії 

комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання 

№25 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, природничо-

математичний ліцей, центр позашкільного виховання 

“Ліра” Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області» 

Змішане навчання на уроках географії 2021-2022 рр. Жанна ФЕДІРКО Інформаційно-

презентаційні 

матеріали 
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7.2. Координація дослідно-експериментальної роботи: 

№ 

з/п 

Назва експерименту, проблема, 

наукове керівництво 
Назва закладу освіти 

Прізвище, ім’я 

відповідального 

виконавця 

Терміни 

Прізвище, ім’я 

відповідального 

у закладі 

ОІППО 

1. 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.  

Кіровоградська гімназія нових технологій 

навчання Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області, 

Комунальний заклад «Навчально-виховне 

об'єднання ліцей-школа - дошкільний навчальний 

заклад «Вікторія – П»  

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 І-

ІІІ 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 – 

Любов КРАСНОВА, 

директор  

 

Світлана 

ПАХОМОВА, 

директор; 

Олена МАКСИМОВА, 

директор  

 

 

 

 

Марія МІЩЕНКО, 

директор  

 

 

 

Тетяна ТИХАНСЬКА,  

директор  

 

 

 

Анна НІЖНІКОВА, 

директор  

 

 

 

Юрій Шаров,  

директор  

2016-2021 рр. Ірина 

МАРЧЕНКО 
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ліцей № 19 – позашкільний центр Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області»  

 

3. Науково-методичні засади створення 

та функціонування Всеукраїнського 

науково-методичного 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». 

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» 

Галина ВОЙНА, 

директор  

 

2017 – 2022 

рр. 

Ірина 

МАРЧЕНКО 

4. Розроблення і впровадження 

навчально-методичного забезпечення 

початкової освіти в умовах реалізації 

нового Державного стандарту 

початкової загальної середньої освіти. 

Наукові керівник: Завалевський Ю.І., 

заступник директора ДНУ «Інститут 

модернізації змісту освіти», доктор 

педагогічних наук, професор. 

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 І-

ІІІ ступенів № 7 Світловодської міської ради 

Кіровоградської області,  

Загальноосвітній навчальний заклад І-

ІІІ ступенів № 15 Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області, 

Лілія МАТЯШОВА, 

директор  

 

 

 

 

Наталія СКРИПНИК, 

директор  

 

 

Анжеліка 

КОЛЕСНИК,  

директор  

Борис КРАВЧЕНКО, 

директор  

2017 – 2022 

рр. 

Наталія 

ТАРАПАКА, 

Ірина 

МАРЧЕНКО 

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 

Комунальний заклад «Навчально-виховне 

об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів, центр естетичного виховання 

«Натхнення» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області», 

 

Надія КРАВЧЕНКО, 

директор  

 

2018 – 2021 

рр. 

Ірина 

МАРЧЕНКО 
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обласної ради «Львівський обласний 

інститут післядипломної педагогічної 

освіти», кандидат філологічних наук. 

7. Реалізація компетентнісного підходу в 

науково-педагогічному проєкті 

«Інтелект України» на базі закладів 

загальної середньої освіти. 

Науковий керівник: Ірина ГАВРИШ, 

доктор педагогічних наук, професор 

КЗ «Навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ 

ступенів № 26 – дошкільний навчальний заклад - 

дитячий юнацький центр «Зорецвіт» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області 

КЗ «Навчально-виховне об'єднання 

«Загальноосвітній навчальний заклад  

І-ІІІ ступенів № 31 з гімназійними класами, центр 

дитячої та юнацької творчості «Сузір’я» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області" 

Олена ЯРОВА, 

директор 

 

 

 

 

 

Тетяна ТИХАНСЬКА,  

директор  

 

2016-2022 рр. Олена 

ПОЛОВЕНКО, 
Олена 

ЧЕРНЕЦЬКА 

8. Організаційно-методичний супровід 

та поточна координація діяльності з 

питань реалізації завдань 

всеукраїнського проєкту «Вивчай та 

розрізняй: інфомедійна грамотність» 

Ради 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 

Науково-педагогічні та педагогічні працівники  

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» 

Жанна ФЕДІРКО, 

старший викладач 

кафедри теорії і 

методики середньої 

освіти 

2020-2021 Адам БИК 
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7.3. Науково-методичний супровід впровадження інновацій, проєктна діяльність 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 

Місце  

проведення 

Категорія 

учасників 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Організація та проведення навчання на 

засадах розвитку життєвих навичок 

Протягом 

року 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

Учителі, які викладають основи 

здоров’я, безпеку 

життєдіяльності та  

впроваджують превентивні 

проєкти в закладах загальної 

середньої освіти 

Тетяна ЖЕЛЄЗНОВА  

2. Упровадження європейських стандартів 

здоров'язбережної  превентивної освіти 

Протягом 

року 

Заклади загальної 

середньої освіти 

Педагогічні працівники Тетяна ЖЕЛЄЗНОВА  

3. Регіонально-просвітницький проєкт 

«Долучись до звільнення знань» 

(електронний проєкт) 

2020-2021 КЗ «КОІППО імені 
Василя 

Сухомлинського» 

Педагогічні працівники ЗЗСО, 
ЗПО; громадські організації 

Марина ЧАЛА, 

Олександр 

ШОВЕНКО 

 

4. Організаційно-методичний супровід 

інноваційної, проєктної  діяльності 

освітніх установ області за такими 

напрямами: 

  формування та розвиток безпечного 

освітнього середовища; 

 упровадження інституційних форм 

організації освітнього процесу; 

 упровадження інноваційних 

технологій навчання; 

 використання цифрових технологій 

у освітньому процесі та управлінні 

закладом освіти; 

 створення ефективної моделі 

автономії у закладі освіти; 

 створення ефективного управління 

освітою в ОТГ 

Протягом 

року 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

Заклади загальної 

середньої освіти 

Директори, консультанти центрів 

професійного розвитку 

педагогічних працівників, 

керівники, методисти закладів  

освіти 

Олена ПОЛОВЕНКО  
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7.4. Впровадження результатів інноваційної діяльності, створення бази даних інновацій 
№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка про 

виконання 

1. Оновлення бази даних з інноваційних технологій, що впроваджуються в закладах 

освіти області. Оновлення карти освітніх інновацій на сайті. 

Січень, 

червень 

Ірина МАРЧЕНКО  

2. 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) 

Протягом року Ірина МАРЧЕНКО  

3. Оновлення бази даних про заклади освіти області, де впроваджується STEM – освіта Вересень Ірина МАРЧЕНКО  

4. Координація діяльності освітнього відеопорталу «Мій Шлях» ІІ- півріччя Сергій  

БУРТОВИЙ 
 

5. Публікація результатів вивчення ППД на освітньому відео порталі «Мій Шлях» ІІ- півріччя Ганна 

ЯКОВОВА 
 

 



113 

 
 

VІІІ. Формування єдиного освітнього інформаційного простору 
регіону 

8.1. Науково-методичний супровід учасників інформатизації освіти 

№ 

з/п 
Форма та тема заходу Категорія  

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Використання 

сервісу Google Classroom 

Науково-

педагогічні, 

педагогічні 

працівники 

Протягом 

року 

Лариса 

ГОЛОДЮК 

Керівники 

структурних 

підрозділів 

 

2. Систематичне оновлення 

контенту на 

персональних блогах 

викладачів кафедр та 

сайтах структурних 

підрозділів, сайті 

інституту 

Учителі усіх 

категорій 

1 раз на два 

місяці 

Науково-

педагогічні та 

педагогічні 

працівники 

 

8.2. Забезпечення навчання педагогічних працівників регіону інформаційно-
комунікаційними технологіями та методична підтримка викладання 
навчальних предметів засобами ІКТ 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Категорія 

керівних і 

педагогічних 

кадрів 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка про 

виконання 

1. Наукове редагування та 

подальша публікація 

науково-методичних 

матеріалів з актуальних 

тем використання ІКТ в 

освітньому процесі на 

сторінках обласного 

науково-методичного 

журналу «Освітній 

інтернет-навігатор» 

(http://oin.in.ua) 

Учителі усіх 

категорій 

Протягом 

року 

Сергій 

БУРТОВИЙ 

 

2. Проведення 

індивідуальних занять, 

консультацій для 

здобувачів освіти  

Для всіх 

категорій 

педагогічних 

працівників 

За потребою Структурні 

підрозділи 
 

3. Сприяння навчанню 

педагогічних 

працівників  у 

дистанційних академіях 

видавництва «Основа» 

та «Elnik», на 

платформах Prometheus, 

Blogger, Е-Платформи 

«Нова українська 

школа», EdEra – студія 

онлайн-освіти,  

Завідувачі, 

методисти  

РМК (НМЦ), 

керівники 

закладів 

загальної 

середньої 

освіти 

Протягом 

року 

Олена 

ПОЛОВЕНКО 
 

http://oin.in.ua/
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Національної 

електронної платформи 

та ін. 

4. Використання 

онлайнових  технологій 

в освітньому  процесі 

Для всіх 

категорій 

педагогічних 

працівників 

За потребою Ольга 

ЛИТВИНЕНКО 
 

5. Каталогізація посилань 

на освітні проєкти з 

іноземної мови 

Учителі 

іноземних мов 

Протягом 

року 

Юлія ЗАДУБНЯК  

8.3. Розбудова єдиного інформаційно-освітнього простору регіону 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка про 

виконання 

1. Модернізація роботи регіонального 

інтернет-журналу (http://ezn.in.ua), у 

якому передбачається публікація 

електронного освітнього контенту з 

актуальних питань електронної 

освіти, дистанційного навчання, 

електронних засобів навчання, 

сучасних інтернет-технологій тощо 

Протягом року Сергій 

БУРТОВИЙ 

 

2. Систематичне адміністрування та 

наповнення сайту КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського» та сайту 

центру дистанційного навчання 

Протягом року Ольга 

ЛИТВИНЕНКО 

 

 

3. Постійна робота з просування веб-

сайту в рейтингу пошукових систем, 

з пошукової оптимізації (створення 

семантичного ядра  сайту тощо) щодо 

обміну постійними посиланнями для 

нарощування маси посилань 

Протягом року Артур 

ЧАСТАКОВ, 

Іван 

ЗАДОРОЖКО 

 

4. Систематичне адміністрування та 

наповнення платформи 

дистанційного навчання Moodle 

Протягом року Ольга 

ЛИТВИНЕНКО, 

Артур 

ЧАСТАКОВ 

 

5. Наповнення ютуб-каналу, де 

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/UC

QGRAHyiZXDLJHzbVcrZ0nQ?view_

as=subscriber 

Педагогічні 

працівники 

Світлана 

ЄФІМЕНКО 

 

6. Інформаційне забезпечення 
методичних заходів через: сайт 
ОНМЦ освітнього менеджменту та 
координації діяльності методичних 
служб, сайти «Школа менторингу», 
«Школа молодого керівника», 
«Регіональна школа новаторства», 

Постійно Олена 

ПОЛОВЕНКО 
 

http://ezn.in.ua/
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«Проєкт «Інтелект України» на 
Кіровоградщині»; «Управлінський 
пошук», «Серпнева конференція», 
«Адресна методична декада», 
«Практикум (літня школа)», «Зимова 
школа), «Дорожня карта для 
створення центрів професійного 
розвитку», «Науково-методичний 
супровід безперервного 
професійного розвитку фахівця», 
«Інституційний аудит», «Учитель 
року – 2021»,  віртуальна група 
«Освітня платформа «Нова норма –
фокус на розвиток педагога» в 
соцмережі Facebook тощo. 

8.4. Впровадження інтернет-технологій в освітній процес регіону, розвиток 
віртуальних педагогічних спільнот тощо 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Категорія 

керівних і 

педагогічних 

кадрів 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про вико-

нання 

1. Систематична робота з 

наповнення електронним освітнім 

контентом освітнього порталу «Я-

Вчитель» (http://vchitel.kr.ua) 

Учителі усіх 

категорій 

Протягом 

року 

Сергій 

БУРТОВИЙ 
 

2. Забезпечення діяльності відкритої 

віртуальної групи «Арт-терапія в 

Кропивницькому» // Електронна 

адреса: 

https://www.facebook.com/groups/2

16889632107522/?ref=bookmarks 

Практичні 

психологи, 

соціальні 

педагоги, 

вихователі 

постійно Оксана 

МОЛЧАНОВА 
 

3. Забезпечення діяльності відкритої 

віртуальної групи «Протидія 

торгівлі людьми» // Електрона 

адреса: 

https://www.facebook.com/groups/1

272381066216652/ 

Викладачі 

інститутів 

післядипломної 

педагогічної 

освіти 

постійно Оксана 

МОЛЧАНОВА 

 

4. Забезпечення діяльності закритої 

віртуальної групи 

«Психотехнології в 

профтехосвіті» // Електрона 

адреса: 

www.facebook.com/groups/468529

566876978/ 

Практичні 

психологи, 

соціальні 

педагоги 

закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) 

освіти 

постійно Оксана 

МОЛЧАНОВА 

 

5. Створення віртуальної спільноти 

педагогічних працівників області, 

що працюють з дітьми з 

розладами аутичного спектру 

Вчителі-

дефектологи, 

вихователі 

спеціальних 

шкіл та шкіл-

інтернатів 

ІІ півріччя Вікторія 

ПАВЛЮХ  
 

6. Продовження функціонування 

блогу «Особлива дитина» 

Педагогічні 

працівники 

ІІ півріччя Валентина 

ВОЙТКО 
 

7. Створення на базі блогу «Шкільні Педагогічні ІІ півріччя Анжела  
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клуби підприємництва 

Кіровоградської області» 

віртуальної спільноти 

працівники ГЕЛЬБАК  

8. Продовження функціонування 

блогу «Сучасні тенденції 

інноваційної освітньої діяльності»  

Керівники та 

педагогічні 

працівники 

закладів освіти 

Лютий, 

Червень, 

грудень 

Ірина 

МАРЧЕНКО  
 

9. Продовження функціонування 

блогу «STEM-освіта – вимога 

сучасності» 

Керівники та 

педагогічні 

працівники 

закладів освіти 

Січень, 

квітень, 

липень, 

жовтень 

Ірина 

МАРЧЕНКО 

 

10. Створення відкритої віртуальної 

групи педагогічних працівників 

області, що впроваджують STEM-

освіту 

Педагогічні 

працівники 

закладів освіти 

Січень Ірина 

МАРЧЕНКО 

 

11. Продовження функціонування 

блогу «Самовдосконалення» 

Електрона адреса: http://blog-

samops.blogspot.com/ 

2016/04/blog-post_6.html 

Педагогічні 

працівники 

Постійно Вікторія 

ПАВЛЮХ  
 

13. Розвиток діяльності віртуальної 

педагогічної спільноти 

«Дошкільники» 

Педагогічні 

працівники 

закладів 

дошкільної 

освіти 

Протягом 

року 

Наталія 

ГАГАРІНА 
 

14. Діяльність віртуальної 

педагогічної спільноти «Нова 

українська школа – нові підходи 

до навчання» 

Учителі 

початкових 

класів, 

наставники 

закладів 

загальної 

середньої 

освіти, які 

пілотують 

новий 

державний 

стандарт 

початкової 

освіти 

Протягом 

року 

Вікторія 

КОНДРАТОВА 
 

15. Діяльність віртуальної 

педагогічної спільноти «Тренери 

НУШ Кіровоградської області» з 

метою спільного пошуку шляхів 

якісного підвищення кваліфікації 

учителів початкових класів, 

мистецтва, які навчають учнів 

відповідно до концепції «Нова 

українська школа» 

Тренери НУШ 

Кіровоградсько

ї області 

Протягом 

року 

Вікторія 

КОНДРАТОВА 
 

16. Діяльність педагогічної спільноти 

вчителів початкових класів 

закладів загальної середньої 

освіти області, які реалізують 

освітню програму початкової 

школи науково-педагогічного 

проєкту «Інтелект України» 

Вчителі 

початкових 

класів закладів 

загальної 

середньої 

освіти області, 

які реалізують 

освітню 

Протягом 

року 

Олена 

ЧЕРНЕЦЬКА 
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програму 

початкової 

школи науково-

педагогічного 

проєкту 

«Інтелект 

України» у 1-4 

класах 

17. Організація роботи віртуального 

методичного кабінету «Інтелект» 

«Методичний супровід 

організації освітнього процесу» 

Керівники 

закладів освіти, 

учасники 

науково-

педагогічного 

проєкту 

«Інтелект 

України» 

3-й  

четвер 

місяця 

Олена 

ПОЛОВЕНКО 

 

 

18. Діяльність віртуальної групи 

«Освітня платформа «Нова норма 

- фокус на розвиток педагога» в 

соцмережі Facebook 

Директори, 

консультанти 

центрів 

професійного 

розвитку 

педагогічних 

працівників, 

методисти,  

педагоги 

керівники 

закладів освіти 

Протягом 

року 

Оксана 

ПОБЕРЕЖЕЦЬ 
 

19. Використання платформ та 

електронних сервісів: Wix, Бітріх 

24, Trello, Sutori, Pictochart Google 

Meet, Zoom, BigBlueButton, 

Classroom цифрових сервісів, 

Mural, Book Creator, Blendspace, 

Pictohart, Canva, Genial.ly, 

JamBoard,  WardWall, Mentimeter, 

Telegram,  QR-кодів та ін. в 

практичній діяльності  

Директори, 

консультанти 

центрів 

професійного 

розвитку 

педагогічних 

працівників, 

методисти,  

педагоги 

керівники 

закладів освіти 

Протягом 

року 

Олена 

ПОЛОВЕНКО 

 

 

8.5. Запровадження електронної освіти та розробка електронного освітнього 
контенту 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Використання платформи YouTube для 

проведення освітніх вебінарів 

Протягом 

року 

Ольга 

ЛИТВИНЕНКО, 

Артур 

ЧАСТАКОВ 

 

2. Розробка та розміщення на дистанційній 

платформі Moodle авторських дистанційних 

семінарів-практикумів та дистанційних 

тренінгів для освітян регіону 

Протягом 

року 

 

Структурні 

підрозділи 
 

3. Розробка мультимедійних електронних 

навчально-методичних матеріалів  відповідно 

до тематики лекційних та практичних занять 

викладачів кафедри 

Протягом 

року 

 

Науково-

педагогічні та 

педагогічні 

працівники 
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4. Впровадження електронного освітнього 

контенту Office 365 в навчальний процес 

(OneDrive, OneNote, онлайновий офіс) 

Протягом 

року 

Ольга 

ЛИТВИНЕНКО 
 

5. Використання додатків Google в професійній 

діяльності педагогічних працівників 

Протягом 

року 

Оксана 

ПОБЕРЕЖЕЦЬ 
 

6. Використання платформ Edmodo, Zeeting, 

Ourboox, Blendspace, Pictohart, Genial.ly 

Протягом 

року 

Олена 

ПОЛОВЕНКО, 

Оксана 

ПОБЕРЕЖЕЦЬ 

 

7. Впровадження електронного освітнього 

контенту системи Google Workspace 

Протягом 

року 

Ольга 

ЛИТВИНЕНКО, 

Артур 

ЧАСТАКОВ, 

Іван 

ЗАДОРОЖКО 

 

8. Активно використовувати в освітньому 

процесі хмарні сервіси, зокрема для побудови 

навчального середовища підвищення 

кваліфікації у міжкурсовий період 

Систематично 

Марина ЧАЛА, 

Олена 

ТАТАРЕНКО, 

Олександр 

ШОВЕНКО 

 

9. Уводити в практику самоосвіти педагогів 

використання масових відкритих онлайн 

курсів (MOOC) від провідних світових 

розробників 

Систематично 

Марина ЧАЛА, 

Олена 

ТАТАРЕНКО, 

Олександр 

ШОВЕНКО 

 

10. Сприяти використанню Всеукраїнського 

репозитарію навчального контенту та 

забезпечувати розміщення на ньому 

авторських розробок педагогів 

Кіровоградської області 

Систематично 

Марина ЧАЛА, 

Олена 

ТАТАРЕНКО, 

Олександр 

ШОВЕНКО 

 

11. Науково-методичний супровід  розробки 

вчителями електронного освітнього контенту, 

розміщення його на сайті лабораторії Постійно 

Марина ЧАЛА, 

Олена 

ТАТАРЕНКО, 

Олександр 

ШОВЕНКО 

 

12. Розробка та розміщення на дистанційній 

платформі Moodle авторських дистанційних 

семінарів-практикумів та дистанційних 

тренінгів для освітян області 

Систематично 

Марина ЧАЛА, 

Олена 

ТАТАРЕНКО, 

Олександр 

ШОВЕНКО 

 

13. Оновлення та модернізація блогу викладача, 

адміністрування групи «Проблеми 

унормування української мови. Лексика» в 

мережі «Фейсбук» 

Протягом 

року 

Олена 

ВІКТОРІНА  

14. Проведення семінарів щодо запровадження 

онлайн сервісів пакету Google Workspace.  

Протягом 

року 

Лариса 

ГОЛОДЮК 
 

15. Розміщення навчальних та методичних 

матеріалів на власному YouTube каналі 

Протягом 

року 

Юрій 
МИТРОФА-

НЕНКО 

 

16. Оновлення змісту авторських дистанційних 

курсів  

Протягом 

року 

Ірина 

НЕБЕЛЕНЧУК 
 

17. Оновлення та модернізація блогу викладача, 

адміністрування та супровід вчительської 

спільноти «ProНавчання» в мережі Фейсбук 

Протягом 

року 

Ганна 

СКРИПКА 
 



119 

 
 

18. Оновлення освітнього контенту авторських 

дистанційних тренінгів 

Розробка мультимедійних електронних 

навчально-методичних матеріалів відповідно 

до тематики 

лекційних та практичних занять 

Протягом 

року 

Сергій 

БУРТОВИЙ 

 

19. Оновлення дистанційних курсів. Оновлення 

та модернізація блогу викладача 

Протягом 

року 

Жанна 

ФЕДІРКО 
 

20. Розвиток освітнього контенту регіону, 

віртуальних педагогічних спільнот, науково-

методичного видання «ОІН».  

Проведення Відеофестивалю педагогічних 

ідей «Педагогічний креатив» 

Протягом 

року 

Ганна 

ЯКОВОВА 
 

ІХ. Співпраця з центрами професійного розвитку педагогічних 
працівників 

9.1. Підвищення кваліфікації директорів, консультанти центрів 
професійного розвитку педагогічних працівників: 

Навчання за програмою   

№ 

з/п 

Категорія педагогічних 

працівників 
Назва програми 

Термін 

проведення 
Розробники 

1. Директори, консультанти 

центрів професійного 

розвитку педагогічних 

працівників 

Розвиток професійних 

компетентностей 

директорів, консультантів 

центрів професійного 

розвитку педагогічних 

працівників 

14.06-18.06 Лариса ГОЛОДЮК,  

Людмила КІРІШКО,  

Оксана 

ПОБЕРЕЖЕЦЬ  

 

2. Директори, консультанти 

центрів професійного 

розвитку педагогічних 

працівників 

Розвиток професійних 

компетентностей 

директорів, консультантів 

центрів професійного 

розвитку педагогічних 

працівників 

30.08-03.09 Лариса ГОЛОДЮК,  

Людмила КІРІШКО, 

Оксана 

ПОБЕРЕЖЕЦЬ  

 

 

Семінари, практикуми, творчі групи та ін. 

№ 
з/п 

Тема, форма 
проведення 

Категорія 
педагогічних 
працівників 

Вид роботи 
 

К-сть 
годин 

Форма 
(очна, 

дистанційна) 

Дата 
проведення 

Автор-
розробник 

1.  Точка 

відліку – «від 

ідеї до 

партнерської 

взаємодії» 

Завідувачі 
(директори) 
центрів 
професійного 
розвитку педагогів 

Семінар 8 Очна 21.01 Олена 
ПОЛОВЕНКО  

2.  Формування 

безпечного 

освітнього 

середовища 

Директори, 

консультанти 

центрів 

професійного 

розвитку педагогів, 

керівники закладів 

загальної середньої 

освіти, педагоги 

Семінар-

практикум 

15 Дистан- 

ційна 

01.02-

17.02 

 

Людмила 
КІРІШКО 
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3.  Методичний 

менеджмент: 

технологія 

впровадженн

я 

Директори центрів 

професійного 

розвитку педагогів 

Семінар-

практикум 

15 Дистан-

ційна 

05.04-

21.04 

 

Олена 

ПОЛОВЕНКО  

 

4.  Професійний 

розвиток 

педагога: від 

стандарту до 

інновацій 

 

Директори, 

консультанти 

центрів 

професійного 

розвитку педагогів, 

керівники закладів 

загальної середньої 

освіти, педагоги 

Семінар-

практикум 

15 29.11-

15.12 

 

 Оксана 

ПОБЕРЕЖЕЦЬ 

9.2. Базові центри професійного розвитку педагогічних працівників 
№ 

з/п 
Центри професійного розвитку Напрями співпраці 

1.  Інформаційно-сервісний методичний центр відділу 

освіти, молоді та спорту виконавчого комітету 

Компаніївської селищної ради Кіровоградської області 

 поширення інформації з питань 

професійного розвитку 

педагогічних працівників; 

 координування діяльності 

професійних спільнот 

педагогічних працівників; 

 організація та проведення 

консультування педагогічних 

працівників, зокрема з питань: 

планування та визначення 

траєкторії їх професійного 

розвитку; 

проведення супервізії; 

розроблення документів 

закладу освіти; 

особливості організації 

освітнього процесу за різними 

формами здобуття освіти; 

у тому числі з використанням 

технологій дистанційного 

навчання; 

впровадження 

компетентнісного, особистісно 

орієнтованого, діяльнісного, 

інклюзивного підходів до 

навчання здобувачів освіти і 

нових освітніх технологій 

2.  Центр професійного розвитку педагогічних працівників 

при управлінні освіти виконавчого комітету 

Світловодської міської ради 

3.  Олександрійський міський центр професійного розвитку 

педагогічних працівників 

4.  Комунальна установа «Вільшанський центр 

професійного розвитку педагогічних працівників» 

Вільшанської районної ради Кіровоградської області 

5.  Гайворонський Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників Гайворонської районної ради 

6.  Комунальна установа «Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників Долинської районної ради» 

7.  Комунальна установа «Міський центр професійного 

розвитку педагогічних працівників» Міської ради міста 

Кропивницького, заступник директора 

8.  Комунальна установа «Новомиргородський районний 

центр професійного розвитку педагогічних працівників» 

Новомиргородської районної ради Кіровоградської 

області 

9.  комунальна установа «Голованівський районний центр 

професійного розвитку педагогічних працівників» 

Голованівський районної ради Кіровоградської області 

10.  КУ «Устинівський районний центр професійного 

розвитку педагогічних працівників» 

11.  Центру професійного розвитку педагогічних працівників 

при управлінні освіти Світловодського міськвиконкому 

12.  комунальна установа «Новоукраїнський центр 

професійного розвитку педагогічних працівників» 

Новоукраїнської міської ради 

13.  Комунальна установа «Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників» Бобринецької районної ради 
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9.3. Комплексне вивчення стану охорони праці та безпеки життєдіяльності в  
закладах дошкільної, загальної середньої освіти 

(розпорядження голови обласної державної адміністрації від 29 березня 2019 року № 559-р «Про 

затвердження  Плану першочергових заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру в 

Кіровоградській області на 2019-2023 роки») 

Район, місто, ОТГ 
Термін 

вивчення 
Проблема Відповідальна особа 

Маловисківський Березень  
Здійснення моніторингу, розроблення, 

впровадження та функціонування 

систем управління охороною праці та 

безпеки життєдіяльності на 

галузевому та регіональному рівні, 

зокрема шляхом комплексних вивчень 

управління професійними та 

виробничими ризиками 

Тетяна 

ЖЕЛЄЗНОВА  

Добровеличківський, 

Добровеличківська ОТГ, 

Піщанобрідська ОТГ, 

Помічнянська ОТГ, 

Тишківська ОТГ 

Квітень 

Новомиргородський Листопад  

Новоукраїнська ОТГ 

(м. Новоукраїнка) 

Грудень 
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Х. Міжнародна діяльність  

10.1. Співпраця з міжнародними фондами, науковими центрами, 
навчальними закладами, освітніми установами та громадськими 
організаціями 

№ 

з/п 

Заклад, установа, 

фонд, програма 
Відповідальні 

Період 

співпраці 

Тема (назва) програми 

(проєкту) напрям 

співпраці 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Корпус Миру США в 

Україні 

Ірина КОСА Протягом 

року 

Викладання англійської 

мови як іноземної 
 

2. Британська Рада в 

Україні 

Ірина КОСА Протягом 

року 

Підготовка вчителів 

англійської мови за 

Програмою згідно 

Концепції реалізації 

державної політики у 

сфері реформування 

загальної середньої 

освіти «Нова українська 

школа: базова школа» 

 

3. Ґете-Інститут, 

Французький 

Культурний Центр 

Ірина КОСА Протягом 

року 

Участь у семінарах та 

вебінарах  

4. Міжнародні освітньо-

методичні центри 

Pearson-Dinternal, 

Express Publishing, 

Oxford University 

Press, ММpudlication 

тощо 

Ірина КОСА Протягом 

року 

Організація спільних 

семінарів 

 

5. Інститут «Ткума» – 

Український інститут 

вивчення Голокосту 

Наталія 

ЧЕРТКОВА 

Протягом 

року 

Історія єврейського 

народу в Україні  

6. Міжнародна 

методлабораторія 

«Verba Magistri». 

Наталія 

ЧЕРТКОВА 

Протягом 

року 

Вивчення історії 

Голодомору в Україні  

7. Чеська громадська 

організація 

«Асоціація з 

міжнародних питань»  

Наталія 

ЧЕРТКОВА 

Протягом 

року 

Проєкт «Альтернативна 

освіта для українських 

шкіл» Міністерства 

закордонних справ ЧР 

програми TRANS та за 

підтримки МОНУ   

 

8. Віденський Інститут 

Музичної терапії в 

рамках 

Міжнародного 

навчального проєкту 

з музикотерапії 

Анжела 

ГЕЛЬБАК 
1019-2021 

Міжнародний 

навчальний проєкт з 

музикотерапії та 

Львівський Міжнародний 

навчальний проєкт з арт-

психології  

 

9. 
Центр освітніх 

інновацій за 

підтримки Ради 

Європи 

Анжела 

ГЕЛЬБАК 
2018-2021 

Інноваційний освітній 

проєкт «Формування та 

оцінювання 

громадянських 

компетентностей в 
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освітньому процесі на 

рівні базової середньої 

освіти»  

10. Громадська 

організація «ЕдКемп 

Україна» 

Антоніна 

КЕНДЮХОВА 
2020-2023 

Популяризація проєктів, 

участь у програмах, 

конференціях, тренінгах 

 

11. Освітня 

компанія MIKSIKE 

(Естонія ) 

Марина ЧАЛА 2021 Проєкт Міксіке 

Мета: «Упровадження та 

розвиток онлайн 

навчання в навчальних 

закладах України, 

налагодження зв’язків та 

комунікації між 

педагогами та учнями з 

різних країн» 

 

12. GEG – Google 

Educator Groups 

Марина ЧАЛА 2021 Міжнародна спільнота 

Google утворена для 

професійного 

спілкування та 

взаємодопомоги в 

питаннях ІТ, педагогіки. 

 

13. Wikipedia:Education 

program 

Марина ЧАЛА 
2021 

Освітня програма 

Вікіпедії 
 

10.2. Розробка та реалізація міжнародних програм і проєктів 
№ 

з/п 
Назва програми /проєкту Завдання Відповідальні 

1. Проєкт Корпусу Миру США в 

Україні «Викладання англійської 

мови як іноземної» 

Забезпечити вдосконалення практичних 

навичок володіння англійською мовою 

здобувачів освіти. 

Розширити асортимент навчальних 

засобів для роботи зі слухачами курсів. 

Підвищувати комунікативно спрямовану 

методику викладання англійської мови 

вчителями області 

Ірина КОСА 

 

2. Проєкт Британської Ради в Україні 

«Модель підвищення кваліфікації 

вчителів англійської мови закладів 

загальної середньої освіти та 

методистів обласних закладів 

післядипломної педагогічної освіти 

«Навчання англійської мови у 

новому контексті: базова середня 

освіта», за підтримки МОН України 

Проходження онлайн курсу «Навчання 

англійської мови у новому контексті: 

базова середня освіта». 

Участь у  семінарах-практикумах 

професійного розвитку на онлайн 

платформі Британської Ради для вчителів. 

Опанування електронних ресурсів на 

освітній онлайн платформі NUS-

English.com.ua. 

Ірина КОСА 

 

3. Проєкт Британської Ради «Future 

English» в закладах загальної 

середньої освіти області 

Проведення дослідження рівня володіння 

англійською мовою учнями 10-х класів 

шляхом проведення тестування 

Ірина КОСА 

 

4. Проєкт Ради міжнародних наукових 

досліджень та обмінів IREX in 

Ukraine «Вивчай та розрізняй», за 

підтримки МОН України та 

Академії української преси 

Проведення навчання здобувачів освіти за 

програмою семінару-практикуму 

«Інфомедійна грамотність як спосіб 

критичного сприймання інформації 

вчителями гуманітарних (українська, 

англійська мови та зарубіжна література) 

та мистецьких (образотворче та музичне 

мистецтво) дисциплін 

Жанна ФЕДІРКО  
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5. Активізація участі загальноосвітніх 

навчальних закладів області в 

навчальній програмі Європейського 

союзу. 

«еTwinning Plus» та міжнародному 

навчальному проєкті від Інституту 

Глобальних Змін Тоні Блера 

«Generation Global». 

Розширення міжнародного 

співробітництва з навчальними закладами 

країн світу. 

Залучення ЗНЗ області до єдиної 

європейської Інтернет-мережі, обмін 

ініціативами, здійснення учнівських 

обмінів тощо. 

Ірина КОСА 

 

6. Інформаційно-освітня 

протиалкогольна програма 

«Сімейна розмова». Впровадження 

програми в заклади освіти області 

Популяризація серед здобувачів освіти 

здорового способу життя й важливості 

цих аспектів для стану репродуктивного 

здоров’я у майбутньому; усвідомлення 

необхідності збереження та зміцнення 

здоров’я як важливої складової успішного 

дорослого життя в умовах освітніх 

закладів 

Валентина 

ЧЕБОНЕНКО 

 

7. Програма «Навички кризового 

консультування та розвиток 

психосоціальної стійкості дітей до 

стресу». 

Підвищити знання та вдосконалити 

навички практичних психологів і 

соціальних педагогів 

Підвищити знання та вдосконалити 

навички практичних психологів і 

соціальних педагогів, які безпосередньо 

працюють з дітьми та родинами, 

постраждали внаслідок кризових ситуацій 

Валентина 

ЧЕБОНЕНКО 

 

8. Програма щодо формування 

навичок репродуктивного здоров’я 

підлітків «Дорослішай на 

здоров’я». 

 

Формування розуміння репродуктивної 

складової здоров’я та особистої 

відповідальності і мотивації на здоровий 

спосіб життя та збереження сімейних 

цінностей 

Валентина 

ЧЕБОНЕНКО 

 

9. Програма щодо вирішення 

конфліктних ситуацій  «Базові 

навички медіатора в навчальному 

закладі. Забезпечення участі жінок і 

дітей у вирішенні конфліктів і 

процесі миробудування»; 

Профілактика та врегулювання 

конфліктів мирним шляхом за допомогою 

медіації і відновних практик 

Валентина 

ЧЕБОНЕНКО 

 

10. Програма щодо визначення та 

формування громадської позиції 

особистості «Особиста гідність. 

Безпека життя. Громадянська 

позиція» 

Активізація особистісного потенціалу 

школярів для самореалізації та 

самоствердження в різних сферах 

життєдіяльності, зміцнення сімейних 

стосунків, формування позитивної 

мотивації школярів до засвоєння 

інформації щодо протидії торгівлі 

людьми 

Валентина 

ЧЕБОНЕНКО, 

 

11. Програма щодо подолання 

насильства в учнівському 

середовищі «Організація роботи з 

розв’язання проблеми насильства в 

школі» 

Формування умінь і навичок розв’язання 

проблеми насильства між дітьми, 

сприяння створенню безпечного 

середовища в закладах освіти шляхом 

запровадження нових методів 

міжособистісного спілкування між 

учнями та вчителями 

Валентина 

ЧЕБОНЕНКО 

12. Програма щодо формування 

безпеки в навчальному закладі 

«Шкільна Служба порозуміння» 

Формування навичок вирішення 

конфліктних ситуацій в освітньому 

закладі та створення безпечного 

середовища  за допомого відновних 

практик 

Валентина 

ЧЕБОНЕНКО 

 

13. Українсько-швейцарський проєкт 

«Підтримка розвитку освіти для 

Поширення інформації про заходи 

міжнародної проєктної діяльності. 

Олена 

ПОЛОВЕНКО 
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демократичного суспільства». 

Шведсько-український проєкт 

«Підтримка децентралізації в 

Україні – фаза ІІ»; 

Залучення експертів проєктів до 

проведення методичних заходів 

Участь у заходах, які відбуваються в 

рамках даних проєктів  

Проведення заходів у рамках проєктів 

14. Проєкт «Фінська підтримка 

реформи української школи» 

Впровадження досвіду проєкту з питань: 

інструменти аналізу стейкхолдерів і 

конкурентів; 

інструменти аналізу клієнтів; 

PESTLE-аналіз та SWOT-аналіз 

Олена 

ПОЛОВЕНКО 
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ХІ. Моніторинг якості освіти регіону 

11.1. Моніторинг освітньої діяльності: 

а) участь у всеукраїнських моніторингових та соціологічних  дослідженнях 

№ 

з/п 
Зміст роботи Учасники 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка про 

виконання 

1. Міжнародне дослідження 

якості освіти PISA – 2021 в 

Кіровоградській області 

Відповідно 

до вибірки 

Відповідно до 

графіка 

Любов КОРЖ, 

Ліна БУТЕНКО 

 

2. Другий  цикл 

моніторингового 

дослідження стану 

сформованості читацької та 

математичної 

компетентностей 

випускників початкової 

школи 

Відповідно 

до вибірки 

Березень – 

травень 

Любов КОРЖ, 

Тетяна 

ШАПОВАЛОВА, 

Оксана ГУЛКА 

 

3. ІІ етап моніторингового 

дослідження іншомовної 

комунікативної 

компетентності вчителів 

початкових класів 

Відповідно 

до вибірки 

Лютий- 

березень 

Любов КОРЖ, 

Тетяна 

ШАПОВАЛОВА, 

Оксана ГУЛКА 

 

4. ІІІ етап моніторингового 

дослідження стану 

впровадження 

моніторингових досліджень 

якості освіти в закладах 

загальної середньої, 

дошкільної 

та професійної (професійно-

технічної) освіти області 

Відповідно 

до вибірки 

Березень – 

травень 

Любов КОРЖ, 

Тетяна 

ШАПОВАЛОВА, 

Оксана ГУЛКА 

 

5. ІІ етап регіонального  

моніторингового 

дослідження щодо статусу 

та ролі вчителя в  

суспільстві в закладах 

загальної середньої освіти 

області 

Відповідно 

до вибірки 

Листопад –

грудень 

Любов КОРЖ, 

Тетяна 

ШАПОВАЛОВА, 

Оксана ГУЛКА 

 

б) моніторингові та соціологічні  дослідження в регіоні 

Зміст роботи 
Назва району, 

школи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка про 

виконання 

Моніторингове дослідження 

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 

м. Знам`янка Січень  

Тетяна 

ЖЕЛЄЗНОВА  

 

 

 

Новоукраїнська ОТГ Лютий  

Новгородківський Квітень  

Новомиргородський Червень  

Онуфріївський Жовтень  

Маловисківська ОТГ Листопад 

 
Компаніївська ОТГ Грудень 
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викладання в закладах 

загальної середньої освіти 

області навчальних предметів 

«Я досліджую світ», «Основи 

здоров'я» 

Моніторинг впровадження 

європейських стандартів 

превентивної 

здоров’язбережної освіти в 

закладах освіти (участь в 

організації та проведенні 

обласних заходів, аналітичні 

матеріали щодо організації 

освітнього процесу (практична 

діяльність закладів) 

Список  Протягом 

року 

Тетяна 

ЖЕЛЄЗНОВА,  

регіональний 

координатор 

проєктів 

 

Провести моніторинг «Стан 

забезпечення закладів освіти 

області практичними 

психологами та соціальними 

педагогами» 

Кіровоградська 

область 

Травень, 

вересень 

Валентина 

ЧЕБОНЕНКО, 

Наталія 

ДЗЮБАС, 

Ольга 

ЗАБОЛОТНЯ 

 

Провести моніторинг веб-

ресурсів працівників 

психологічної служби 

Кіровоградська 

область 

Листопад 

– грудень 

Валентина 

ЧЕБОНЕНКО, 

Наталія 

ДЗЮБАС, Ольга 

ЗАБОЛОТНЯ 

 

11.2. Науково-методичний супровід моніторингових досліджень 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Категорія 

керівних і 

педагогічних 

кадрів 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка про 

виконання 

1. 

Підготовка методичних 

рекомендацій до 

проведення 

моніторингових 

досліджень: 

- ІІ етапу 

моніторингового 

дослідження іншомовної 

комунікативної 

компетентності вчителів 

початкових класів 

- ІІІ етапу 

моніторингового 

дослідження стану 

впровадження 

моніторингових 

досліджень 

- ІІ етапу регіонального  

моніторингового 

дослідження щодо 

статусу та ролі вчителя в  

суспільстві 

Відповідальні за 

проведення 

моніторингових 

досліджень 

 

 

 

 

 

 

Січень 

 

 

 

 

 

 

 

Лютий 

 

 

 

 

 

Жовтень 

 

Тетяна 

ШАПОВАЛОВА, 

Оксана ГУЛКА 

 

2. 
Підбір та апробація 

інструментарію 

Відповідальні за 

проведення 

 

 

Тетяна 

ШАПОВАЛОВА 
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моніторингових 

досліджень: 

- ІІ етапу 

моніторингового 

дослідження іншомовної 

комунікативної 

компетентності вчителів 

початкових класів 

- ІІІ етапу 

моніторингового 

дослідження стану 

впровадження 

моніторингових 

досліджень 

- ІІ етапу регіонального  

моніторингового 

дослідження щодо 

статусу та ролі вчителя в  

суспільстві 

моніторингових 

досліджень 

 

 

Січень 

 

 

 

 

 

 

 

Лютий 

 

 

 

 

 

Жовтень 

Оксана ГУЛКА 

3. 

Нормативно-правове 

забезпечення здійснення 

моніторингових 

досліджень: опрацювання 

наказів, листів, 

методичних рекомендацій 

Міністерства освіти і 

науки України 

Відповідальні за 

проведення 

моніторингових 

досліджень 

За  потребою Любов КОРЖ, 

Тетяна 

ШАПОВАЛОВА, 

Оксана ГУЛКА 
 

4. 

Проведення  

інструктивно-методичних  

нарад з регіональними 

координаторами 

моніторингових 

досліджень 

Відповідальні за 

проведення 

моніторингових 

досліджень 

За потребою Любов КОРЖ, 

Тетяна 

ШАПОВАЛОВА 

 
 

5. 

Підготовка інструктивних  

матеріалів до проведення 

моніторингових 

досліджень 

Відповідальні за 

проведення 

моніторингових 

досліджень 

У визначені 

терміни 

Любов КОРЖ, 

Тетяна 

ШАПОВАЛОВА, 

Оксана ГУЛКА 

 

6. 

Обробка та узагальнення 

матеріалів 

моніторингових 

досліджень 

Відповідальні за 

проведення 

моніторингових 

досліджень 

У 

визначені 

терміни 

Тетяна 

ШАПОВАЛОВА, 

Оксана ГУЛКА 
 

7. 

Підготовка 

інформаційних листів та 

звітів до департаменту 

освіти і науки 

Кіровоградської 

облдержадміністрації   

Відповідальні за 

проведення 

моніторингових 

досліджень 

У визначені 

терміни 

Любов КОРЖ, 

Тетяна 

ШАПОВАЛОВА, 

Оксана ГУЛКА 
 

11.3. Організаційно-методичний супровід зовнішнього незалежного 
оцінювання 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Категорія 

керівних і 

педагогічних 

кадрів 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконанн

я 

1. Організація та проведення 

навчально-методичної 

Місцеві органи 

управління 

Січень-

лютий, 

Любов КОРЖ, 

Ліна БУТЕНКО 
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роботи з питань підготовки 

до ЗНО- 2021 

освітою, 

керівники 

закладів  освіти 

березень-

липень 

2. Інформаційно-

роз'яснювальна робота 

серед педагогічних 

працівників, громадськості 

та випускників закладів 

загальної середньої освіти, 

студентів закладів фахової 

передвищої освіти, учнів 

професійно-технічної 

освіти щодо особливостей 

проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання у               

2021 році 

Місцеві органи 

управління 

освітою, 

керівники 

закладів освіти 

Січень-

травень 

Любов КОРЖ, 

Ліна БУТЕНКО, 

Олег КУРІЛІН, 

Андрій 

ЦИПОЧКІН, 

Ксенія ЛІСНІЧУК, 

Аліна ВАРЕХА 

 

3. Оновлення інформації в 

довідниках структурних 

підрозділів з питань освіти 

і науки обласної державної 

адміністрації, місцевих 

органів управління 

освітою, закладів освіти, 

що містяться в 

інформаційно-

телекомунікаційній системі 

УЦОЯО 

Місцеві органи 

управління 

освітою, 

керівники 

закладів  освіти 

До 10.11. Любов КОРЖ, 

Ліна БУТЕНКО 
 

 

4. Добір відповідальних за 

формування комплектів 

реєстраційних документів 

учнів (слухачів, студентів), 

які проходитимуть 

державну підсумкову 

атестацію у формі ЗНО 

Місцеві органи 

управління 

освітою, 

керівники 

закладів  освіти 

до 22.01.  

 

Любов КОРЖ, 

Ліна БУТЕНКО 
 

5. Формування мережі 

пунктів реєстрації. 

Підготовка осіб, які 

залучаються до роботи в 

пунктах реєстрації 

Місцеві органи 

управління 

освітою, 

керівники 

закладів  освіти 

до 22.01. Любов КОРЖ, 

Ліна БУТЕНКО 
 

6. Підготовка осіб, які 

залучатимуться до роботи в 

пунктах реєстрації 

Місцеві органи 

управління 

освітою, 

керівники 

закладів освіти 

до 29.01. Любов КОРЖ, 

Ліна БУТЕНКО 
 

7. Проведення у закладах 

загальної середньої освіти, 

фахової передвищої освіти, 

професійно-технічної 

освіти батьківських зборів 

та тематичних класних 

годин «Готуємося до ЗНО» 

Місцеві органи 

управління 

освітою, 

керівники 

закладів  освіти 

січень – 

лютий  

Любов КОРЖ, 

Ліна БУТЕНКО 
 

8. Реєстрація осіб, які 

бажають узяти участь 

у пробному ЗНО – 2021 

Місцеві органи 

управління 

освітою, 

керівники 

закладів  освіти 

05-19.01. Любов КОРЖ, 

Ліна БУТЕНКО 
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9. Формування бази даних 

педагогічних працівників, 

залучених до проведення: 

апробації сертифікаційних 

робіт, 

пробного ЗНО, 

основної  та додаткової 

сесій ЗНО – 2021; 

єдиного вступного іспиту 

та єдиного фахового 

вступного випробовування 

(магістратура), 

сертифікації вчителів. 

Місцеві органи 

управління 

освітою, 

керівники 

закладів  освіти 

 

 

 

Квітень, 

лютий-

березень 

квітень- 

травень, 

червень, 

липень 

Любов КОРЖ, 

Ліна БУТЕНКО 

 

10. Організація та проведення: 

апробації сертифікаційних 

робіт, 

пробного ЗНО, 

основної  та додаткової 

сесій ЗНО – 2021; 

єдиного вступного іспиту 

та єдиного фахового 

вступного випробовування 

(магістратура), 

сертифікації вчителів 

Місцеві органи 

управління 

освітою, 

керівники 

закладів  освіти 

Квітень, 

лютий-

березень 

квітень- 

травень, 

червень, 

липень 

 

Любов КОРЖ, 

Ліна БУТЕНКО, 

Олег КУРІЛІН, 

Андрій 

ЦИПОЧКІН, 

Ксенія ЛІСНІЧУК, 

Аліна ВАРЕХА, 

Тетяна 

ШАПОВАЛОВА, 

Осана ГУЛКА 

 

11. Реєстрація та навчання 

осіб, які забезпечують 

проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання в 

пунктах проведення ЗНО 

Місцеві органи 

управління 

освітою, 

керівники 

закладів  освіти 

до 14.05. Любов КОРЖ, 

Ліна БУТЕНКО 
 

12. Проведення інструктивно-

методичних 

нарад, семінарів, 

селекторних нарад для 

керівників органів 

управління освітою, 

закладів освіти, осіб, 

відповідальних за ЗНО в 

органах управління 

освітою, закладах освіти, 

та осіб, залучених до 

проведення ЗНО,  

у тому числі: 

- нарад для представників 

місцевих ОУО, які 

відповідають за 

проведення ЗНО; 

- інструктивно-методичних 

нарад для осіб, які 

здійснюватимуть 

перевірку завдань 

відкритої форми 

сертифікаційних робіт 

ЗНО  з української мови, 

української мови і 

літератури, математики, 

математики (завдання рівня 

органи 

управління 

освітою 

райдержадмініс

трацій, 

виконавчих 

комітетів 

міських рад міст 

обласного 

значення, 

міських, 

селищних, 

сільських рад 

об’єднаних 

територіальних 

громад, 

керівники 

закладів освіти 

Протягом 

року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

січень, 

лютий – 

квітень  

 

січень – 

лютий, 

квітень  

 

 

 

 

 

Любов КОРЖ, 

Ліна БУТЕНКО 
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стандарту); англійської 

мови; 

- інтернет-нарад для 

представників місцевих 

ОУО, які відповідають за 

проведення ЗНО; 

- інтернет-нарад для осіб, 

залучених до проведення 

ЗНО 

 

 

 

 

щомісяця 

 

за окремим 

графіком 

13. Організація та проведення 

інструктажів персоналу 

пунктів проведення 

пробного ЗНО 

Місцеві органи 

управління 

освітою 

до 01.04. Любов КОРЖ, 

Ліна БУТЕНКО 
 

14. Проведення пробного ЗНО 

з української мови, 

української мови і 

літератури, біології, 

географії, історії України, 

математики, математики 

(завдання рівня стандарту); 

фізики, хімії, англійської, 

іспанської, німецької, 

французької мов 

відповідальні за 

пункти 

пробного 

ЗНО 

10.04. Любов КОРЖ, 

Ліна БУТЕНКО, 

Олег КУРІЛІН, 

Андрій 

ЦИПОЧКІН, 

Ксенія ЛІСНІЧУК, 

Аліна ВАРЕХА, 

Тетяна 

ШАПОВАЛОВА, 

Осана ГУЛККА 

 

15. Формування мережі 

пунктів проведення 

зовнішнього незалежного 

оцінювання 

Місцеві органи 

управління 

освітою, 

керівники 

закладів  освіти 

до 24.03 Любов КОРЖ, 

Ліна БУТЕНКО 
 

16. Добір уповноважених осіб 

УЦОЯО 

 Березень – 

квітень 

Любов КОРЖ, 

Ліна БУТЕНКО 
 

17. Створення регіональних 

експертних груп з питань 

визначення результатів 

ЗНО 

Місцеві органи 

управління 

освітою 

до 14.05. Любов КОРЖ, 

Ліна БУТЕНКО 
 

18. Формування мережі 

пунктів перевірки завдань 

відкритої форми 

сертифікаційних робіт 

зовнішнього незалежного 

оцінювання з  української 

мови, української мови і 

літератури, математики, 

математики (завдання рівня 

стандарту); англійської 

мови 

Місцеві органи 

управління 

освітою, 

керівники 

закладів  освіти 

до 06.05. Любов КОРЖ, 

Ліна БУТЕНКО 
 

19. Реєстрація та навчання 

екзаменаторів, які 

здійснюватимуть перевірку 

завдань відкритої форми 

сертифікаційних робіт: 

- з української мови; 

- з української мови і 

літератури; 

- з математики, математики 

(завдання рівня стандарту); 

- з англійської  мови 

Місцеві органи 

управління 

освітою, 

керівники 

закладів  освіти 

до 20.05. Любов КОРЖ, 

Ліна БУТЕНКО 
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20. Організація роботи пунктів 

перевірки завдань із 

розгорнутою відповіддю: 

- з  української мови, 

з української мови і 

літератури; 

- з математики; 

- з англійської мови 

Місцеві органи 

управління 

освітою 

 

 

 

Травень –

червень 

 

Любов КОРЖ, 

Ліна БУТЕНКО 
 

21. Організація та проведення 

інструктажу персоналу 

пунктів проведення ЗНО 

Місцеві органи 

управління 

освітою, 

керівники 

закладів  освіти 

За 

календарним 

планом 

Любов КОРЖ, 

Ліна БУТЕНКО 
 

22. Координація співпраці з 

Південним 

міжрегіональним 

управлінням з питань 

виконання кримінальних 

покарань та пробації  

Міністерства юстиції 

України щодо організації 

зовнішнього оцінювання 

осіб, які за рішенням судів 

перебувають в установах 

виконання покарань і 

слідчих ізоляторах 

Кіровоградської області 

Установи 

виконання 

покарань і слідчі 

ізолятори 

За графіком 

проведення 

додаткової 

сесії ЗНО 

Любов КОРЖ, 

Ліна БУТЕНКО 
 

23. Інформування щодо 

порядку 

здійснення громадського 

спостереження за 

проведенням ЗНО та 

реєстрація громадських 

спостерігачів 

Місцеві органи 

управління 

освітою, 

керівники 

закладів освіти 

 
Ліна БУТЕНКО  

ХІI. Інформаційно-видавнича діяльність 

12.1. Робота бібліотеки 
Масові бібліотечні заходи, робота з читачами та популяризація літератури 

 

№ 

з/п 
Зміст  роботи 

Термін   

викон. 
Відповідальні Примітки 

1.  Поповнення тематичної викладки: «Василь 

Сухомлинський – учитель добра і краси».  

Протягом 

року 

Вікторія 

ВОЛОВОДЕНКО 

 

 

2.  Поповнення постійно діючої виставки 

літератури «Рідний край – 

Кіровоградщина» 

Протягом 

року 

Вікторія 

ВОЛОВОДЕНКО 
 

 

3.  Інформування працівників установи та всіх 

здобувачів освіти про нові надходження 

літератури до бібліотеки. 

Протягом 

року 

Вікторія 

ВОЛОВОДЕНКО 
 

 

4.  Підбір статей фахових періодичних видань 

для практичних психологів. 

Січень Вікторія 

ВОЛОВОДЕНКО 
 

5.  Тематична поличка присвячена Дню пам’яті 

жертв голодоморів (для всіх категорій 

здобувачів освіти). 

Січень Вікторія 

ВОЛОВОДЕНКО 
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6.  Оформлення та поповнення  виставки 

матеріалів «Новинки методичної 

літератури» (для всіх категорій здобувачів 

освіти). 

Січень Вікторія 

ВОЛОВОДЕНКО 
 

 

7.  Тематичний  список літератури з проблеми:  

«Формування вчителями початкових класів 

спільних для ключових компетентностей 

вмінь» (для здобувачів освіти початкових 

класів). 

Січень Вікторія 

ВОЛОВОДЕНКО 
 

8.  Виставка літератури до Дня Соборності 

України.  

Січень Вікторія 

ВОЛОВОДЕНКО 
 

 

9.  Бібліографічний огляд фахових  

періодичних видань за 2020 рік  (для всіх 

категорій здобувачів курсів в лютому). 

Лютий Вікторія 

ВОЛОВОДЕНКО 
 

 

10.  Виставка присвячена 150-річчю від дня 

народження Лесі Українки 

Лютий Вікторія 

ВОЛОВОДЕНКО 
 

11.  Проведення відкритих переглядів  

літератури до Дня рідної мови  (для всіх 

категорій здобувачів). 

Лютий Вікторія 

ВОЛОВОДЕНКО 
 

 

12.  Виставка літератури до річниці з дня 

народження Т. Г. Шевченка (1814 –1861). 

Березень Вікторія 

ВОЛОВОДЕНКО 
 

 

13.  Презентація виставки  друкованих видань 

КЗ «КОІППО ім. Василя Сухомлинського»  

за останні три роки (для всіх категорій 

користувачів бібліотеки). 

Березень Вікторія 

ВОЛОВОДЕНКО 
 

 

14.  Підготовка та презентація виставки  

друкованих видань КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського» (для всіх 

категорій здобувачів освіти). 

Березень Вікторія 

ВОЛОВОДЕНКО 
 

15.  Підбір статей фахових періодичних видань 

для вчителів історії, суспільствознавства. 

Березень Вікторія 

ВОЛОВОДЕНКО 
 

16.  Інформування працівників установи та всіх 

здобувачів освіти про нові надходження 

літератури до бібліотеки. 

Березень Вікторія 

ВОЛОВОДЕНКО 
 

17.  Підбір фахової літератури з проблеми: 

«Формування вчителями початкових класів 

спільних для ключових компетентностей 

вмінь» (для вчителів початкової школи). 

Березень Вікторія 

ВОЛОВОДЕНКО 
 

 

18.  Тематичний список друкованих видань,  які  

підготували фахівці КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського» (для керівників 

закладів  позашкільної освіти).  

Квітень Вікторія 

ВОЛОВОДЕНКО 
 

19.  Виставка «Місто. Тбілісі (Грузія) – 

Всесвітня столиця книги 2021 року 

(ЮНЕСКО) 

Квітень Вікторія 

ВОЛОВОДЕНКО 

 

20.  Презентація  виставки  фахових видань за 

2019-2021 роки КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» (для категорій здобувачів 

освіти закладів дошкільної освіти).  

Квітень Вікторія 

ВОЛОВОДЕНКО 
 

 

 

21.  Підготовка та презентація виставки  

друкованих видань КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського» (для всіх 

категорій здобувачів освіти). 

Квітень Вікторія 

ВОЛОВОДЕНКО 
 

22.  Бібліографічний огляд фахових  

періодичних видань за 2020-2021 років для 

вчителів  фізики  та астрономії. 

Квітень Вікторія 

ВОЛОВОДЕНКО 
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23.  Тематичний список літератури для вчителів 

закладів загальної середньої освіти з 

інклюзивним навчанням на тему: 

«Корекційно-розвитковий супровід дітей з 

особливими освітніми потребами». 

Квітень Вікторія 

ВОЛОВОДЕНКО 
 

24.  Презентація додатків до журналів ВГ 

«Основа» «Новинки методичної літератури» 

(для вчителя-предметника). 

Травень Вікторія 

ВОЛОВОДЕНКО 
 

25.  Виставка присвячена 150-річчю від дня 

народження Василя Стефаника 

Травень Вікторія 

ВОЛОВОДЕНКО 
 

26.  Підготовка рекомендаційного списку 

літератури з проблеми: «Філологічно 

обдаровані діти України» (для вчителя-

філолога). 

Травень Вікторія 

ВОЛОВОДЕНКО 
 

27.  Презентація виставки «2020–2021  

навчальний рік оголошено – Рік 

математичної освіти в Україні» 

Травень Вікторія 

ВОЛОВОДЕНКО 
 

28.  Презентація виставки  друкованих видань 

КЗ «КОІППО ім. Василя Сухомлинського» 

за останні три роки (для всіх категорій 

користувачів бібліотеки). 

Червень Вікторія 

ВОЛОВОДЕНКО 
 

29.  Викладка новинок фахової літератури (для 

учителів фізичного виховання) 

Червень Вікторія 

ВОЛОВОДЕНКО 
 

 

30.  Презентація  виставки  друкованих видань за 

2018-2021 роки КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського»   (для всіх категорій 

здобувачів освіти). 

Червень Вікторія 

ВОЛОВОДЕНКО 
 

31.  Проведення відкритих переглядів новинок  

періодичної літератури загально-

педагогічного змісту, що надходить до 

бібліотечного фонду (для всіх категорій 

здобувачів освіти).  

Червень Вікторія 

ВОЛОВОДЕНКО 
 

 

32.  Демонстрація виставки літератури 

«Новинки методичної літератури (для 

учителів початкових класів). 

Червень Вікторія 

ВОЛОВОДЕНКО 
 

33.  Перегляд фахової періодичної літератури 

(для вчителів-логопедів, завідувачів, 

логопедів та інших категорій здобувачів 

освіти). 

Червень Вікторія 

ВОЛОВОДЕНКО 
 

 

34.  Для бібліотекарів закладів освіти День 

фахівця: «Розвиток загальних 

компетентностей педагогічних працівників, 

які працюють на посаді бібліотекара закладу 

загальної середньої освіти». В рамках 

заходу: презентація   фахових періодичних 

видань: «Шкільний  бібліотекар», 

«Бібліотечна планета», «ШБІЦ», та газета 

«Шкільна бібліотека +»; огляд часопису 

«Позакласний час». 

Серпень Вікторія 

ВОЛОВОДЕНКО 
 

35.  Виставка-обговорення на тему:  «Нова 

українська школа: відповідаємо за виклики» 

(для  вчителів початкової школи). 

Серпень Вікторія 

ВОЛОВОДЕНКО 
 

 

 

 

36.  Презентація журналів: «Комп’ютер у сім’ї та 

школі», «Інформатика в школі» (для 

учителів початкових класів, які реалізують 

Серпень Вікторія 

ВОЛОВОДЕНКО 
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інформатичну освітню галузь у початковій 

школі). 

37.  Проведення  відкритих переглядів  новинок  

періодичної літератури загально 

педагогічного змісту,  що надходить до 

бібліотечного фонду (для всіх категорій 

здобувачів освіти). 

Серпень Вікторія 

ВОЛОВОДЕНКО 
 

 

38.  Презентація діючих навчальних програм 

(для всіх користувачів бібліотеки). 

Серпень Вікторія 

ВОЛОВОДЕНКО 
 

39.  Викладка матеріалів до проведення 

Першого уроку у 2021 – 2022 навчальному 

році. 

Серпень Вікторія 

ВОЛОВОДЕНКО 
 

40.  Книжкова виставка матеріалів до Дня  

незалежності.  

Серпень Вікторія 

ВОЛОВОДЕНКО 
 

 

41.  Проведення  відкритих переглядів  новинок  

періодичної  літератури 

загальнопедагогічного змісту,  що 

надходить до бібліотечного фонду (для всіх 

категорій здобувачів освіти). 

Вересень Вікторія 

ВОЛОВОДЕНКО 
 

 

42.  До дня народження Василя Олександровича 

Сухомлинського книжкова виставка: 

«Вічний слід на землі!»  

Вересень Вікторія 

ВОЛОВОДЕНКО 
 

 

43.  Підготовка рекомендаційного списку 

літератури з проблеми «Особливості змісту і 

методики викладання природничих 

дисциплін у контексті реалізації Концепції 

«Нова українська школа» (для всіх категорій 

здобувачів освіти). 

Вересень Вікторія 

ВОЛОВОДЕНКО 
 

 

 

44.  Презентація щоквартального науково-

методичного журналу  «Педагогічний 

вісник» за 2018 – 2021 роки (для  всіх 

категорій здобувачів освіти). 

Вересень Вікторія 

ВОЛОВОДЕНКО 
 

45.  Виставка фахової літератури на тему: 

«Новинки методичної літератури для 

вчителів біології». 

Вересень Вікторія 

ВОЛОВОДЕНКО 
 

 

46.  Огляд фахового журналу «Вихователю ГПД 

за 2020 – 2021 рік. Усе для роботи»  (для 

вихователів груп подовженого дня ). 

Жовтень Вікторія 

ВОЛОВОДЕНКО 
 

 

47.  Проведення відкритих переглядів новинок 

літератури виданих КЗ «КОІППО», що 

надходить до бібліотечного фонду (для всіх 

категорій здобувачів освіти).  

Жовтень Вікторія 

ВОЛОВОДЕНКО 
 

 

48.  Бібліографічний огляд фахових  

періодичних видань за 2021  рік  для 

вчителів початкових класів закладів 

загальної середньої освіти. 

Жовтень Вікторія 

ВОЛОВОДЕНКО 
 

 

49.  Бібліографічний огляд періодичної 

літератури (для керівників закладів 

середньої освіти) 

Жовтень Вікторія 

ВОЛОВОДЕНКО 
 

 

50.  Презентація щоквартального науково-

методичного журналу «Педагогічний 

вісник»  за  останні три роки (для  всіх 

категорій здобувачів освіти на курсах 

підвищення кваліфікації). 

Жовтень Вікторія 

ВОЛОВОДЕНКО 
 

 

51.  Підготовка рекомендаційного списку 

літератури з проблеми: «Розвиток загальних 

Жовтень Вікторія 

ВОЛОВОДЕНКО 
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компетентностей вихователів груп 

продовженого дня» (для вихователів груп 

продовженого дня)  

52.  Книжкова виставка «Новинки методичної 

літератури для  учителів закладів загальної 

середньої освіти з інклюзивним навчанням». 

Листопад Вікторія 

ВОЛОВОДЕНКО 
 

 

53.   Виставка–роздум «Рідна мова калиновий 

дзвін!» 

Листопад Вікторія 

ВОЛОВОДЕНКО 
 

54.  Бібліографічний огляд виставки літератури 

«Новинки методичної літератури (для 

учителів початкових класів). 

Листопад Вікторія 

ВОЛОВОДЕНКО 
 

55.  Перегляд викладки-методички «Новинки 

методичної літератури 

загальнопедагогічного змісту» (для вчителя 

-предметника). 

Листопад Вікторія 

ВОЛОВОДЕНКО 
 

 

56.  Проведення бібліографічного огляду  

друкованих видань КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського» за три роки  (для 

всіх категорій здобувачів освіти). 

Листопад Вікторія 

ВОЛОВОДЕНКО 
 

 

57.  Виставка-обговорення на тему: 

«Особливості організації життєдіяльності 

дітей початкових класів» (для учителів 

початкових класів). 

Листопад Вікторія 

ВОЛОВОДЕНКО 
 

 

 

58.  Огляд статей періодичних видань  «Трудове 

навчання в школі» та «Трудова підготовка в 

закладах освіти» за 2021 – 2022 роки (для 

учителів трудового навчання). 

Грудень Вікторія 

ВОЛОВОДЕНКО 
 

 

59.  Виставка  посібників  серії  «Золота 

педагогічна скарбничка» (для  всіх категорій 

здобувачів освіти в грудні). 

Грудень Вікторія 

ВОЛОВОДЕНКО 
 

 

60.  Презентація щоквартального науково-

методичного журналу  «Педагогічний 

вісник»  за  останні три роки (для  всіх 

категорій здобувачів освіти у грудні). 

Грудень Вікторія 

ВОЛОВОДЕНКО 
 

61.  Регулярне поповнення та презентація 

книжкової  виставки «Новинки методичної 

літератури»  (для  всіх категорій здобувачів 

освіти). 

Грудень Вікторія 

ВОЛОВОДЕНКО 
 

 

62.  Підготовка книжкової викладки «Новинки 

методичної літератури для  вчителів 

закладів загальної середньої освіти з 

інклюзивним навчанням». 

Грудень Вікторія 

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

структурними підрозділами  
І. Видання за результатами розробки науково-дослідної теми «Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників у системі 

післядипломної педагогічної освіти»     

№ 

з/

п 

Автор та назва видання Вид видання 

Орієнт. 

обсяг (др./к-

ть стор.) 

Реда-

гування та 

фор-мату-

вання 

Видання 
Відповідальний за 

видання 

Термін 

виконання 

(запропо-

нований  

виконав-

цями) 

Термін 

вико-

нання 

за планом 

1. Доопрацювання матеріалів за 2020 рік Протягом січня 
2.  Любов ТКАЧЕНКО. Продуктивне 

навчання математики: з досвіду роботи 

педагогів Кіровоградщини 

Навчально-

методичний 

посібник 

4 д.а. 

(96 с.) 

+ + Тетяна 

ШАБАЛІНА, 

Світлана 

ПЛАХУТА 

Січень Січень 

3. Людмила ХЛАНЬ. Завдання олімпіад 

предметів природничо-математичного 

циклу 

Збірник завдань 8 д.а. 

(192 с.) 

+ + Катерина ШВЕЦЬ, 

Світлана 

ПЛАХУТА 

Січень Січень 

4. Наталія ТІХОНОВА. Застосування 

педагогічної технології «Щоденні 5» у 

роботі над текстом у початковій школі  

(1-2 класи) 

Навчально-

методичний 

посібник 

5 д.а. 

(120 с.) 

+ + Володимир 

БОСЬКО, 

Світлана 

ПЛАХУТА 

Січень Січень 

Орієнтовна кількість сторінок – 408 
5. Світлана ЄФІМЕНКО. Інтелектуально-

творчий потенціал педагога: структура, 

зміст, шляхи діагностики та розвитку 

Навчально-

методичний 

посібник 

4 д.а. (96 

ст.) 

+ + Катерина 

ШВЕЦЬ, Світлана 

ПЛАХУТА   

 

Березень Березень 

6. Аналіз досвіду використання моделі 

змішаного навчання на уроках німецької 

мови»  

Посібник 1,2 д.а. (30 

ст.) 

– + Світлана 

ПЛАХУТА  

Березень Березень 
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(за результатами роботи творчої групи). 

Упорядник: Руслана ГРИНЮКОВА 

Орієнтовна кількість сторінок – 126 + Педагогічний вісник 
7. Олександр ЖОСАН (авт.-уклад.). 

Пасажирський громадський транспорт 

Єлисаветграда – Зінов’євська – 

Кіровограда в ХХ столітті : історичний 

нарис (серія «Краєзнавчі розвідки») 

Історичний 

нарис 

6 д.а. (140 

ст.) 

+ – Олена 

НІКОЛАЄВА, 

Світлана 

ПЛАХУТА 

Квітень Квітень 

8. Ганна СКРИПКА. 

Створення Е-портфоліо вчителя 

Науково-

методичний 

посібник 

5 д.а. (120 

ст.) 

+ + Володимир 

БОСЬКО, 

Світлана 

ПЛАХУТА 

Квітень Квітень 

Орієнтовна кількість сторінок – 260 
9. Аналітичні матеріали за підсумками 

участі школярів області у 

Всеукраїнських учнівських олімпіадах та 

турнірах із навчальних предметів 

(2020/2021 н. р.). Укладач – Наталія ЧУЙ 

Аналітично-

інформаційні 

матеріали 

5 д.а. (120 

ст.) 

+ + Катерина ШВЕЦЬ 

 

Травень Травень 

10. Микола КОРОБОВ. 

З досвіду формування в учнівської 

молоді життєво необхідних знань, умінь 

і навичок щодо захисту України 

Збірник з 

досвіду роботи 

вчителів захисту 

України 

3 д.а. (72 

ст.) 

+ + Володимир 

БОСЬКО, 

Світлана 

ПЛАХУТА 

Травень Травень 

11. Олена ПОЛОВЕНКО, Оксана 

ПОБЕРЕЖЕЦЬ. Самооцінювання: як 

скласти пазли 

Методичний 

посібник 

2 д.а. 

(48 ст.) 

+ + Тетяна 

ШАБАЛІНА, 

Світлана 

ПЛАХУТА 

Травень Травень 

Орієнтовна кількість сторінок –240 
12. Методичні рекомендації для проведення 

Дня знань та Першого уроку в 2021/2022 

н. р. Укладачі:  Юлія ФЕДОРОВА,  

Сергій ПЛЯКА 

Методичні 

рекомендації 

3 д.а. 

(72 ст.) 

+ + Олена 

НІКОЛАЄВА,  

Катерина 

ШВЕЦЬ, 

Світлана 

ПЛАХУТА 

Червень Липень 



139 

 
 

13. Олена ПОЛОВЕНКО,  

Оксана ПОБЕРЕЖЕЦЬ, 

Людмила КІРІШКО, 

Валентина ТРУБІНА. 

Путівник «Новий освітній простір 2021-

2022» 

Методичні 

рекомендації до 

серпневої 

конференції 

2021 

2 д.а. (48 

ст.) 

+ + Олена 

НІКОЛАЄВА, 

Катерина 

ШВЕЦЬ, 

Світлана 

ПЛАХУТА 

Червень Липень 

14. Науково-методичний вісник № 57. Методичні 

рекомендації, 

аналітичні 

матеріали  

12 д.а. (400 

ст.) 

+ Елек-

тронний 

формат. 

Сайт 

Тетяна 

ШАБАЛІНА,  

Катерина 

ШВЕЦЬ, 

Світлана 

ПЛАХУТА 

Червень Липень 

15. Ольга ЛИТВИНЕНКО. Організація 

освітнього процесу із застосуванням 

технологій дистанційного навчання в 

Кіровоградській області 

Методичні 

рекомендації 

2 д.а. (48 

ст.) 

+ + Володимир 

БОСЬКО, 

Світлана 

ПЛАХУТА 

Червень Червень 

16. Використання інформаційно-

комунікаційних технологій на уроках 

музичного мистецтва (з досвіду роботи 

Олени ТИСЛЕНКО, вчителя музичного 

мистецтва ЗШ І-ІІІ ступенів № 2 

Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області). Укладач:  

Сергій ЧЕРНЕНКО 

Матеріали з 

досвіду роботи 

1 д.а. (24 

ст.) 

+ + Володимир 

БОСЬКО, 

Світлана 

ПЛАХУТА 

Червень Червень 

17. Збірник розвивальних програм (з досвіду 

роботи працівників психологічної 

служби системи освіти Кіровоградської 

області). Укладачі:  

Валентина ЧЕБОНЕНКО, Наталія 

ДЗЮБАС,  

Ольга ЗАБОЛОТНЯ  

Збірник програм  3 д.а. (72 

ст.) 

+ + Тетяна 

ШАБАЛІНА,  

Світлана 

ПЛАХУТА  

 

Червень Червень 

18. Арттерапія в роботі психолога: 

інноваційні підходи : зб. матер. Всеукр. 

науково-практичної конфер. / уклад. 

Збірник 

матеріалів 

4 д.а. (96 

ст.) 

+ – Катерина ШВЕЦЬ Червень Червень 
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Оксана  МОЛЧАНОВА; за заг. ред. 

Олександра ЖОСАНА 
19. Ірина КОСА, Юлія ЗАДУБНЯК та 

учасники творчої групи. 

Шляхи оптимізації підготовки до ДПА з 

англійської мови 

Навчальний 

посібник  

6,2 д.а. (150 

ст.) 

– + Світлана 

ПЛАХУТА  

 

Червень Червень 

20. Руслана ГРИНЮКОВА.  

Казки та оповідання Василя 

Сухомлинського»  («Читаємо 

німецькою!»)   

Посібник для 

початкової 

школи 

2 д.а. (50 

ст.) 

– + Світлана 

ПЛАХУТА  

 

Червень Червень 

21. Наталія ТІХОНОВА. Компетентнісна 

спрямованість розвивального навчання в 

початковій школі: збірник матеріалів 

учителів початкових класів області 

Збірник 

матеріалів 

3 д.а. (72 

ст.) 

+ + Володимир 

БОСЬКО 

Світлана 

ПЛАХУТА 

Червень Червень 

Орієнтовна кількість сторінок – 1032 + Педагогічний вісник 
22. Проєктування 

міжпредметних 

інтеграційних STEM- 

STEAM-STREAM- 

проєктів: [матеріали перспективного 

педагогічного досвіду «НВО № 6 

«СЗШ І-ІІІ ступенів, ЦЕВ «Натхнення» 

Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області]. Упорядник:  

Марина ЧАЛА 

Матеріали 

перспектив-ного 

педагогічного 

досвіду  

3 д.а. (72 

ст.) 

+ + Тетяна 

ШАБАЛІНА  

Світлана 

ПЛАХУТА  

 

Серпень Серпень 

23. Вікторія КОНДРАТОВА, Анна 

ОРЛОВА. Мотивація школярів до 

творчої діяльності засобами 

образотворчого мистецтва 

Методичний 

посібник 

2 д.а. (48 

ст.) 

+ + Тетяна 

ШАБАЛІНА  

Світлана 

ПЛАХУТА  

Серпень Серпень 

Орієнтовна кількість сторінок – 120 
24. Завдання учнівських олімпіад з 

інформатики та інформаційних 

технологій. Упорядники:  

Марина ЧАЛА,  

Збірник завдань 2 д.а. (48 

ст.) 

  + + Катерина ШВЕЦЬ 

Світлана 

ПЛАХУТА  

 

Вересень Вересень 
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Олександр ШОВЕНКО 
25. Валентина ТРУБІНА. «Інтелектуальний 

марафон керівника» (знахідки і надбання 

конкурсу «Учитель року – 2021») 

Методичний 

посібник 

1 д.а. (24 

ст.) 

+ + Олена 

НІКОЛАЄВА, 

Світлана 

ПЛАХУТА  

 

Вересень Вересень 

Орієнтовна кількість сторінок – 72 + Педагогічний вісник 
26. Зовнішнє незалежне оцінювання 2021 

року та державна підсумкова атестація у 

формі ЗНО (узагальнені результати). 

Авторський колектив: розробка 

аналітичних матеріалів – Любов КОРЖ, 

Ліна БУТЕНКО,  

Тетяна ШАПОВАЛОВА; підготовка 

статистичних матеріалів – Ліна 

БУТЕНКО, Олег КУРІЛІН, Аліна 

ВАРЕХА, Андрій ЦИПОЧКІН 

Навчально-

методичний 

посібник 

5 д.а. (120 

ст.) 

+ – 

Елек-

тронний 

формат 

Катерина ШВЕЦЬ 

 

Жовтень Жовтень 

27. Розвиток творчого потенціалу педагога 

шляхом упровадження інноваційних 

освітніх технологій на уроках історії та 

суспільствознавчих дисциплін (з досвіду 

роботи переможців обласних етапів 

Всеукраїнського Конкурсу «Учитель 

року» у номінаціях «Історія», 

«Правознавство»). Упорядники:  

Наталія ЧЕРТКОВА, 

Інна ВІДІБОРЕНКО 

Методичні 

розробки 

4 д.а. (72 

ст.) 

+ + Олена 

НІКОЛАЄВА, 

Світлана 

ПЛАХУТА  

 

Жовтень Жовтень 

28. Людмила ХЛАНЬ. Енциклопедія 

Кіровоградщини 

Навчально-

методичний 

посібник 

4 д.а. (96 

ст.) 

+ + Тетяна 

ШАБАЛІНА, 

Світлана 

ПЛАХУТА  

Жовтень Жовтень 

29. Наталія ТІХОНОВА. Застосування 

педагогічної технології «Щоденні 5» у 

Навчально-

методичний 

посібник 

5 д.а. (120 

ст.) 

+ + Володимир 

БОСЬКО, 

Жовтень Жовтень 
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роботі над текстом у початковій школі 

(3-4 класи) 

Світлана 

ПЛАХУТА 

Орієнтовна кількість сторінок – 408 
30. Тетяна ЖЕЛЄЗНОВА. Європейський 

вектор розвитку здоров’я-

збережувальної освітньої галузі в 

Кіровоградській області: досвід, 

проблеми, перспективи 

Методичний 

посібник 

2,5 д.а. (60 

ст.) 

+ + Олена 

НІКОЛАЄВА, 

Світлана 

ПЛАХУТА  

 

Листопад Листопад 

31. Олена ЧЕРНЕЦЬКА. Математичні 

родзинки вчителю початкових класів (з 

досвіду роботи вчителів Кіровоградської 

області) 

Навчально-

методичний 

посібник 

24 д.а. (96 

ст.) 

+ + Володимир 

БОСЬКО, 

Світлана 

ПЛАХУТА 

Листопад Листопад 

32. Надія ДЯЧЕНКО. Інновації в бібліотеці Буклет  

 

2 д.а. (48 

ст.) 

+ + Катерина 

ШВЕЦЬ, 

Світлана 

ПЛАХУТА 

Листопад Листопад 

33. Наталія ГАГАРІНА. STREAM-проєкти в 

роботі з дошкільниками 

Навчально-

методичний 

посібник 

2 д.а. (48 

ст.) 

+ + Тетяна 

ШАБАЛІНА, 

Світлана 

ПЛАХУТА 

Листопад Листопад 

34. Тетяна ПАШАНОВА. Шість цеглинок – 

сходинки успішного вивчення 

математики у початковій школі. 

Методичні 

рекомендації 

2 д.а. (48 

ст.) 

+ + Катерина 

ШВЕЦЬ, 

Світлана 

ПЛАХУТА 

Листопад Листопад 

Орієнтовна кількість сторінок – 300 
35. Інна ЧЕРВОНЕЦЬ. Структура та 

діяльність інклюзивно-ресурсних 

центрів в умовах інклюзивного та 

спеціального навчання 

Навчально-

методичний 

посібник 

1 д.а. (24 

ст.) 

+ + Тетяна 

ШАБАЛІНА,  

Світлана 

ПЛАХУТА 

Грудень Грудень 

36. Олена ПОЛОВЕНКО, Людмила 

КІРІШКО. «Розвиток інноваційного 

потенціалу педагогічних працівників та 

його реалізація в умовах безперервної 

освіти» 

Навчально-

методичний 

посібник 

2 д.а. (48 

ст.) 

+ + Володимир 

БОСЬКО, 

Світлана 

ПЛАХУТА 

Грудень Грудень 
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Орієнтовна кількість сторінок – 72 + Педагогічний вісник 
37. Науково-методичний щоквартальний 

журнал «Педагогічний вісник» 

Журнальні 

науково-

методичні статті 

 +  Володимир 

БОСЬКО, 

Світлана 

ПЛАХУТА 

Щоквартально  

ІІ. Інші видання 

№ 

з/

п 

Автор та назва видання Вид видання 

Орієнт. обсяг 

(др./к-ть 

стор.) 

Реда-

гування та 

формату-

вання 

Видання 
Відповідальний за 

видання 

Термін виконан-

ня (запропо-

нований  

виконавцями) 

Термін 

виконання 

за планом 

1. Ірина НЕБЕЛЕНЧУК.  

Особливості поетичного стилю та мотиви 

творчості сучасних поетів 

Науково-

методичний 

посібник 

7 д.а. 

(180 с.) 

+ + Володимир 

БОСЬКО, 

Світлана 

ПЛАХУТА 

Лютий Лютий 

2. Олена ВІКТОРІНА.  

Топоніми України  

в ребусах. 

Навчально-

методичний 

посібник 

5 д.а. 

(125 с.) 

+ + Катерина ШВЕЦЬ, 

Світлана 

ПЛАХУТА  

Лютий Лютий 

3. Сергій КОЛІСНІЧЕНКО  

«Реекспозиція в шкільному музеї» 

Методичні 

рекомендації 

2 д.а. 

(48 ст.) 

+ + Олена 

НІКОЛАЄВА, 

Світлана 

ПЛАХУТА  

Травень Травень 

4. Сергій КОЛІСНІЧЕНКО  

«Освітяни учасники АТО/ООС» 

Збірник 2 д.а. (48 ст.) + + Тетяна 

ШАБАЛІНА,  

Світлана 

ПЛАХУТА 

Вересень Вересень 

5.  Володимир БОСЬКО. Історичний календар 

Кіровоградщини на 2022 рік. Люди. Події. 

Факти. 

Альманах-

довідник 

12 д.а. (290 

ст.) 

+ – Володимир 

БОСЬКО 

 

Жовтень Жовтень 

6. Олена ВІКТОРІНА  

«Словник іншомовних слів у картинках» 

Навчально-

практичний 

словник-довідник 

7 д.а. (160 ст.) + + Катерина ШВЕЦЬ, 

Світлана 

ПЛАХУТА 

Листопад Листопад 

7. Юрій МИТРОФАНЕНКО 

«Роки боротьби на Єлисаветчині 1917-1922 

рр.». Кн. 4 

Науково-

популярне 

видання 

10 д.а. (200 

ст.) 

– – – Грудень Грудень 

Орієнтовна кількість сторінок – 851 
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12.3. Визначні та пам’ятні дати року 
Визначні та пам’ятні дати Дата 

відзначення 

Визволення Кропивницького від німецьких окупантів 8 січня 

День Соборності України 22 січня 

Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту 27 січня 

День пам’яті героїв Крут 29 січня 

День Героїв Небесної Сотні 20 лютого 

Міжнародний день рідної мови 21 лютого 

Перший офіційний Державний герб України 25 лютого 

День народження Т. Г. Шевченка 9 березня 

Міжнародний день пам’яті Чорнобиля, Міжнародний день пам’яті жертв 

радіаційних аварій і катастроф (Міжнародний день пам’яті про чорнобильську 

катастрофу) 

26 квітня 

День пам’яті та примирення  8 травня 

День скорботи і вшанування жертв війни в Україні 22 червня 

День Конституції  України 28 червня 

День Державного Прапора України 23 серпня 

День Незалежності України 24 серпня 

День знань 1 вересня 

Святкування дня народження  

В.О. Сухомлинського  

28 вересня 

День захисника України 14 жовтня 

День української писемності та мови 9 листопада 

День пам’яті жертв голодоморів 24 листопада 

 
ООН проголосило: 

2021–2030 – Десятиліттям відновлення екосистем; 

2021–2030 – Міжнародним Десятиліттям науки про океан в інтересах сталого розвитку 

 

ЮНЕСКО проголосило: 

м. Тбілісі (Грузія) – Всесвітньою столицею книги 2021 року 

 

Президентом України проголошено: 

2018–2027 – Десятиріччям української мови; 

2020–2021 – навчальний рік оголошено Роком математичної освіти в Україні 

 

На загальнодержавному рівні відзначатимуться: 

150-річчя від дня народження Лесі Українки 

(Постанова Верховної Ради України від 8 лют. 2018 No 2286- VIII) 

150-річчя від дня народження Василя Стефаника 

(Постанова Верховної Ради України від 18 черв. 2020 р. No 732-ІХ) 

 

 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=726&year=2018
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=02&day=25&year=2018
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=86&year=2018
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=751&year=2018
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=751&year=2018
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=751&year=2018
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=04&day=26&year=2018
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ХІІI. Охорона праці  

№ 

з/п 
Зміст роботи Терміни Виконавець 

Примітка 

про 

виконання 

Організаційні заходи  

1.  Оновити (забезпечити) заклад 

законодавчими актами, нормативно-

правовою, технічною документацією з 

охорони праці 

Постійно НУДНИЙ Василь, 

ЖЕЛЄЗНОВА Тетяна 

 

2.  Переглянути та доопрацювати систему 

управління охороною праці та безпекою 

життєдіяльності 

До 01.02 ЖЕЛЄЗНОВА Тетяна  

3.  Підготувати розділ (модуль) «Охорона 

праці»  до плану роботи інституту 

До 15.12 НУДНИЙ Василь, 

ЖЕЛЄЗНОВА Тетяна 

 

4.  Розробити заходи до розділу «Охорона 

праці» колективного договору (угоди) 

До 01.01 ЖЕЛЄЗНОВА Тетяна, 

ФЕДОРОВА Юлія 

 

5.  Скласти і затвердити перелік професій та 

посад працівників, на які повинні бути 

розроблені інструкції з охорони праці 

До 15.02 ЖЕЛЄЗНОВА Тетяна  

6.  Переглянути, ввести в дію інструкції 

посадові, з охорони праці,  безпеки 

життєдіяльності, робочі інструкції для 

працівників інституту 

До 15.02 ЖЕЛЄЗНОВА Тетяна  

7.  Видати та довести до відома всіх 

працівників наказ «Про організацію 

роботи з охорони праці» з визначенням 

відповідальних осіб за пожежну, 

техногенну, електробезпеку, безпечну 

експлуатацію електромеханічного 

обладнання, будівель і споруд, 

автотранспорту, дії у надзвичайних 

ситуаціях 

До 15.02 КОРЕЦЬКА Людмила, 

НУДНИЙ Василь, 

ЖЕЛЄЗНОВА Тетяна 

 

8.  Систематично оновляти куточок 

(кабінет) охорони праці, безпеки 

життєдіяльності, де сконцентрувати всю 

законодавчу, нормативно-правову, 

технічну документацію з охорони праці 

(безпеки життєдіяльності, пожежної, 

техногенної, дій у надзвичайних 

ситуаціях  та електробезпеки тощо), а 

також науково-методичні матеріали 

Протягом 

року 

НУДНИЙ Василь, 

ЖЕЛЄЗНОВА Тетяна 

 

9.  Підготувати заклад до опалювального 

сезону  

1-а декада 

жовтня 

Заступник з АГЧ  

10.  Розробити заходи щодо підготовки 

закладу  до роботи в осінньо-зимовий 

період 

До 15.10 ЖЕЛЄЗНОВА Тетяна  

11.  Своєчасно проводити розслідування 

кожного нещасного випадку (в побуті та 

під час освітнього процесу) з 

працівниками закладу  відповідно до 

чинних Положень про розслідування 

Після 

кожного 

випадку 

НУДНИЙ Василь, 

ЖЕЛЄЗНОВА Тетяна 

 

12.  Здійснювати аналіз стану виробничого та 

побутового травматизму працівників 

закладу 

Щоквартал

ьно 

ЖЕЛЄЗНОВА Тетяна, 

ФЕДОРОВА Юлія 
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13.  Готувати звіти про стан травматизму Щокварталь

но 
 

Навчання 

1. Проводити вступний інструктаж з 

охорони праці з новопризначеними 

працівниками (за розробленою та 

затвердженою в установленому порядку 

програмою, інструкцією вступного 

інструктажу) 

В перший 

день 

роботи 

ЖЕЛЄЗНОВА Тетяна 

 

 

2. Проводити первинний інструктаж на 

робочому місці з новопризначеними 

працівниками за інструкціями: 

- з охорони праці за посадою; 

- з цивільного захисту, техногенної, 

пожежної безпеки та дій у надзвичайних 

ситуаціях; 

- з надання першої домедичної 

допомоги; 

- з електробезпеки на І 

кваліфікаційну групу 

В перший 

день 

роботи, 

перед 

початком 

роботи 

Керівники структурних 

підрозділів 

 

3. Організувати та провести навчання з 

питань охорони праці, безпеки 

життєдіяльності з новопризначеними 

працівниками 

Перша 

декада 

жовтня 

НУДНИЙ Василь, 

ЖЕЛЄЗНОВА Тетяна 

 

4. Проводити повторні  інструктажі з 

охорони праці на робочому місці з: 

- педагогічними працівниками; 

- технічним персоналом 

2 рази на 

рік (не 

пізніше 

ніж 1 раз 

на 6 

місяців) 

Керівники структурних 

підрозділів 

 

- працівниками, які зайняті роботою з 

підвищеною небезпекою  (працівники 

харчоблоку; пральні, котельні тощо) 

1 раз на 

квартал 

(не пізніше 

ніж 1 раз 

на  3 

місяці) 

 

5. Проводити цільові  та позапланові 

інструктажі з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності, правил безпеки з 

працівниками 

Протягом 

року 

Керівники структурних 

підрозділів 

 

6. Надавати консультативну допомогу 

працівникам навчального закладу з 

питань охорони праці 

Постійно ЖЕЛЄЗНОВА Тетяна  

7. Організувати та провести планове 

навчання з питань охорони праці, безпеки 

життєдіяльності з працівниками закладу 

Листопад КОРЕЦЬКА Людмила, 

НУДНИЙ Василь, 

ЖЕЛЄЗНОВА Тетяна, 

ТКАЧЕНКО Сергій, 

Заступник з АГЧ 

 

Цивільний захист. Пожежна та техногенна безпека. дії в надзвичайних ситуаціях 
1. Призначити відповідального за 

цивільний захист, пожежну та 

техногенну безпеку в   закладі, 

ознайомити з обов’язками, організувати 

проходження ними навчання 

До 15.02 КОРЕЦЬКА Людмила 
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2. Поновити плани евакуації працівників,  

на випадок пожежі та графічну схему 

евакуації, розробити план дій у разі 

виникнення надзвичайних ситуацій 

До 15.02 ТКАЧЕНКО Сергій  

3. Переглянути інструкції з цивільного 

захисту, пожежної та техногенної 

безпеки, дій у надзвичайних ситуаціях 

До 15.02 ЖЕЛЄЗНОВА Тетяна, 

ТКАЧЕНКО Сергій 

 

4. Проводити навчання з цивільного 

захисту, пожежної та техногенної 

безпеки, дій у надзвичайних ситуаціях у 

вигляді інструктажів: 

- вступного (з новопризначеними) 

- первинного  

- повторного 

- цільового, позапланового 

Перед 

початком 

роботи 

1 раз на  

6 місяців 

Заступник з АГЧ  

5. Проводити практичні заняття з питань 

цивільного захисту, пожежної та 

техногенної безпеки, дій у надзвичайних 

ситуаціях, відпрацюванням плану 

евакуації 

Листопад, 

квітень 

ЖЕЛЄЗНОВА Тетяна, 

ТКАЧЕНКО Сергій 

 

6. Організувати та провести заняття з 

користування первинними засобами 

пожежогасіння 

Листопад ЖЕЛЄЗНОВА Тетяна, 

ТКАЧЕНКО Сергій 

 

7. Провести ревізію укомплектування 

пожежного щита 

ІІІ квартал Заступник з АГЧ  

8. Ознайомити працівників з порядком 

оповіщення про пожежу 

До 15.02 Заступник з АГЧ  

9. Забезпечити сторожа (вахтера) списком 

посадових осіб із зазначенням їхніх  

номерів домашніх телефонів, адрес 

До 15.02 Заступник з АГЧ  

10. Розробити заходи щодо усунення 

недоліків, зазначених у приписах служби 

охорони праці та інспекторів 

держнагляду 

В міру  не- 

обхідності 

ЖЕЛЄЗНОВА Тетяна, 

ТКАЧЕНКО Сергій 

 

11. Видати накази про заборону паління в 

закладі, про зберігання легкозаймистих 

речовин, горючих речовин 

До 15.02 КОРЕЦЬКА Людмила  

12. Забезпечити утримання шляхів евакуації 

у відповідності з Правилами пожежної 

безпеки 

 

Постійно Заступник з АГЧ  

Електробезпека 

1. Призначити відповідального за 

електрогосподарство, ознайомити з 

обов’язками, організувати його навчання 

До 15.02 КОРЕЦЬКА Людмила  

2. Організувати проведення 

електротехнічних вимірів опору 

заземлюючого пристрою, опору ізоляції 

електропроводів 

Вересень   КОРЕЦЬКА Людмила 

Заступник з АГЧ 

 

3. Забезпечити утримання електромереж, 

електроарматури, освітлювальних 

електрощитів відповідно до вимог ПТЕ, 

ПТБ 

Постійно Заступник з АГЧ 

 

 

 

4. Забезпечити наявність схеми 

електропостачання, паспорта 

Постійно Заступник з АГЧ  
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заземлюючого пристрою та робочої 

схеми занулення електрообладнання 

5.   Провести ремонт світильників, замінити 

лампи, що перегоріли, або ті, що не 

відповідають вимогам 

Постійно Заступник з АГЧ  

6. Організувати проведення випробування 

засобів захисту від ураження 

електрострумом 

Постійно Заступник з АГЧ  

7. Відремонтувати несправні 

електророзетки, електровимикачі. 

Закрити кришками електрокоробки 

Постійно Заступник з АГЧ  

8. Перевірити стан усіх електророзеток. 

Зробити біля кожної написи «220 В» 

До 10.01 Заступник з АГЧ, 

ТКАЧЕНКО Сергій 

 

9.   Провести опосвідчення технічного стану 

електроустановок споживачів, скласти 

відповідний акт 

Один раз 

на три 

роки 

КОРЕЦЬКА Людмила 

Заступник з АГЧ 

 

10. Провести інструктаж з охорони праці для 

працівників, які використовують у 

трудовому процесі механізми, машини, 

обладнання тощо, та зареєструвати у 

журналі встановленої форми 

Згідно 

графіка 

Заступник з АГЧ  

11. Щорічно проводити спеціальне  навчання  

з питань ОП (присвоєння, підтвердження 

ІІ або ІІІ групи допуску) 

До 25.08 Заступник з АГЧ  

12. Проводити інструктаж з електробезпеки 

на І групу допуску з працівниками  

1 раз на 

рік 

Керівники структурних 

підрозділів 

 

13. Перевірити стан електромеханічного 

обладнання та його відповідність 

вимогам охорони праці, безпеки 

життєдіяльності 

До 25.08 Заступник з АГЧ  

14. Скласти графік проведення планово-

запобіжних робіт (ПЗР) щодо ремонту 

обладнання 

 

До 25.08 Заступник з АГЧ  

Гігієна праці. Профілактика отруєнь та професійних захворювань 

1. Забезпечити працівників 

знешкоджувальними миючими засобами, 

спецодягом 

Постійно  КОРЕЦЬКА Людмила 

Заступник з АГЧ 

 

2. Усі структурні підрозділи з підвищеною 

небезпекою забезпечити 

укомплектованими медичними 

аптечками  

Системати

чно 

КОРЕЦЬКА Людмила 

Заступник з АГЧ 

 

3. Забезпечити роботу всіх санітарно-

побутових приміщень 

Постійно Заступник з АГЧ  

4. Забезпечити дезінфекцію, дератизацію 

приміщень 

До 25.08 Заступник з АГЧ  

5. Вирішити питання вивезення сміття з 

території закладу, установи 

Постійно Заступник з АГЧ  

6. Організувати в закладі безпечний 

питний, повітряний, температурний, 

світловий режими 

Постійно КОРЕЦЬКА Людмила 

Заступник з АГЧ 

 

Безпечна та надійна експлуатація будівель та споруд 

1. Призначити відповідального за 

безпечний стан будівель і споруд, 

До 10.01 КОРЕЦЬКА Людмила  
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ознайомити з обов’язками, організувати 

його навчання 

2. Перевірити та впорядкувати територію 

закладу й усунути всі травмонебезпечні 

місця (ями, вибоїни) 

До 10.01 

До 01.07 

Заступник з АГЧ  

3. Проводити систематичні спостереження 

за станом виробничих будівель і споруд 

відповідно до Положення 

Постійно Заступник з АГЧ  

4. Організувати проведення загального 

огляду будівель і споруд 

Восени, 

взимку 

КОРЕЦЬКА Людмила, 

НУДНИЙ Василь, 

ЖЕЛЄЗНОВА Тетяна, 

ТКАЧЕНКО Сергій 

Заступник з АГЧ 

 

5. Скласти річний графік проведення 

планово-запобіжних ремонтів 

До 01.12 КОРЕЦЬКА Людмила, 

ЖЕЛЄЗНОВА Тетяна 

Заступник з АГЧ 

 

6. Проводити ремонт виробничих будівель і 

споруд з метою підтримання чи 

відновлення початкових експлуатаційних 

якостей (будівлі вцілому, окремих 

конструкцій) 

Відповід-

но до 

затвер-

дженого 

графіка 

Заступник з АГЧ  

7. Провести утеплення приміщень закладу  До 15.10 Заступник з АГЧ  

Масові заходи 

1. Розглядати питання з охорони праці, 

безпеки життєдіяльності 

 

 

 

 

 

Квітень 

 

 

Грудень 

 

 

 

 

Січень 

 

Грудень 

Січень  

Червень  

 

 

 

 

 

ЖЕЛЄЗНОВА Тетяна 

 

ЖЕЛЄЗНОВА Тетяна 

 

 

 

ЖЕЛЄЗНОВА Тетяна, 

ЖЕЛЄЗНОВА Тетяна, 

ФЕДОРОВА Юлія 

 

 

 

  на науково-методичній раді:  

-  «Результативність впровадження 

системи управління  охороною праці та 

безпекою життєдіяльності в закладах 

дошкільної, загальної середньої освіти 

області»; 

- «Про визначення основних напрямів 

діяльності інституту з питань охорони 

праці, безпеки життєдіяльності з 

урахуванням тенденцій покращення 

стану безпеки, гігієни праці та освітнього 

середовища»; 

 на нараді при директорові:  

– «Стан виконання наказу «Про 

організацію роботи з охорони праці»;  

- «Про результати участі інституту в 

обласному етапі огляду-конкурсу стану 

умов і охорони праці в закладі»; 

 на зборах трудового колективу: 

- «Про підготовку закладу до роботи з 

охорони праці  в 2019 році та осінньо-

зимовий період»; 

- «Про виконання заходів, зазначених у 

розділі «Охорона праці» колдоговору» 

2. Готувати матеріали до участі у 

обласному етапі Всеукраїнського огляду-

конкурсу стану умов і охорони праці в 

закладі 

До 15.01 ЖЕЛЄЗНОВА Тетяна 

ФЕДОРОВА Юлія 

 

 

3. Проводити Тижні охорони праці 

відповідно до діючого Положення  

Щоквар-

тально 

ЖЕЛЄЗНОВА Тетяна 

ФЕДОРОВА Юлія 
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НУДНИЙ Василь, 

ТКАЧЕНКО Сергій 

4. Розробити та провести заходи до 

Всесвітнього дня охорони праці під час 

тематичного (інформаційно-

методичного) Тижня охорони праці   

До 28 

квітня 

ЖЕЛЄЗНОВА Тетяна 

 

 

Контроль  за станом охорони праці 

1. Здійснювати: 

- оперативний; 

-  адміністративний; 

-  громадський контроль за станом 

охорони праці 

 

Системати

чно 

1 раз на 

місяць 

1 раз на 3 

місяці 

Керівники структурних 

підрозділів,  

ЖЕЛЄЗНОВА Тетяна, 

ФЕДОРОВА Юлія, 

НУДНИЙ Василь, 

ТКАЧЕНКО Сергій 

 

2. Проводити внутрішній аудит охорони 

праці в рамках Тижня охорони праці 

Щоквартал

ьно 

 

3. Контролювати виконання наказів, планів 

роботи, комплексних заходів 

Системати

чно  
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XIV. Фінансово-господарська діяльність, зміцнення матеріально-
технічної бази  

№ 

з/п 
Види діяльності Термін Відповідальний 

1 Опрацювання доведених лімітів на 

2022 рік 

Грудень Людмила КОРОП  

2 Підготовка документів до управління 

освіти, науки, молоді та спорту 

Кіровоградської 

облдержадміністрації: 

 - звіту про стан заборгованості з 

енергоносіїв;  

 - звіту про дебіторську і кредиторську 

заборгованість; 

 - квартального звіту про фінансово-

господарську діяльність; 

 - річного звіту про фінансово-

господарську діяльність;  

- звіту про проведення торгів 

(тендерів) на закупівлю товарів, робіт, 

послуг  

 

 

 

До 5 числа щомісячно  

 

До 10 числа щомісячно 

 

У визначений термін  

 

У визначений термін  

 

До 25 числа 

щоквартально 

Людмила КОРОП 

3 Розробка проєкту бюджету, штатного 

розпису на 2022 рік 

Вересень  Людмила КОРОП 

4 Підготовка звітів до Державної 

податкової інспекції  

Щомісячно Людмила КОРОП 

5 Підготовка звіту  до Пенсійного 

фонду України: 

 звіту про суми нарахованої заробітної 

плати застрахованих осіб і сум 

нарахованого єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування до органів 

Пенсійного фонду України 

Щомісячно Людмила КОРОП 

6 Підготовка до Державного комітету 

статистики України: 

- звіту з праці;  

 - звіту про використання робочого 

часу  

Квартально до 7 числа 

після звітного періоду 

Людмила КОРОП 

7 Підготовка звітів до фонду соціаль-

ного страхування заяви-розрахунку на 

здійснення фінансування для надання 

матеріального забезпечення  

Квартально Людмила КОРОП 

8 Підготовка звітів до фонду загально-

обов'язкового державного 

соціального страхування України 

Квартально Людмила КОРОП 

9 Подання заявок і проведення тендер-

них процедур щодо закупівлі товарів, 

робіт і послуг  

У визначені строки Ігор ІВАНОВ 

10 Розробка заходів з підготовки закладу 

до осінньо-зимового періоду  

Травень  Сергій БОРЩЕНКО 
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11 Проведення річної інвентаризації Листопад Людмила КОРОП 

12 Звіт про прийнятих працівників до 

Центру зайнятості 

Не пізніше 10 

календарних днів з дня 

прийому працівника  

Світлана КОРОЛЬОВА  

13 Ремонт кухонь (2,3 поверх) у 

гуртожитку 

Лютий - березень Сергій БОРЩЕНКО 

14 Поточний ремонт кімнати 

навчального відділу 

Лютий - березень Сергій БОРЩЕНКО 

15 Придбання матеріалів, предметів, 

обладнання та інвентаря 

Протягом року Сергій БОРЩЕНКО 
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XV. Прогнозування розвитку  

Стратегія проєктування інноваційного розвитку освіти на засадах компетентнісно 

орієнтованого підходу з розширення функціонування інформаційно-освітнього простору 

регіону з чітко визначеними компонентами-середовищами. 

Забезпечення постійного науково-методичного супроводу та прогнозування 

неперервного професійного розвитку педагогічних, управлінських, методичних кадрів області 

в міжатестаційний період. 

Забезпечення науково-методичного і організаційного супроводу підвищення 

кваліфікації педагогічних, управлінських, методичних кадрів області за різними видами та 

формами. 

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

лабораторії  тощо.  

Матеріально-технічне забезпечення діяльності інституту. 


