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ВСТУП
Реалізація завдань державної політики в сфері освіти, визначених Законом України «Про
освіту» та Концепцією «Нова українська школа», потребують постійного підвищення рівня
компетентності, що призводить до суттєвих змін в структурі, змісті, організації, формах і методах
підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників.
Діяльність КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» спрямовується на:
- виконання Законів України «Про освіту» (2017), «Про загальну середню освіту» (1999) та
ін.;
- реалізацію завдань Національної стратегії розвитку освіти на період до 2021 року
(розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 року №686-р «Про затвердження
плану заходів з реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021
року»), галузевої Концепції розвитку неперервної педагогічної освіти (наказ Міністерства освіти
і науки України від 14.08.2013 року №1176 «Про затвердження галузевої Концепції розвитку
неперервної педагогічної освіти»), Концепції «Нова українська школа» та ряду державних
цільових і регіональних освітніх програм;
- 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 й організаційного супроводу дистанційного навчання
педагогічних, управлінських, методичних кадрів області та дистанційного супроводу у
міжатестаційний період;
- координація діяльності районних (міських, ОТГ) методичних служб;
- проєктування соціально-економічного розвитку області засобами освіти, зокрема:
створення єдиного інформаційного освітнього простору; розвиток інформаційних ресурсів
інституту; підготовка педагогічних кадрів до роботи за новими змістом і програмами щодо
реалізації нової редакції Державних стандартів; науково-методичний супровід та навчальнометодичне 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;
- поліпшення матеріально-технічного забезпечення діяльності інституту.
Упродовж 2019 року в КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» (далі –
КЗ «КОІППО») науково-педагогічні та педагогічні працівники забезпечували розкриття
комплексної науково-дослідної теми «Розвиток професійної компетентності педагогічних
працівників у системі післядипломної освіти» (2019-2023 р).
Відповідно до плану-графіка підвищення кваліфікації протягом 2019 року на курсах
підвищення кваліфікації пройшли навчання 3200 педагогічних працівників.
Одним із ефективних напрямів діяльності інституту, що спрямований на розвиток
професійної компетентності педагогічних працівників області, є цілісне поєднання курсів
підвищення кваліфікації та заходів у міжатестаційний період: семінари-практикуми, тренінги,
творчі групи, авторські творчі майстерні, майстер-класи, творчі лабораторії та інші. Вказаними
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заходами були охоплені близько 5 тисяч педагогів області.
Відповідно до запитів педагогічних працівників області практикується введення нових
форм проведення заходів – методичний коучинг, педагогічна альтанка, відеофест «Педагогічний
креатив», презентація педагогічного досвіду, школа менторінгу та інші.
Зокрема висвітлемо окремі науково-методичні заходи:
З 01-05 липня 2019 року на базі відділу освіти, молоді та спорту Голованівської районної
державної адміністрації проведено обласну Літню школу керівників, методистів методичних
кабінетів (центрів) органів управління освітою райдержадміністрацій, виконавчих комітетів
міських рад міст обласного значення, міських, селищних, сільських рад об’єднаних
територіальних громад, директорів закладів загальної середньої освіти з проблеми «Розвиток
професійної мобільності педагогів у вимірах нового освітнього простору».
Метою проведення Літньої школи було: ознайомлення учасників Літньої школи з
можливостями розвитку професійної педагогічної і наукової кар’єри в умовах інтеграції
української Освіти в європейський освітній простір; реалізація практичних заходів на основі
практичної діяльності закладів освіти; науково-методичний супровід реалізації Концепції Нової
української школи; підвищення професійної компетентності працівників методичних служб та
керівників закладів освіти відповідно до Концепції «Нова українська школа»; поширення
продуктивних освітніх технологій; інтеграція освіти області в міжнародний освітній простір
(https://lvoloshka.blogspot.com/);
З 09-13 грудня 2019 року в закладах освіти Петрівського району відбулася адресна
методична декада з проблеми «Організація та впровадження інклюзивної освіти в закладах освіти
району».
Матеріали
адресної
методичної
декади
розміщені
на
блозі
за
посиланням: https://amdop.blogspot.com/p/blog-page.html
У 2019 році підрозділи найбільш активно співпрацювали: з кафедрами і факультетами
Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка,
Центральноукраїнського національного технічного університету, Льотної академії
Національного авіаційного університету (у проведенні лекційних та практичних занять для
здобувачів освіти на курсах підвищення кваліфікації; в організації й проведенні ІІІ етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів та турнірів з навчальних предметів):
У рамках проєкту «Фінська підтримка реформи української школи» відбувся бенчмаркінгвізит до Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти делегацій
КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя
Сухомлинського» та КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», що передбачав вивчення
досвіду роботи колег з Миколаєва, з метою подальшого його аналізу і запровадження креативних
ідей для розбудови інституційного потенціалу закладів післядипломної освіти.
Реалізація Концепції «Нова українська школа» (розпорядження Кабінету Міністрів
України від 14.12.2016 р. № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у
сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029
року») здійснюється структурними підрозділами у напрямках підготовки вчителів початкових
класів та вчителів-предметників, які викладають (викладатимуть) за програмами Нової
української школи. Зокрема:
Кафедра дошкільної та початкової освіти:
На виконання завдань Концепції «Нова українська школа» розпочато здійснення
підготовки учителів початкових класів, які у 1920/21, 1921/22 навчальних роках навчатимуть
учнів 1-х класів відповідно до Державного стандарту початкової освіти, та педагогічних
працівників, які реалізують мистецьку освітню галузь у початкових класах закладів загальної
середньої освіти області. А саме проведено тренінги:
·для учителів початкових класів Добровеличківського та Вільшанського районів,
Добровеличківської, Помічнянської, Тишківської ОТГ (керівник Тіхонова Н.Г.);
·для учителів початкових класів Новоархангельського району (керівник Тіхонова Н.Г.);
· для учителів початкових класів м. Кропивницького (керівник Тіхонова Н.Г.);
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·для учителів початкових класів Новомиргородського та Маловисківського районів,
Маловисківської, Смолінської ОТГ (керівник Тіхонова Н.Г.);
·для учителів початкових класів м. Світловодська, Світловодського району,
Великоандрусівської ОТГ (керівник Кондратова В.В.);
· для учителів початкових класів Гайворонського району (керівник Чернецька О.Г.);
· для учителів початкових класів Благовіщенського району (керівник Чернецька О.Г.);
· для учителів початкових класів Новоукраїнського району, Новоукраїнської, Ганнівської ОТГ
(керівник Чернецька О.Г.);
· для учителів початкових класів та вчителів-предметників, які викладають інтегрований курс
«Мистецтво» в початкових класах м. Олександрії та Олександрійського району Кіровоградської
області (керівник Кондратова В.В.);
· для учителів початкових класів Долинського, Новгородківського, Устинівського районів
(керівник Чернецька О.Г.);
· для учителів початкових класів Бобринецького та Компаніївського районів, Бобринецької,
Компаніївської ОТГ (керівник Чернецька О.Г.);
· для учителів початкових класів Петрівського району (керівник Кондратова В.В.);
· для учителів початкових класів Онуфріївського району (керівник Кондратова В.В.);
· для учителів початкових класів Олександрівського району (керівник Кондратова В.В.);
· для вчителів-предметників, які викладають інтегрований курс «Мистецтво» в початкових
класах м. Кропивницького (керівники: Кондратова В.В., Черненко С.В.);
· для учителів початкових класів та вчителів-предметників, які викладають інтегрований курс
«Мистецтво» в початкових класах м. Знам’янка, Знам`янського району (керівник
Кондратова В.В.);
· для учителів початкових класів та вчителів-предметників, які викладають інтегрований курс
«Мистецтво»
в
початкових
класах
Кіровоградського
району,
Соколівської,
Великосеверинівської, Катеринівської, Первозванівської ОТГ (керівник Кондратова В.В.).
Навчально-методична лабораторія іноземних мов та міжнародних освітніх обмінів:
- створено віртуальну педагогічну спільноту вчителів, які викладають в початковій школі
згідно з Концепцією «Нова українська школа»;
- проведено очні тренінги щодо підвищення кваліфікації вчителів іноземних мов
(англійська, німецька), які навчатимуть учнів перших класів відповідно до Концепції «НУШ»
(керівник Коса І.Т.).
Науково-методична лабораторія інформаційно-технологічної освіти:
Тематичні курси підвищення кваліфікації вчителів інформатики «Інтеграція як базовий
принцип викладання інформатики в Концепції ″Нова українська школа″» та здійснена апробація
дистанційного курсу «Формувальне оцінювання – оцінювання для розвитку».
Науково-методична лабораторія виховної роботи і формування культури здоров’я:
Упровадження Концепції здійснювалося шляхом: реалізації програми НАПН України
«Нова українська школа у поступі до цінностей» на базі Чечеліївської філії Новостародубського
НВО Петрівського району та Іванівського НВО Новоукраїнського району; популяризації досвіду
створення бібліотечно-інформаційного центру для НУШ на прикладі Помічнянської ЗШ І-ІІІ
ступенів № 3 та КЗ «Компаніївське НВО»; презентації моделі використання культурно-освітніх
проєктів для НУШ на прикладі освітнього центру «Толока» с. Попельнастого Олександріського
району.
Ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти для реалізації Концепції «Нова українська
школа» розробив:
• Регіональну навчальну програму підвищення кваліфікації асистентів вчителів закладів
загальної середньої освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням (схвалено на засіданні
вченої ради (керівник Червонець І.В., науковий керівник Кондратова В.В.));
• Регіональну навчальну програму підвищення кваліфікації фахівців інклюзивноресурсних центрів (схвалено на засіданні вченої ради (керівник Бражнікова Т.О., науковий
керівник Кондратова В.В.)).
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Проведено підвищення кваліфікації педагогічних працівників у зв’язку із запровадженням
Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова
українська школа» таких категорій:
фахівців
інклюзивно-ресурсних
центрів
з
проблеми
«Користування
психодіагностичними методиками WISC-IV, Leiter-3, Conners-3, PEP-3 та CASD» (29.05-21.06);
- асистентів вчителів закладів загальної середньої освіти з інклюзивним та інтегрованим
навчанням у зв’язку із запровадженням Концепції реалізації державної політики у сфері
реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа».
Обласний навчально-методичний центр освітнього менеджменту та координації
діяльності методичних служб: розроблена та схвалена на засіданні вченої ради освітня програма
організації та проведення підвищення кваліфікації керівних кадрів закладів загальної середньої
освіти Кіровоградської області відповідно до вимог Концепції «Нова українська школа».
За результатами наукової, науково-методичної та дослідно-експериментальної роботи
науково-педагогічними та педагогічними працівниками інституту у 2019 році було організовано
і проведено педагогічні заходи всеукраїнського рівнів на базі КЗ «КОІППО імені Василя
Сухомлинського»:
Кафедра педагогіки, психології і корекційної освіти – Всеукраїнський круглий стіл
«Проблеми викладання предметів духовно-морального спрямування» (14.03.2019 р.). Захід
проведено спільно з Радою з питань співпраці з церквами та релігійними організаціями при
Міністерстві освіти і науки України.
Науково-методична лабораторія гуманітарно-естетичних дисциплін – ІV етап ХХХІІІ
Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови й літератури (24-28.03.2019 р.)
Також науково-педагогічні та педагогічні працівники інституту взяли участь у роботі
конференцій, семінарів, нарад тощо. Зокрема, у заходах міжнародного рівня – 23; у заходах
всеукраїнського рівня – 119.
З метою висвітлення результатів наукових та науково-методичних досліджень
комплексної науково-дослідної теми інституту, протягом 2019 року науково-педагогічними та
педагогічними працівниками було підготовлено та опубліковано:
монографії у співавторстві – 2, дисертації – 2, автореферати – 2;
збірники, посібники та аналітичні матеріали – 19;
методичні матеріали, рекомендації – 8;
публікації у наукових фахових виданнях, публікації у виданнях, що входять до провідних
науковометричних баз даних –10 (одна розміщена у базі SCOPUS);
публікації в інших науково-методичних та педагогічних виданнях – 73.
Також була результативною участь педагогів у фахових конкурсах:
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС «УЧИТЕЛЬ РОКУ - 2019»
Номінація «Основи здоров’я»:
Гридасова Ірина Ігорівна, учитель предмета «Основи здоров’я» Петрівської
загальноосвітньої школи І ступеня, філії комунального закладу «Петрівське навчально-виховне
об’єднання «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія» Петрівської районної ради
Кіровоградської області (3 місце – лауреат).
Номінація «Французька мова»:
Патлач Галина Олександрівна, учитель французької мови комунального закладу
«Навчально-виховне об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів,
центр естетичного виховання «Натхнення» Кіровоградської міської ради Кіровоградської
області» (10 місце – дипломант).
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС «ДЖЕРЕЛО ТВОРЧОСТІ»
Номінація «Керівник гуртка-2019»
Учасники всеукраїнського етапу:
Соловей Сергій Григорович, керівник гуртка Підвисоцького будинку дитячої та юнацької
творчості Новоархангельської районної ради;
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Фролова Ольга Миколаївна, керівник гуртка Кіровоградського районного центру дитячої
та юнацької творчості.
Переможці всеукраїнського етапу:
Гноєва Світлана Олегівна, керівник гуртка комунального позашкільного навчального
закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості» (ІІ місце);
Іванюк Ольга Михайлівна, керівник гуртка Устинівського районного будинку дитячої та
юнацької творчості Устинівської районної державної адміністрації (ІІ місце);
Русінова Валентина
Миколаївна,
керівник
гуртка комунального закладу
«Кіровоградський обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді» (ІІІ
місце).
У період з 11 по 29 березня 2019 року в IV етапі Всеукраїнських олімпіад з навчальних
предметів взяли участь 80 учнів закладів загальної середньої освіти області. З них 26 стали
переможцями (І ступеня – 2, ІІ – 3, ІІІ – 21).
Десять дипломів одержали учні м. Кропивницького, сім – м. Олександрії, три –
м. Світловодська, два – Долинського району, по одному – Бобринецького, Новоукраїнського і
Петрівського районів, Кіровоградського обласного навчально-виховного комплексу (гімназіяінтернат – школа мистецтв).
Найбільшу кількість дипломів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад одержали з
трудового навчання – чотири; з географії, інформатики та іспанської мови – по три; з української
мови і літератури, російської мови і літератури, біології, інформаційних технологій – по два; з
англійської мови, екології, хімії, правознавства, французької мови – по одному.
Кількість дипломів ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у розрізі закладів
загальної середньої освіти у 2019 році, переможців мають такі заклади освіти: по три дипломи:
комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання І-ІІІ ступенів «Науковий ліцей Міської
ради міста Кропивницького Кіровоградської області» (Чередніченко Н.Ю.), комунальний заклад
«Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів № 20 дитячий юнацький центр «Сузір’я» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»
(Колосова С.О.), навчально-виховний комплекс «Ліцей інформаційних технологій спеціалізована школа ІІ ступеня» Олександрійської міської ради Кіровоградської області
(Бутрименко О.М.); по два дипломи мають: комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс
«Долинська гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Долинської районної ради»
(Свічкарьова І.Б.), навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ
ступенів № 9 – спеціалізована школа» Олександрійської міської ради Кіровоградської області
(Малишева Т.А.), Кіровоградська гімназія нових технологій навчання Кіровоградської міської
ради Кіровоградської області (Краснова Л.С.), спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів № 7 Світловодської міської ради Кіровоградської області (Колесник А.Л.); по одному
диплому такі заклади загальної середньої освіти: навчально-виховний комплекс
«Загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів №19 – дошкільний навчальний заклад
«Лісова казка» Олександрійської міської ради Кіровоградської області (Овчаренко Н.Є.),
загальноосвітня школа I-III ступенів № 30 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області
(в.о. Вельгун Н.М.), Кіровоградський обласний навчально-виховний комплекс (гімназіяінтернат – школа мистецтв) (Коротков А.Є.), комунальний заклад «Навчально-виховний
комплекс «Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 26 дошкільний навчальний заклад - дитячий юнацький центр «Зорецвіт» Кіровоградської міської
ради Кіровоградської області»
(Ярова О.В.), Новоукраїнська загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів № 6 Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області (Петренко Н.В.),
спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Світловодської міської ради
Кіровоградської області (Яблуновська І.О.), навчально-виховний комплекс «Олександрійський
колегіум - спеціалізована школа» Олександрійської міської ради Кіровоградської області
(Авраменко О.М.), комунальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5»
Бобринецької міської ради Кіровоградської області (в.о. Залуженко Т.В.).
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Ключовими напрямами роботи інституту в 2020 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 щодо діяльності методичних кабінетів (центрів) органів управління освітою
райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення, міських,
селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад, керівників закладів загальної
середньої освіти.
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.
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» заплановано: навчання за програмою підвищення
кваліфікації – 82; участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо –
158 заходів очної форми та 118 заходів дистанційної форми.
7. Вивчення та узагальнення досвіду функціонування методичних кабінетів (центрів)
органів управління освітою райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст
обласного значення, міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад як
науково-методичних установ в умовах реформування та шляхи взаємодії з новоствореними
управлінськими та методичними структурами в ОТГ.
8. Вивчення й адаптація педагогічного досвіду з питань функціонування та розвитку
інноваційних моделей закладів загальної середньої освіти, застосування засад сучасного
педагогічного менеджменту в умовах інтеграції до міжнародного освітнього простору.
9. Широке впровадження мережевої співпраці: онлайн-наради, інтернет-конференції,
віртуальні засідання методичних форм роботи.
10. Здійснення маркетингу освітніх послуг.

10

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
Термін
виконання
I засідання
1. Про діяльність інституту у 2019 році та Січень
завдання на 2020 рік.
2. Про ухвалення фінансового плану на
2020 рік і річного фінансового звіту за
2019 рік.
3. Затвердження навчального навантаження
науково-педагогічних працівників кафедр
інституту на 2020 рік.
4. Обговорення матеріалів педагогічного
досвіду, затвердження до друку навчальної
літератури.
II засідання
1. Про
науково-методичний
супровід Березень
підвищення
кваліфікації
педагогічних
працівників області в умовах Нової
української школи.
2. Про стан та перспективи науковометодичного супроводу функціонування
мережі
інклюзивно-ресурсних
центрів
регіону.
3. Обговорення матеріалів педагогічного
досвіду, затвердження до друку навчальної
літератури.
III засідання
1. Про
стан
підвищення
кваліфікації Червень
педагогічних працівників закладів загальної
середньої освіти за новими (30-годинними)
програмами.
Зміст роботи
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Відповідальні
Людмила КОРЕЦЬКА
Людмила КОРОП
Адам БИК
Адам БИК

Олександр ЖОСАН

Інна ЧЕРВОНЕЦЬ

Адам БИК

Анжела КИРИЛЮК,
керівники
структурних
підрозділів

Відмітка про
виконання

2. Про затвердження Програм підвищення
кваліфікації
педагогічних
і
науковопедагогічних працівників на 2021 рік.
3. Обговорення матеріалів педагогічного
досвіду, затвердження до друку навчальної
літератури.
IV засідання
1. Про розвиток мережі закладів загальної Грудень
середньої
освіти
та
результативність
підвищення кваліфікації педпрацівників, які
реалізують освітню програму науковопедагогічного проєкту «Інтелект України».
2. Про роль бібліотеки у підвищенні
кваліфікації педагогічних працівників.
3. Обговорення матеріалів педагогічного
досвіду, затвердження до друку навчальної
літератури.
4. Про виконання рішень вченої ради у 2020
році.

Адам БИК

Адам БИК
Олена ПОЛОВЕНКО
Олена ЧЕРНЕЦЬКА

Вікторія ВОЛОВОДЕНКО
Адам БИК
Ірина НЕБЕЛЕНЧУК

1.3. Засідання науково-методичної ради
Термін
виконання
І засідання
1. Про підсумки роботи та виконання рішень 11.02
науково-методичної ради у 2019 році
2. Про визначення напрямів науковометодичної діяльності інституту у площині
розкриття комплексної науково-дослідної
теми «Розвиток професійної компетентності
педагогічних
працівників
у
системі
післядипломної освіти» у 2020 році
3. Про
науково-методичний
супровід
сертифікації педагогічних працівників
4. 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»,
«виховательметодист»,
«практичний
психологметодист», «педагог-організатор-методист»,
«керівник гуртка-методист»
5. Різне
ІІ засідання
1. Про
результати
міжнародного 07.04
дослідження якості освіти PISA-2019 у
Кіровоградській області
2. Про підсумки ІІІ (обласного) етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад з
навчальних предметів у 2020 році та
турнірів у 2019 році
Зміст роботи

3. Різне
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Відповідальні
Юлія МІЦАЙ
Лариса ГОЛОДЮК
Олена ПОЛОВЕНКО

Любов КОРЖ
Наталія ТІХОНОВА
Лариса ГОЛОДЮК
Керівники структурних
підрозділів

Любов КОРЖ
Тетяна ШАПОВАЛОВА
Василь НУДНИЙ
Керівники структурних
підрозділів

Відмітка про
виконання

ІІІ засідання
1. Про
науково-методичний
супровід 09.06
викладання навчальних предметів у 20202021 навчальному році
2. Про організацію, проведення другого
туру всеукраїнського конкурсу «Учитель
року - 2020» та науково-методичний
супровід підготовки учасників до першого і
третього турів
3. Різне
IV засідання
1. Про результати зовнішнього незалежного 06.10
оцінювання навчальних досягнень учнів
Кіровоградської області у 2020 році
2. Про
організацію
та
результати
підвищення
кваліфікації
педагогічних
працівників області за основним видом:
участь у семінарах, практикумах, тренінгах,
вебінарах, майстер-класах тощо
3. Різне
V засідання
1. Про стан виконання плану вивчення, 08.12
узагальнення і впровадження педагогічного
досвіду у 2016-2020 роках
2. Про підвищення кваліфікації керівних
кадрів закладів загальної середньої освіти
Кіровоградської області відповідно до вимог
Концепції «Нова українська школа»
3. Різне

Олена ПОЛОВЕНКО
Керівники структурних
підрозділів
Лариса ГОЛОДЮК
Наталія ТАРАПАКА
Олена РЕВНИВЦЕВА
Наталія ЧЕРТКОВА
Тетяна ЦІПЕРКО
Ліна БУТЕНКО
Анжела КИРИЛЮК
Керівники структурних
підрозділів

Лариса ГОЛОДЮК
Керівники структурних
підрозділів
Олена ПОЛОВЕНКО

1.4. Засідання експертно-аналітичної ради

ІІ засідання

І засідання

№
з/п

Перелік питань, які виносяться на
Дата
засідання
проведення
Розгляд експертних висновків на види Щоквартально
навчальної літератури для системи
післядипломної педагогічної освіти, які
потребують розгляду вченою радою
комунального
закладу
«Кіровоградський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
імені Василя Сухомлинського» з метою
їхньої рекомендації для надання грифу
Міністерства освіти і науки України
Розгляд експертних висновків на види Щоквартально
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
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Відповідальні
Адам БИК

Адам БИК

Відмітка про
виконання

ІІІ засідання
ІV засідання

Розгляд експертних висновків на Щоквартально
наукову
та
науково-методичну
літературу, яка потребує розгляду
вченою радою комунального закладу
«Кіровоградський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
імені Василя Сухомлинського» з метою
їхньої рекомендації до друку
Розгляд експертних висновків на види Щоквартально
навчальної літератури, які потребують
розгляду вченою радою комунального
закладу «Кіровоградський обласний
інститут післядипломної педагогічної
освіти імені Василя Сухомлинського»

Адам БИК

Адам БИК

1.5. Засідання методичної комісії
№
з/п
1

2

3

Перелік питань, які виносяться на
засідання
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

Дата
проведення
Січень

Відмітка про
виконання

Відповідальні
Лариса ГОЛОДЮК

Травень

Жовтень

1.6. Підвищення
кваліфікації науково-педагогічних
працівників інституту в 2020 році

та

педагогічних

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників інституту
здійнюватиметься 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,
громадськими організаціями в межах України
Заклад
Інститут педагогіки НАПН України

освітніми

Форма
Спільні
науковометодичні заходи
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної Спільні
науковоакадемії педагогічних наук України
методичні заходи
Центральний інститут післядипломної педагогічної Спільні
науковоосвіти Університету менеджменту освіти НАПН методичні заходи
України
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»
Спільні
науковометодичні заходи
Центральноукраїнський
державний
педагогічний Спільні
науковоуніверситет імені Володимира Винниченка
методичні заходи
Кіровоградська
льотна
академія
Національного Спільні
науковоавіаційного університету
методичні заходи
Центральноукраїнський
національний
технічний Навчальноуніверситет
методичні наради,
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установами

та

Підстава
За окремими наказами та
листами
За окремими наказами та
листами
За окремими наказами та
листами
За окремими наказами та
листами
Угода про співпрацю від
23 березня 2010 року
За окремими наказами та
листами
За окремими наказами та
листами

Центральноукраїнський
інститут
Приватного інструктивноакціонерного товариства «Вищий навчальний заклад» методичні семінари,
«Міжрегіональна Академія управління персоналом»
навчання
та
інструктажі
залученого
персоналу
ЗНО,
ЄВІ,
ЄФВВ
(спільно
з
ОРЦОЯО)
Українська асоціація імені Василя Сухомлинського
Дослідження
й
впровадження
творчої спадщини
Василя
Сухомлинського
Ліга українських меценатів, творче об’єднання Спільні
масові
«Соняшник»
заходи
Київський національний університет імені Тараса Міжнародний
Шевченка
проєкт-конкурс
«Тарас Шевченко
єднає народи»
Обласна універсальна наукова бібліотека імені Літературні заходи,
Д.І.Чижевського.
присвячені ювілеям
поетів
і
письменників
Громадська організація воїнів ветеранів і воїнів АТО
Літературномистецькі заходи
Інститут вивчення Голокосту «Ткума»
Семінари, конкурси
творчих робіт
Дніпровський Національний університет імені Олеся Наукові, науковоГончара
методичні заходи
Реєстрація
Державна організація «Українське агентство з
авторських
та
авторських та суміжних прав»
суміжних прав
Лабораторія
інтенсивної
педагогічної
корекції, Спільні
науковоолігофренопедагогіки, проблем інклюзивної освіти методичні заходи
Інституту спеціальної педагогіки НАПН України
Навчально-методичний центр професійно-технічної Спільні
науковоосвіти у Кіровоградській області
методичні заходи
Кіровоградський інститутом ПВНЗ «Університет Спільні
науковосучасних знань»
методичні заходи
Комунальний заклад «Центр соціальної реабілітації Спільні
науково(денного догляду) дітей з інвалідністю»
методичні заходи
Національний
педагогічний
університет
імені Спільні
науковоМ.П.Драгоманова
методичні заходи
Комунальний вищий навчальний заклад Київської Спільні
науковообласної ради «Академія неперервної освіти»
методичні заходи
Полтавський обласний інститут післядипломної Спільні
науковопедагогічної освіти ім. М.В. Остроградського
методичні заходи
Івано-Франківський обласний інститут післядипломної Спільні
науковопедагогічної освіти
методичні заходи
Обласна громадська організація «Флора»
Спільні заходи
ІТ-простір KOWO

Спільні заходи
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За окремими наказами та
листами

Угода про співпрацю з
асоціацією

За окремими наказами та
листами
Угода про співпрацю від
10 жовтня 2016 року
За окремими наказами та
листами
За окремими наказами
та листами
За окремими наказами
та листами
За окремими наказами
та листами
За окремими наказами
та листами
За окремими наказами
та листами
За окремими наказами
та листами
За окремими наказами
та листами
За окремими наказами
та листами
За окремими наказами
та листами
За окремими наказами
та листами
За окремими наказами
та листами
За окремими наказами
та листами
За окремими наказами
та листами
За окремими наказами
та листами

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

Концепція
розвитку
педагогічної освіти

Галузева
Концепція
розвитку неперервної
педагогічної освіти

Концепція
«Нова
українська школа»

Концепція національнопатріотичного виховання
дітей і молоді
Про
затвердження
Положення про єдину
систему
цивільного
захисту
Державні
програми,
що здійснюються за
підтримки Глобального
фонду для боротьби зі
СНІДом, туберкульозом
і
малярією
та
Європейського Союзу

Коли і яким документом
затверджена
Розпорядження
Кабінету
Міністрів
України
від
04.09.2013 року № 686 «Про
затвердження плану заходів з
реалізації
Національної
стратегії розвитку освіти в
Україні на період до 2021
року»
Наказ МОН України від
16.07.2018 р. № 776 «Про
затвердження
Концепції
розвитку
педагогічної
освіти»
Наказ Міністерства освіти і
науки України від 14.08.2013
року
№ 1176
«Про
затвердження
галузевої
Концепції
розвитку
неперервної
педагогічної
освіти»
Розпорядження
Кабінету
Міністрів
України
від
13.12.2017 року №903-р
«Про затвердження плану
заходів на 2017-2029 роки із
запровадження
концепції
реалізації
державної
політики
у
сфері
реформування
загальної
середньої
освіти
«Нова
українська школа»
Наказ Міністерства освіти і
науки України від 16.06.2015
року № 641
Постанова
Кабінету
Міністрів
України
від
09.01.2014 року №11

Термін виконання

Відповідальні за
виконання
Протягом року (за Людмила КОРЕЦЬКА
планами структурних Адам БИК
підрозділів)
Керівники структурних
підрозділів

Протягом року (за Адам БИК
планами структурних Керівники структурних
підрозділів)
підрозділів
Протягом року (за Людмила КОРЕЦЬКА
планами структурних Адам БИК
підрозділів)
Керівники структурних
підрозділів

Протягом року
окремим планом)

(за Людмила КОРЕЦЬКА
Адам БИК
Керівники структурних
підрозділів

Протягом року (за Юлія МІЦАЙ
планом структурного
підрозділу)
Протягом року (за Тетяна ЖЕЛЄЗНОВА
планом структурного
підрозділу)

Наказ Міністерства освіти і Протягом року (за Тетяна ЖЕЛЄЗНОВА
науки України від 21.11.2012 планом структурного
року
№ 1114
«Про підрозділу)
затвердження плану заходів з
реалізації проектних заходів
щодо
виконання
загальнодержавної програми
забезпечення профілактики
ВІЛ-інфекції,
лікування,
догляду та підтримки ВІЛінфікованих і хворих на
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Стратегії забезпечення
сталої відповіді на
епідемії туберкульозу,
в
тому
числі
хіміорезистентного, та
забезпечення
профілактики
ВІЛінфекції,
лікування,
догляду та підтримки
ВІЛ-інфікованих
і
хворих на СНІД на
період до 2023 роки
Національна стратегія
у сфері прав людини на
період до 2020 року

СНІД»»
Розпорядження
Кабінету Протягом року (за Тетяна ЖЕЛЄЗНОВА
Міністрів України від 22 планом
заходів,
березня 2017 року №248-р
затверджених
розпорядженням
голови
Кіровоградської
обласної
державної
адміністрації від 26
квітня
2019
року
№686-р)

Указ Президента України від
25.09.2015 року №501/2015;
Про затвердження плану дій
з реалізації Національної
стратегії у сфері прав людини
на період до 2020 року
(розпорядження
Кабінету
Міністрів України від 23
листопада 2015 року
№1393-р)
План заходів щодо Розпорядження
Кабінету
реалізації
Стратегії Міністрів
України
від
підвищення
рівня 28.03.2018 року № 231-р
безпеки дорожнього
руху в Україні на
період до 2023 року
Реалізація
Договору Договір від 27.12.2016 року
про
взаємодію
Міністерства освіти і
науки,
молоді
та
спорту України та
Федерації
футболу
України в розвитку
шкільного футболу в
закладах
загальної
середньої
освіти
України в 2017-2020
роках
Програма
розвитку Наказ МОН України від
психологічної служби 08.08.2017 № 1127 «Про
системи освіти на затвердження Плану заходів
період до 2020 року
Міністерства освіти і науки
України щодо розвитку
психологічної
служби
системи освіти України на
період до 2020 року»
План першочергових Розпорядження
Кабінету
заходів з профілактики Міністрів України від 08
травматизму
листопада 2007 року № 980-р
невиробничого
характеру
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Протягом року (за Інна ЧЕРВОНЕЦЬ
планами структурних Тетяна ЖЕЛЄЗНОВА
підрозділів)
Олександр ЖОСАН

Протягом року (за Тетяна ЖЕЛЄЗНОВА
планом структурного Сергій ТКАЧЕНКО
підрозділу)

За планом обласної Микола КОРОБОВ
федерації футболу

Протягом року
окремим планом)

(за Валентина ЧЕБОНЕНКО

Протягом року (за Тетяна ЖЕЛЄЗНОВА
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))
План
заходів, Розпорядження
Кабінету Протягом року (за Ірина КОСА
спрямованих
на Міністрів України від 10 окремим планом)
активізацію вивчення березня 2016 року № 199-р
громадянами
англійської мови, на
період до 2020 року

2.2. Регіональні програми
Назва програми

Коли і яким
Термін виконання
Відповідальні за
документом
виконання
затверджена
Обласна
програма Рішення Кіровоградської Протягом року (за Лариса
ГОЛОДЮК
«Вчитель»
на
2014- обласної
ради
від окремим планом) Василь НУДНИЙ
2020 роки
20.09.2013 року № 506
Керівники структурних
підрозділів
Обласна
програма Рішення Кіровоградської Протягом року (за Юлія МІЦАЙ
національно-патріотичного обласної
ради
від окремим планом) Сергій БУРТОВИЙ
виховання дітей та молоді на 21.09.2018 року№ 543
2018-2021 роки
Обласна програма правової Розпорядження голови Протягом року (за Наталія ЧЕРТКОВА
освіти населення на 2016- Кіровоградської обласної планом
Інна ВІДІБОРЕНКО
2020 роки
державної адміністрації структурного
від 11.01. 2016 року
підрозділу)
Комплексна
програма Наказ
начальника Протягом року (за Валентина ЧЕБОНЕНКО
профілактики злочинності в управління освіти, науки, планом
Кіровоградській області на молоді
та
спорту структурного
2016-2020 роки
Кіровоградської обласної підрозділу)
державної адміністрації
від 17.01.2017 №21
Обласна
комплексна Рішення обласної ради від Протягом року (за Тетяна ЖЕЛЄЗНОВА
програма
з
розвитку 21 вересня 2018 року планом
Сергій ТКАЧЕНКО
автомобільних доріг
та №541
структурного
безпеки дорожнього руху у
підрозділу)
Кіровоградській області на
2018-2022 роки
Обласна програма розвитку Рішення чотирнадцятої Протягом року (за Адам БИК
дошкільної,
загальної сесії
Кіровоградської окремим планом)
середньої,
позашкільної обласної ради сьомого
освіти на 2017-2021 роки
скликання від 22 серпня
2017 року № 344 «Про
затвердження обласної
програми
розвитку
дошкільної,
загальної
середньої, позашкільної
освіти на 2017-2021
роки»
Концепція
державної План
заходів
(п.7) Протягом року
Василь НУДНИЙ
системи
професійної відповідно
до
Олександр ЖОСАН
орієнтації населення
розпорядження голови
Кіровоградської обласної
державної адміністрації
від
22.12.2018
року
№ 1055-р
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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
1

2

Проблема
(тема) заходу

Відповідальні

Всеукраїнська
Василь
учнівська
НУДНИЙ
олімпіада
з Марина ЧАЛА
інформатики
Анжеліка
Дидактичні
ЦИМБАЛАРУ
засади
Наталія
інтегрованого ТАРАПАКА
навчання
в Вікторія
початковій
КОНДРАТОВА
школі
Світлана
ПАХОМОВА

Форма
заходу

Категорія

Олімпіада

Учні 8-11 класів

Семінар- Вчителі початкових класів,
практикум які задіяні у дослідноекспериментальній роботі
Всеукраїнського рівня

Дата
проведення
Березень

Відмітка про
виконання

29.10

ІV. Наукова діяльність
4.1. Науково-дослідна тема, над якою працює заклад
Колектив комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» у 2019 році здійснюватиме наукові, науковометодичні та організаційні заходи щодо дослідження комплексної науково-дослідної теми
«Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників у системі післядипломної
освіти» (2019-2023 р).

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

Проблема (тема) науково-дослідної
роботи

1

Реалізація принципу наступності
дошкільної та початкової освіти в
умовах Нової української школи

2

Формування готовності педагогічних
працівників
до
професійного
самовдосконалення
у
системі
післядипломної освіти
Андрагогічні
засади
розвитку
професійної
компетентності
педагогічних працівників у системі
післядипломної освіти
Впровадження сучасних технологій
оцінювання якості освіти в систему
науково-методичної
роботи
з
педагогічними працівниками

3

4

Прізвище,
ініціали
Відмітка
Назва структурного
керівника
про викопідрозділу закладу
структурного
нання
підрозділу
закладу
Кафедра дошкільної та
Наталія
початкової освіти
ТАРАПАКА,
кандидат
педагогічних
наук, доцент
Кафедра теорії і
Сергій
методики середньої
БУРТОВИЙ,
освіти
кандидат
педагогічних наук
Кафедра
педагогіки, Олександр
психології і корекційної ЖОСАН,
освіти
кандидат
педагогічних наук
Навчально-методичний Любов КОРЖ
центр оцінювання якості
освіти

19

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

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

Обласний
навчальнометодичний
центр
освітнього менеджменту
та
координації
діяльності методичних
служб
Методичний супровід організаційно- Обласний
навчальноправових
аспектів
діяльності методичний
центр
психологічної служби системи освіти психологічної служби
системи освіти
Компетентнісно-ціннісний вимір у
системі
підвищення
кваліфікації
педагогічних
та
бібліотечних
працівників
Розвиток професійної компетентності
вчителів
предметів
гуманітарноестетичного
циклу
у
системі
післядипломної освіти
Удосконалення
професійної
компетентності вчителів природничоматематичного циклу області в умовах
функціонування багатоваріативного
інформаційно-освітнього простору в
системі неперервної освіти
Побудова оптимального освітнього
середовища для розвитку професійної
компетентності педагогів області, які
викладають предмети освітньої галузі
«Технології»
Формування індивідуальної траєкторії
підвищення
рівня
компетентності
учасників освітнього процесу в умовах
розвитку безпечного, здоров’язбережного
освітнього простору
Розвиток професійної компетентності
вчителів іноземних мов у системі
післядипломної освіти
Шляхи
підвищення
професійної
компетентності учителів історії та
суспільствознавчих
дисциплін
у
системі післядипломної освіти
Розвиток професійної компетентності
вчителів
предметів
«Фізична
культура» та «Захист Вітчизни» у
системі післядипломної освіти
Організація
та
функціонування
ресурсного центру дистанційного
навчання регіону, закладу освіти

Олена
ПОЛОВЕНКО

Валентина
ЧЕБОНЕНКО

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

Юлія МІЦАЙ,
кандидат
педагогічних наук

Науково-методична
лабораторія
інформаційнотехнологічної освіти

Марина ЧАЛА

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

Тетяна
ЖЕЛЄЗНОВА,
кандидат
педагогічних наук

Олена
РЕВНИВЦЕВА
Людмила ХЛАНЬ

Ірина КОСА

Наталія
ЧЕРТКОВА
Микола
КОРОБОВ
Ольга
ЛИТВИНЕНКО

Науково-методичне
забезпечення Ресурсний
центр Інна ЧЕРВОНЕЦЬ
розвитку і соціалізації особистості підтримки інклюзивної
дитини з особливими освітніми освіти
потребами в умовах інформаційноосвітнього
простору
системи
неперервної освіти
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4.3. Напрямки наукових досліджень викладачів, аспірантів, здобувачів,
методистів
№
з/п

Проблема (тема) науководослідної роботи

1

Реалізація
принципу
наступності дошкільної та
початкової освіти в умовах
Нової української школи

2

Дослідження
якості
дошкільної
освіти
з
використанням
міжнародного інструменту
оцінювання ECERS
Методика
формування
мовленнєвої
компетенції
дошкільників
Дидактичні
засади
викладання
інтегрованих
курсів в закладах загальної
середньої освіти відповідно
до
концепції
«Нова
українська школа»
Педагогіка партнерства як
засіб
запобігання
професійному вигоранню
педагогічних працівників
Компетентнісний підхід до
викладання математичної
освітньої
галузі
в
початковій школі
Розвиток
творчого
потенціалу учня початкової
школи
шляхом
впровадження
концепції
Game Based Learning
Полідіяльнісний
базис
організації
навчальнопізнавальної
діяльності
учнів
Реалізація
ціннісного
підходу
до
освітньої
діяльності

3

4

5

6

7

8

9

10

Прізвище,
ініціали, наукова
ступінь, звання
викладача,
аспіранта,
здобувача
Наталія
ТАРАПАКА,
кандидат
педагогічних наук,
доцент
Наталія ГАГАРІНА,
кандидат
педагогічних наук

Протягом
року

Стаття (0,5 д.а.)

Протягом
року

Стаття (0,5 д.а.)

Світлана
СКУРЕНКО

Протягом
року

Стаття (0,5 д.а.)

Вікторія
Протягом
КОНДРАТОВА,
року
кандидат
педагогічних наук

Стаття (0,5 д.а.)

Наталія
ТІХОНОВА,
кандидат
педагогічних наук
Олена
ЧЕРНЕЦЬКА

Протягом
року

Стаття (0,5 д.а.)

Протягом
року

Стаття (0,5 д.а.)

Тетяна
ПАШАНОВА

Протягом
року

Стаття (0,5 д.а.)

Лариса ГОЛОДЮК, Протягом
доктор педагогічних року
наук, доцент

Навчальний
посібник (5 д.а.)

Термін
виконання

Адам БИК,
Листопад
кандидат
педагогічних наук,
доцент
Сучасні
можливості
Сергій
Протягом
розробки
й
побудови
БУРТОВИЙ,
року
дистанційних курсів та
кандидат
тренінгів.
педагогічних наук
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Оформлення
результатів
дослідження

Стаття (1 д.а.)

Стаття (1 д.а.)
Тези (0,1 д.а.)

Відмітка про
виконання

11

Підготовка до ЗНО: сучасні
методи навчання

12

Роки
боротьби
на
Єлисаветчині. Український
погляд. Кн. 2. 1919.

13

Сучасна
українська
література:
поезія
(дослідницький контент)

14

Ефективне впровадження
мобільного навчання в
умовах
реформування
освіти
Виховуємо доброчесність в
освіті

15

16

17

18

Олена
Протягом
ВІКТОРІНА,
року
кандидат
філологічних наук
Юрій
Протягом
МИТРОФАНЕНКО, року
кандидат
історичних наук
Ірина
Квітень
НЕБЕЛЕНЧУК,
кандидат
педагогічних наук
Ганна СКРИПКА, Протягом
кандидат
року
педагогічних наук

Жанна ФЕДІРКО, Протягом
кандидат
року
педагогічних наук
Біоадекватна технологія та Ганна ЯКОВОВА Жовтеньінші ефективні методики
листопад
покращення
результатів
навчання
Теоретичні та методичні
Олександр
Протягом
засади
шкільного
ЖОСАН,
року
підручникознавства
кандидат
(протокол
засідання педагогічних наук
Міжвідомчої ради НАПН з
координації
наукових
досліджень з пед. і психол.
наук
в Україні від
31.01.2012 № 1).
Науково-методичне
забезпечення
розвитку
професійної компетентності
вчителів
галузі
«Суспільствознавство»
(протокол
засідання
кафедри
педагогіки,
психології і корекційної
освіти від 29.12.2017 № 10).
Проблематика дослідження Анжела ГЕЛЬБАК, Протягом
структури
особистості
кандидат
року
підлітка
в
умовах психологічних наук
трансформаційного періоду
(протокол
засідання
кафедри
педагогіки,
психології і корекційної
освіти від 05.12.2016 № 7)
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Посібник (5 д.а.)
Стаття (0,5 д.а)
Посібник (10 д.а.)

Посібник (8 д.а.)

Тези (0.1 д.а.)
Стаття (0.5 д.а.)
Тези (0.1 д.а.)
Стаття (0.5 д.а.)
Тези (0.1 д.а.)
Стаття (0.3 д.а.)
Монографія
Стаття (0,5 д.а.)

Стаття (0,5 д.а.)

19

20

21

22

23

Підготовка педагога до
Антоніна
використання
сучасних
КЕНДЮХОВА,
технологій оцінювання у
кандидат
практичній
діяльності педагогічних наук,
(протокол
засідання
доцент
кафедри
педагогіки,
психології і корекційної
освіти від 03.12.2014 № 12)
Валентина
Корекція розвитку дітей
ВОЙТКО,
групи ризику затримки
кандидат
психічного
розвитку
педагогічних
наук
(протокол
засідання
кафедри від 19.06.2015 р. №
6)
Арт-терапія
у
системі
Оксана
підвищення
кваліфікації
МОЛЧАНОВА,
педагога
(протокол
кандидат
засідання
кафедри
від психологічних наук
28.10.2018 року № 8)
Розвиток інтелектуальноСвітлана
творчого
потенціалу
ЄФІМЕНКО,
педагога
в
умовах
кандидат
післядипломної
освіти педагогічних наук
(протокол
засідання
кафедри від 23.11.2015 року
№ 10)
Особистісні детермінанти Вікторія ПАВЛЮХ
становлення
професійної
ідентичності практичного
психолога
(протокол
засідання
кафедри
педагогіки, психології і
корекційної
освіти
від
03.12.2014 № 12).
Розвиток
ключових Ірина МАРЧЕНКО
компетентностей вчителів
початкових
класів
(протокол
засідання
кафедри
педагогіки
і
психології від 20.09.2010№
8)

23

Протягом
року

Стаття (0,5 д.а.)
Посібник

Протягом
року

Стаття (0,5 д.а.)

Протягом
року

Стаття (0,5 д.а.)
Майстер-клас на
Міжнародній
міждисциплінарній науковопрактичній
конференції
Тези (0.1 д.а.)
Стаття (0.5 д.а.)

Протягом
року

Протягом
року

Стаття (0.5 д.а.)

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 23.12.2019 року № 922-од «Про
підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2020 році»)
№
з/п
1
2

3

4

5

6

Тема, форма проведення

Категорія педагогічних
працівників

Маніпулятивний світ медіа та Вчителі громадянської освіти
мистецтва в умовах інформаційного
суспільства
Інноваційна
спрямованість Переможці обласного туру
всеукраїнського
конкурсу
педагогічної діяльності вчителя
«Учитель року - 2020»
Методична майстерня вчителя

Викладання предметів духовноморального спрямування: сучасні
підходи (Педагогічна альтанка)
Корекційно-розвиткова
складова
роботи з учнями з психофізичними
порушеннями

Вид роботи

К-сть
годин

Семінарпрактикум

8

Семінарпрактикум

Переможці обласного туру
Семінарвсеукраїнського
конкурсу практикум
«Учитель року - 2020»
(оперативне
навчання для
кожного
педагога)
Вчителі предметів духовноСемінар
морального
спрямування
(етика, християнська етика)
Практичні
психологи
Семінар
дошкільних закладів освіти,
закладів загальної середньої та
професійної
(професійнотехнічної) освіти

Шляхи модернізації корекційної Вчителі-дефектологи
освіти (Трендова студія)
(логопеди,
сурдопедагоги,
тифлопедагоги,
олігофренопедагоги)

Семінар

24

Форма (очна,
Дата проведення
дистанційна)
Очна
Очна

30
8

09.04.2020

За окремим
графіком

Автор-розробник
Юрій МИТРОФАНЕНКО
Лариса ГОЛОДЮК

Лариса ГОЛОДЮК

Очна
За окремим
графіком

15

Очна

22.04-23.04.2020 Олександр ЖОСАН

15

Очна

23.04-24.04.2020 Оксана МОЛЧАНОВА
Вікторія ПАВЛЮХ

8

Очна

09.04.2020

Олександр ЖОСАН
Валентина ВОЙТКО

Інноваційні засоби та форми STEM- Методисти
методичних
освіти
кабінетів (центрів) органів
управління
освітою
райдержадміністрацій,
виконавчих комітетів міських
рад міст обласного значення,
міських, селищних, сільських
рад об’єднаних територіальних
громад
8 Інтерактивні технології на уроках Вчителі трудового навчання
трудового навчання
(технології)
9 Створення фундаменту успішності Методисти
методичних
дошкільника в контексті Концепції кабінетів (центрів) органів
«Нова українська школа»
управління
освітою
райдержадміністрацій,
виконавчих комітетів міських
рад міст обласного значення,
міських, селищних, сільських
рад об’єднаних територіальних
громад з дошкільної освіти
10 Підвищення ефективності освітньої Районні, міські координатори
діяльності
педагога
засобами міжнародного
конкурсу
Міжнародного
природничого «Колосок», педагоги області
конкурсу «КОЛОСОК»
11 Формування
громадянських
та Вчителі початкових класів
соціальних
компетентностей
в
освітньому середовищі (школі,
родині)
12 Розвиток
компетентностей
як Вчителі початкових класів
вимога сьогодення щодо соціалізації
та успішної навчальної діяльності
молодших школярів
7

13 Методологічні засади викладання Вчителі,
які
викладають
інтегрованого курсу «Мистецтво» в інтегрований курс «Мистецтво»
початковій школі
в початкових класах

Семінар

8

Очна

11.03.2020

Ірина МАРЧЕНКО

Семінар

8

Очна

23.04.2020

Семінар

8

Очна

26.05.2020

Світлана ЄФІМЕНКО
Олена ТАТАРЕНКО
Наталія ТАРАПАКА

Семінар

8

Очна

17.09.2020

Наталія ТІХОНОВА

Семінар

8

Очна

01.10.2020

Наталія ТІХОНОВА

Семінарпрактикум

15

Очна

02.04.2020

Наталія ТІХОНОВА

Очна

22.10.2020

Наталія ТІХОНОВА

Очна

12.11.2020

Вікторія КОНДРАТОВА

Семінарпрактикум

25

8

14 Практика
та
оцінювання в школі

інструменти Вчителі початкових класів

Семінарпрактикум

8

Очна

03.12.2020

Вікторія КОНДРАТОВА
Олена ЧЕРНЕЦЬКА

15 Формування творчої особистості в Вчителі початкових класів
умовах Нової української школи

Семінарпрактикум

8

Очна

10.12.2020

Вікторія КОНДРАТОВА
Олена ЧЕРНЕЦЬКА

16 Інформаційно-розвивальне
середовище
для
розвитку
математичної
компетентності
здобувачів початкової освіти
17 Як навчати ефективно і радісно?
Відкрите засідання Літературнометодичного
клубу
вчителів
зарубіжної літератури
18 Особливості підготовки учнів до
виконання олімпіадних завдань з
української мови й літератури
19 Актуальні аспекти підвищення рівня
педагогічної майстерності вчителя у
підготовці до ЗНО з української
мови й літератури

Вчителі початкових класів

Семінарпрактикум

15

Очна

12.03.2020

Олена ЧЕРНЕЦЬКА

20 Сучасні дитячі твори: як зацікавити
учня літературою
21 Особливості підготовки учнів до
виконання олімпіадних завдань з
української мови й літератури
22 Підготовка до ЗНО з української
мови й літератури
23 Особливості підготовки учнів до
виконання олімпіадних завдань з
української мови й літератури
24 Професійний розвиток вчителя
музичного мистецтва у світлі
Концепції «Нова українська школа»

22.10.2020
Вчителі зарубіжної літератури

Семінар

15

Очна

Вчителі української мови й
літератури

Семінарпрактикум

8

Очна

Вчителі української мови й
літератури

Семінарпрактикум

15

Очна

Вчителі української мови й
літератури
Вчителі української мови й
літератури

Семінарпрактикум
Семінарпрактикум

8

Очна

12.03.2020

Наталія КОТЛЯРЕНКО

8

Очна

14.05.2020

Наталія КОТЛЯРЕНКО
Галина МІНИЧ

Вчителі української мови й
літератури
Вчителі української мови й
літератури

Семінарпрактикум
Семінарпрактикум

15

Очна

8

Очна

Вчителі музичного мистецтва

Семінарпрактикум

15

Очна

26

17.06-18.06.2020 Олена РЕВНИВЦЕВА

16.01.2020

Наталія КОТЛЯРЕНКО
Галина МІНИЧ

19.02-20.02.2020 Наталія КОТЛЯРЕНКО
Галина МІНИЧ

12.10-13.10.2020 Наталія КОТЛЯРЕНКО
Галина МІНИЧ
19.11.2020
Наталія КОТЛЯРЕНКО
Галина МІНИЧ
11.03-12.03.2020 Сергій ЧЕРНЕНКО

25 Актуальні аспекти підвищення рівня Вчителі англійської мови
педагогічної майстерності вчителя у
підготовці учнів до зовнішнього
незалежного
оцінювання
з
англійської мови

Семінар

15

Очна

15.01-16.01.2020 Ірина КОСА
Юлія ЗАДУБНЯК

15

Очна

16.12-17.12.2020 Ірина КОСА
Юлія ЗАДУБНЯК

26 Шляхи оптимізації підготовки до
ДПА з англійської мови (творча
група)
27 Шляхи оптимізації підготовки до
ДПА з англійської мови (творча
група)
28 Проєктна діяльність як чинник
підвищення мотивації учнів до
навчання англійської мови
29 Реалізація принципу «успішних
вправ»
у
процесі
навчання
комунікації
30 Впровадження елементів змішаного
навчання на уроках німецької мови

Вчителі англійської мови

Семінар

8

Очна

22.04.2020

Ірина КОСА
Юлія ЗАДУБНЯК

Вчителі англійської мови

Семінар

8

Очна

16.10.2020

Ірина КОСА
Юлія ЗАДУБНЯК

Вчителі англійської мови

Семінар

8

Очна

10.06.2020

Юлія ЗАДУБНЯК

Вчителі німецької мови

Семінар

8

Очна

10.09.2020

Руслана ГРИНЮКОВА

Вчителі німецької мови

Семінар
(творча
група)
Семінар

8

Очна

10.03.2020

Руслана ГРИНЮКОВА

15

Очна

12.05-14.05.2020 Людмила ХЛАНЬ
Тетяна ЦІПЕРКО
Оксана БОГДАНОВА

Семінарпрактикум

15

Очна

12.03-13.03.2020 Любов ТКАЧЕНКО

Семінар –
практикум
(творча
група)

8

Очна

31 Методичні підходи до реалізації Голови районних (міських)
вимог Концепції «Нова українська методичних об’єднань вчителів
школа»
у
процесі
вивчення географії, хімії, біології
природничих дисциплін
32 Методичні особливості роботи Вчителі математики
вчителя математики зі здібними та
обдарованими дітьми
33 Сучасні підходи та шляхи реалізації Вчителі біології
компетентісно-орієнтованого
навчання біології

27

20.05.2020

Оксана БОГДАНОВА

34 ІКТ – супровід підготовки учнів до Вчителі хімії
ЗНО
35 Актуальні аспекти підвищення рівня Вчителі історії
педагогічної
майстерності
в
підготовці учнів до ЗНО з історії
України
36 Фізичне виховання і спорт у Вчителі фізичної культури
закладах загальної середньої освіти
України на сучасному етапі: стан,
напрями та перспективи розвитку

8

Очна

24

Очна

24.09.2020

Тетяна ЦІПЕРКО

12.10-13.10.2020 Наталія ЧЕРТКОВА
Інна ВІДІБОРЕНКО
15.12-16.12.2020 Наталія ЧЕРТКОВА
Інна ВІДІБОРЕНКО
21.05-22.05.2020 Микола КОРОБОВ
Олександр ШЕВЧЕНКО

Міжвузівська
науковопрактична
конференція

15

Очна

Обласний
семінарпрактикум

20

Очна

Вчителі інформатики

Семінар

8

Очна

02.04.2020

Марина ЧАЛА
Олександр ШОВЕНКО

Вчителі предметів освітньої
галузі
«Технології»
Долинського,
Новгородківського,
Петрівського,
Устинівського
районів
Директори
міжшкільних
навчально-виробничих
комбінатів

Семінар

8

Очна

16.04.2020

Марина ЧАЛА
Олександр ШОВЕНКО
Олена ТАТАРЕНКО

Семінар

8

Очна

37 Організація
національно- Вчителі
предмета
«Захист
патріотичного виховання дітей та Вітчизни» та
організатори
молоді: практичний аспект
патріотичної роботи на місцях

38 Кращі
практики
використання
інтелектуальних
конкурсів
з
цифрової
грамотності
(Бобер,
iTalent, iParus тощо)
39 Особливості викладання предметів
освітньої галузі «Технології» в
контексті оновлених програм та
реалізації
Концепції
«Нова
українська школа» (регіональний
науково-практичний семінар)
40 Розвиток
ключових
компетентностей школярів у процесі
організації профільного навчання в
умовах міжшкільного навчально-

Семінарпрактикум
(творча
група)
Семінар

28

25.08-27.08.2020 Микола КОРОБОВ

10.09.2020 Олена ТАТАРЕНКО

41

42

43

44

виробничого комбінату та закладу
загальної середньої освіти
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))
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))
Партнерство громади, школи та
батьківської
громадськості
–
запорука успішного становлення і
розвитку
здоров’язбережного
освітнього середовища (Творча
група )
ФАКТ
(форум
активних,
креативних, творчих): «Підвищення
рівня
фахової
майстерності
педагогічних працівників у форматі
здоров’я «плюс»: креативність,
комунікація,
колаборація,
компетентність»

Учителі, які викладають основи
здоров’я та впроваджують
здоров’язбережні превентивні
проєкти

Семінарпрактикум
(звіт)

8

Очна

19.03-20.03.2020 Тетяна ЖЕЛЄЗНОВА
Сергій ТКАЧЕНКО

Учителі, які викладають основи
здоров’я та впроваджують
здоров’язбережні превентивні
проєкти

Семінарпрактикум
(звіт)

8

Очна

15.10-16.10.2020 Тетяна ЖЕЛЄЗНОВА
Сергій ТКАЧЕНКО

Учителі, які викладають основи
здоров’я та впроваджують
здоров’язбережні превентивні
проєкти

Семінарпрактикум
(звіт)

8

Очна

19.11-20.11.2020 Тетяна ЖЕЛЄЗНОВА
Сергій ТКАЧЕНКО

Методисти
методичних
кабінетів (центрів) органів
управління
освітою
райдержадміністрацій,
виконавчих комітетів міських
рад міст обласного значення,
міських, селищних, сільських
рад об’єднаних територіальних
громад, учителі, які викладають
основи
здоров’я
та
впроваджують
здоров’язбережні превентивні
проєкти

Форум
активних,
креативних,
творчих
вчителів
основ
здоров’я та
педагогів, які
викладають
факультативні
курси
здоров’язбережного
профілактич-

15

Очна

16.06-19.06.2020 Тетяна ЖЕЛЄЗНОВА
Сергій ТКАЧЕНКО

29

45 Науково-методичний
супровід
безперервного
професійного
розвитку фахівця

46 Професійний розвиток педагогічних
працівників. Як навчати дорослих
ефективно?

ного
спрямування
(обмін
досвідом)
Завідувачі
(директори),
Семінар
методисти
методичних
кабінетів (центрів) органів
управління
освітою
райдержадміністрацій,
виконавчих комітетів міських
рад міст обласного значення,
міських, селищних, сільських
рад об’єднаних територіальних
громад
Завідувачі
(директори),
Семінар
методисти методичних кабінетів (Регіональна
(центрів) органів управління
школа
освітою райдержадміністрацій, новаторства)
виконавчих комітетів міських
рад міст обласного значення,
міських, селищних, сільських
рад об’єднаних територіальних
громад, керівники закладів
загальної середньої освіти
Практичні
психологи,
які
Семінар
впроваджують
програму
«Інтелект України»

47 Особливості
психологічного
супроводу розвитку та навчання
учнів, які навчаються за нетиповими
освітніми програмами «Інтелект
України»
48 Формування
професійної Усі
категорії
компетентності вчителя-предметника працівників
в умовах модернізації змісту освіти

педагогічних

49 Організаційно-методичні
засади Директори
інклюзивнодіяльності
інклюзивно-ресурсних ресурсних центрів
центрів

8

Очна

15

Очна

8

Очна

08.10.2020

Валентина ЧЕБОНЕНКО
Наталія ДЗЮБАС
Ольга ЗАБОЛОТНЯ

Семінарпрактикум
(методичний
коучинг)

15

Очна

06.02.2020

Очна

27.10.2020

Ганна СКРИПКА
Ольга ЛИТВИНЕНКО
Ганна СКРИПКА
Ольга ЛИТВИНЕНКО

Семінар

8

Очна

21.04.2020

30

08.10.2020

Олена ПОЛОВЕНКО

24.09-25.09.2020 Людмила КІРІШКО
Олександр ЖОСАН

Олена ПОЛОВЕНКО
Інна ЧЕРВОНЕЦЬ
Тетяна БРАЖНІКОВА

50 Створення інноваційного освітнього
середовища в закладах загальної
середньої освіти шляхом проведення
моніторингових досліджень

Методисти
методичних
Семінар
кабінетів (центрів) органів
управління
освітою
райдержадміністрацій,
виконавчих комітетів міських
рад міст обласного значення,
міських, селищних, сільських
рад об’єднаних територіальних
громад, які відповідають за
проведення
моніторингових
досліджень
51 Зовнішнє незалежне оцінювання: Спеціалісти органів управління Семінар
підсумки, проблеми, перспективи
освітою, методисти методичних (підсумкова
нарада)
кабінетів
(центрів)
органів
управління
освітою
райдержадміністрацій,
виконавчих комітетів міських
рад міст обласного значення,
міських, селищних, сільських
рад об’єднаних територіальних
громад, які відповідають за
проведення ЗНО

31

8

Очна

23.04.2020

Любов КОРЖ
Тетяна ШАПОВАЛОВА

8

Очна

01.10.2020

Любов КОРЖ
Ліна БУТЕНКО

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

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Термін
виконання

Зміст роботи

Відповідальні

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

Лариса ГОЛОДЮК
Керівники
структурних
підрозділів

Січень,
лютий

Члени експертноаналітичної ради,
структурні
підрозділи
Члени методичної
комісії

Протягом
року

Експертиза
дистанційних
курсів,
дистанційних
тренінгів
науковопедагогічних та педагогічних працівників
інституту
Апробація тренінгів «Основи соціальної та
Тетяна
здоров'язбережної компетентності» у
ЖЕЛЄЗНОВА
здійсненні
підвищення
кваліфікації
вчителів, які викладають основи здоров’я,
безпеку життєдіяльності та впроваджують
здоров’ябережні превентивні проєкти
Апробація онлайн курсів з концептуальних
Тетяна
та
методичних
основ
формування
ЖЕЛЄЗНОВА
здоров’язбережної
і
соціальної Сергій ТКАЧЕНКО
компетентності
в
рамках
діючих
стандартів освітньої галузі «Здоров’я і
фізична культура» та в рамках освітньої
галузі «Соціальна і здоров’язбережна»,
передбаченою концепцією і проєктом
стандарту Нової української школи
Проведення
спеціального
онлайнТетяна
дослідження щодо знань, ставлень і
ЖЕЛЄЗНОВА
поведінкових навичок дітей та підлітків
Апробація
Рамки
безперервного
Ірина КОСА
професійного розвитку вчителів іноземних
мов, розробленої МОН спільно з
Британською Радою в Україні
Узагальнення результатів апробації Рамки
Ірина КОСА
безперервного професійного розвитку
вчителів іноземних мов
Експертно-аналітична оцінка підручників
Ірина КОСА
з англійської та німецької мов, які
Юлія ЗАДУБНЯК
проходять апробацію (за потребою)
Руслана ГРИНЮКОВА
Апробація
програми
«Рамки
Анжела ГЕЛЬБАК
компетентностей для культури демократії»

32

Протягом
року
Під час курсів
підвищення
кваліфікації

Під час курсів
підвищення
кваліфікації,
науковометодичних
заходів

Червень,
серпень
Протягом
року
За планом
МОН
Січень-лютий
Протягом
року

Відмітка
про
виконання

11

Апробація програми корекції розвитку
дітей категорії групи ризику затримки
психічного розвитку

Валентина ВОЙТКО

Протягом
року

б) рецензування програм підвищення кваліфікації педагогічних
працівників, збірників, відгуки на автореферати тощо
№
з/п

Термін
виконання

Зміст роботи

Відповідальні

1

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

Протягом року
(за потребою)

2

Підготовка відгуків на автореферати
дисертаційних досліджень відповідно до
вимог
оформлення
дисертацій
та
авторефератів
Висвітлення на сайті закладу інформації
про рецензування програм освітньої
діяльності курсів підвищення кваліфікації,
збірників та ін.
Розробка інструктивно-методичних листів
щодо організації освітнього процесу

Завідувачі кафедр,
науково-методичних
лабораторій,
обласних навчальнометодичних центрів,
відділів
Завідувачі кафедр

Центр дистанційного
навчання

Протягом року

Керівники
структурних
підрозділів
Валентина
ЧЕБОНЕНКО

Протягом року

3

4

5

Рецензування
корекційних
програм,
методичних розробок, посібників з досвіду
роботи працівників психологічної служби

Відмітка про
виконання

Протягом року
(за потребою)

Протягом року

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

2

3

4

5

6

Зміст роботи

Відповідальні

Термін
виконання

Створення програм семінарів-практикумів та
тренінгів
для
ораганізації
підвищення
кваліфікації педагогічних працівників за
дистанційною формою
Розробка
інструктивно-методичного
забезпечення щодо викладання навчальнихх
предметів
Розробка методичних рекомендацій для
проведення Першого уроку та Дня знань у
2020/2021 навчальному році
Розробка методичних рекомендацій щодо
організації освітнього процесу у 2020/2021
навчальному році
Розробка звітних матеріалів за результатами
тематичних та комплексних вивчень, адресних
методичних декад

Структурні
підрозділи

Протягом
року

Керівники
структурних
підрозділів
Юлія МІЦАЙ
Наталія
ТАРАПАКА
Керівники
структурних
підрозділів
Олена
ПОЛОВЕНКО
Тетяна
ЖЕЛЄЗНОВА
Структурні
підрозділи

Травень

Інформаційні листи відповідно до наказів МОН
України, листів ДНУ «ІМЗО». управління

33

Травеньчервень
Травеньчервень
Протягом
року
Протягом
року

Відмітка про
виконання

7

освіти,
науки,
молоді
та
спорту
облдержадміністрації та інших установ
Інформаційно-інструктивні листи на органи
управління освітою райдержадміністрацій,
виконавчих комітетів міських рад міст
обласного значення, міських, селищних,
сільських рад об’єднаних територіальних
громад

34

Структурні
підрозділи

Протягом
року

V. Науково-методична діяльність
5.1. Школи фахової майстерності, школи молодого педагога, обласні школи методиста, школи методистівкореспондентів, школи молодого керівника, творчі майстерні, лабораторії тощо
№
з/п
1

2

3

4
5
6

7

8

Тема, форма проведення
Проєктування
інформаційнонавчального середовища НУШ з
використанням
сучасних
ІТтехнологій
Створення,
налаштування
та
оптимізація персонального YouTubeканалу
Академічна доброчесність: як не
порушувати права

Категорія педагогічних
працівників

Вид роботи

К-сть
годин

Форма (очна,
дистанційна)

Дата
проведення

Автор-розробник

Педагогічні
працівники
різних фахів, керівники
закладів освіти

Тренінг

16

Очна

15.0616.06.2020

Ганна СКРИПКА
Сергій БУРТОВИЙ

Педагогічні
працівники
різних фахів, керівники
закладів освіти
Педагогічні
працівники
різних фахів, керівники
закладів освіти

Тренінг

8
8

Очна
Очна

16.01.2020
05.03.2020

Сергій БУРТОВИЙ
Сергій БУРТОВИЙ

Тренінг

Практикум

8
8
8
8
8
8
8

Очна
Очна
Очна
Очна
Очна
Очна
Очна

30.01.2020
07.05.2020
24.09.2020
03.12.2020
20.02.2020
22.10.2020
27.02.2020

Жанна ФЕДІРКО
Жанна ФЕДІРКО
Жанна ФЕДІРКО
Жанна ФЕДІРКО
Олена ВІКТОРІНА
Олена ВІКТОРІНА
Олена ВІКТОРІНА

Тренінг

8

Очна

22.04.2020

Олена ВІКТОРІНА

Практикум

8

Очна

29.10.2020

Олена ВІКТОРІНА

Практикум

8

Очна

26.11.2020

Олена ВІКТОРІНА

Проблеми унормування української Вчителі української мови і
мови. Лексика
літератури
Лексичні помилки в мовленні
Вчителі української мови і
літератури
Візуалізація матеріалу на уроках Вчителі української мови і
української мови і літератури
літератури,
вчителі
початкових класів
Антропонімія сучасної української Педагогічні
працівники
літературної
мови
(проблема різних фахів
унормування прізвищ, імен, по
батькові)
Зміни в «Українському правописі» Педагогічні
працівники
(Не такий страшний індик, як про різних фахів
нього говорили)

Практикум

35

9

Роль аксіологічної компетентності в Вчителі історії (за списком)
роботі вчителя історії

10 Аналітико-інтерпретаційна діяльність
суб’єктів навчання у процесі роботи
над художнім твором
11 Презентаційні матеріали як засіб
удосконалення професійного рівня
педагога (Презентації, буктрейлери,
відеоролики)
12 Як організувати та провести вдалий
тренінг

Вчителі
літератури
літератури
Вчителі
літератури
літератури

Майстер-клас
(історичний
клуб)
української Практикум
та зарубіжної

8

Очна

16.06.2020

Юрій
МИТРОФАНЕНКО

8
8

Очна
Очна

02.04.2020
26.11.2020

Ірина НЕБЕЛЕНЧУК
Ірина НЕБЕЛЕНЧУК

української Майстер-клас
зарубіжної Майстер-клас

8
8

Очна
Очна

17.12.2020
28.05.2020

Ірина НЕБЕЛЕНЧУК
Ірина НЕБЕЛЕНЧУК

На
замовлення
закладів
освіти
На
замовлення
закладів
освіти
На
замовлення
закладів
освіти
На
замовлення
закладів
освіти
На
замовлення
закладів
освіти
На
замовлення
закладів
освіти

Ганна СКРИПКА

та

Педагогічні
працівники
різних фахів, керівники
закладів освіти

Тренінг

8

Очна

13 Використання цифрових інструментів Педагогічні
працівники
формувального оцінювання
різних фахів, керівники
закладів освіти

Тренінг

16

Очна

14 Практичні
портфоліо

Е- Педагогічні
працівники
різних фахів, керівники
закладів освіти

Тренінг

8

Очна

15 Wordpress. Професійний блог/сайт без Педагогічні
працівники
програмування
різних фахів, керівники
закладів освіти

Тренінг

16

Очна

з Педагогічні
працівники Майстер-клас
різних фахів, керівники
закладів освіти

8

Очна

17 Відео/аудіомонтаж: основи створення Педагогічні
працівники Майстер-клас
навчальних відео
різних фахів, керівники
закладів освіти

8

Очна

аспекти

створення

16 Онлайн-сервіси
для
роботи
медіафайлами (фото, аудіо, відео)

36

Ганна СКРИПКА

Ганна СКРИПКА
Сергій БУРТОВИЙ
Сергій БУРТОВИЙ

Сергій БУРТОВИЙ

Сергій БУРТОВИЙ

18 Педагогічний сторітелінг

Педагогічні
працівники
різних фахів, керівники
закладів освіти

Тренінг

8

Очна

19 Шляхи подолання антиінноваційних Педагогічні
працівники
бар’єрів в освіті
різних фахів, керівники
закладів освіти

Тренінг

8

Очна

20 Проблеми унормування української Вчителі української мови і
мови. Наголос
літератури

Практикум

8

Очна

21 Діяльність олігофренопедагога в
умовах різних форм корекційної
освіти
22 Професійний
розвиток
вчителядефектолога
у
контексті
реформування освіти
23 Психолого-педагогічні особливості
оцінювання учнів з особливими
освітніми потребами

Олігофренопедагоги

Практикум

8

Очна

На
замовлення
закладів
освіти
На
замовлення
закладів
освіти
На
замовлення
закладів
освіти
28.05.2020

Вчителі-дефектологи різних
фахів

Практикум

8

Очна

29.10.2020

Олександр ЖОСАН
Валентина ВОЙТКО

8

Очна

02.04.2020

Валентина ВОЙТКО
Антоніна
КЕНДЮХОВА

8

Очна

17.09.2020

Валентина ВОЙТКО

8

Очна

10.12.2020

Валентина ВОЙТКО

8

Очна

19.03.2020

Антоніна
КЕНДЮХОВА

Вчителі
навчальних Практикум
предметів спеціальних шкіл,
навчально-реабілітаційних
центрів, спеціальних та
інклюзивних класів закладів
освіти, асистенти вчителів
24 Нейропсихологічна корекція розвитку Вчителі-дефектологи,
Майстер-клас
дітей 3-5 років
практичні
психологи
закладів дошкільної освіти
25 Нейропсихологічна корекція розвитку Вчителі-дефектологи,
Майстер-клас
дітей 6-7 років
практичні
психологи
закладів загальної середньої
освіти
26 Формувальне
оцінювання – Вчителі
навчальних
Тренінг
траєкторія індивідуального успіху
предметів,
методисти,
керівники закладів освіти

37

Жанна ФЕДІРКО

Жанна ФЕДІРКО

Олена ВІКТОРІНА

Валентина ВОЙТКО
Вікторія ПАВЛЮХ

27 Становлення
академічної Керівники та педагогічні
Тренінг
доброчесності в закладі освіти
працівники
спеціальних
закладів освіти
28 Застосування
арт-педагогіки
в Педагогічні
працівники Майстер-клас
освітньому процесі (Авторська творча закладів освіти
майстерня
Молчанової О.М.). Заняття 1
29 Світ без обмежень (Арт-пікнік)
Вчителі-дефектологи,
Практикум
корекційні педагоги
30 Розвиток життєвих навичок як спосіб Практичні
психологи,
Тренінг
гармонізації
внутрішнього
світу соціальні педагоги закладів
особистості
професійної
(професійнотехнічної) освіти
31 Розвиток
навичок
фінансової Соціальні педагоги закладів
Тренінг
грамотності в учнів
загальної середньої освіти,
професійної
(професійнотехнічної) освіти
32 Застосування
арт-педагогіки
в Педагогічні
працівники Майстер-клас
освітньому процесі (Авторська творча закладів освіти
майстерня
Молчанової О.М.).
Заняття 2
33 Управління інноваційною діяльністю Керівники,
заступники
Тренінг
у закладах освіти
керівників закладів загальної
середньої освіти
34 Нетрадиційні
техніки
сучасного Вчителі трудового навчання Майстер-клас
декоративно-прикладного мистецтва (технології),
вчителі
образотворчого мистецтва,
керівники
гуртків
декоративно-прикладного
мистецтва

8

Очна

21.05.2020

Антоніна
КЕНДЮХОВА

8

Очна

05.03.2020

Оксана МОЛЧАНОВА

8

Очна

28.05.2020

Анжела ГЕЛЬБАК

8

Очна

04.06.2020

Оксана МОЛЧАНОВА

8

Очна

08.10.2020

Оксана МОЛЧАНОВА

8

Очна

12.11.2020

Оксана МОЛЧАНОВА

8

Очна

13.02.2020

Ірина МАРЧЕНКО

8

Очна

10.03.2020

Світлана ЄФІМЕНКО

35 Інструменти розвитку критичного
мислення у дошкільників
36 STREAM-освіта:
теоретичні
та
практичні аспекти впровадження

Тренінг

8

Очна

23.04.2020

Наталія ГАГАРІНА

Практикум

8

Очна

18.12.2020

Наталія ГАГАРІНА

Педагогічні
працівники
закладів дошкільної освіти
Педагогічні
працівники
закладів дошкільної освіти

38

37 Компетентнісна
спрямованість
навчання в початковій школі в умовах
реформування сучасної освіти
38 Дидактичні особливості освітнього
процесу в початкових класах у світлі
реалізації Концепції «Нова українська
школа»

39 Особливості методики викладання
образотворчого мистецтва у 5-7
класах закладів загальної середньої
освіти

40 Розроблення
та
використання
навчальних матеріалів у початковій
школі
41. Навчально-творча діяльність учнів
початкових класів у математичній
освітній галузі
42 Розвивальне
середовище
для
формування просторової уяви учнів
початкових класів
43 Використання завдань підвищеної
складності з математики для розвитку
пізнавальних здібностей учнів 1-4
класів
44 Методичний супровід організації
освітнього процесу у 2 класі
початкової школи

Вчителі початкових класів

Практикум

8

Очна

27.02.2020

Наталія ТІХОНОВА

Вчителі початкових класів, Майстер-клас
наставники
закладів
загальної середньої освіти,
які
пілотують
новий
Державний
стандарт
початкової освіти, тренери
Нової української школи
Кіровоградської області
Вчителі, які викладають
Тренінг
образотворче мистецтво за
програмами: «Образотворче
мистецтво.
5-7 класи»,
«Мистецтво. 5-7 класи» у
закладах загальної середньої
освіти
Вчителі початкових класів
Практикум

15

Очна

За окремим
графіком

Вікторія
КОНДРАТОВА
Олена ЧЕРНЕЦЬКА
Вікторія
КОНДРАТОВА
Олена ЧЕРНЕЦЬКА

Вчителі початкових класів

За окремим
графіком

15

Очна

10.0611.06.2020

Вікторія
КОНДРАТОВА

8

Очна

09.04.2020

Тренінг

8

Очна

16.06.2020

Вікторія
КОНДРАТОВА
Олена ЧЕРНЕЦЬКА
Олена ЧЕРНЕЦЬКА

Вчителі початкових класів

Майстер-клас

8

Очна

20.02.2020

Олена ЧЕРНЕЦЬКА

Вчителі початкових класів

Тренінг

8

Очна

10.06.2020

Олена ЧЕРНЕЦЬКА

8

Очна

За окремим
графіком

Олена ЧЕРНЕЦЬКА

Вчителі початкових класів (2 Практикум №1
клас),
які
реалізують
нетипову освітню програму
«Інтелект України»

39

45 Методичний супровід організації Вчителі початкових класів (2
освітнього процесу у 2 класі клас),
які
реалізують
початкової школи
нетипову освітню програму
«Інтелект України»
46 Методичний супровід організації Вчителі початкових класів (2
освітнього процесу у 2 класі клас),
які
реалізують
початкової школи
нетипову освітню програму
«Інтелект України»
47 Методичний супровід організації Вчителі початкових класів (3
освітнього процесу у 3 класі клас),
які
реалізують
початкової школи
нетипову освітню програму
«Інтелект України»
48 Методичний супровід організації Вчителі початкових класів (3
освітнього процесу у 3 класі клас),
які
реалізують
початкової школи
нетипову освітню програму
«Інтелект України»
49 Методичний супровід організації Вчителі початкових класів (3
освітнього процесу у 3 класі клас),
які
реалізують
початкової школи
нетипову освітню програму
«Інтелект України»
50 Методичний супровід організації Вчителі початкових класів (4
освітнього процесу у 4 класі клас),
які
реалізують
початкової школи
нетипову освітню програму
«Інтелект України»
51 Партнерство і співпраця закладу Керівники
закладів
позашкільної освіти та громади: нові позашкільної освіти
можливості для розвитку вихованців
52 Проєктування професійного розвитку Методисти
закладів
педагогів закладу позашкільної освіти позашкільної освіти

Практикум №2

8

Очна

За окремим
графіком

Олена ЧЕРНЕЦЬКА

Практикум №3

8

Очна

За окремим
графіком

Олена ЧЕРНЕЦЬКА

Практикум №1

8

Очна

За окремим
графіком

Олена ЧЕРНЕЦЬКА

Практикум №2

8

Очна

За окремим
графіком

Олена ЧЕРНЕЦЬКА

Практикум №3

8

Очна

За окремим
графіком

Олена ЧЕРНЕЦЬКА

Практикум №1

8

Очна

За окремим
графіком

Олена ЧЕРНЕЦЬКА

Практикум

15

Очна

07.1008.10.2020

Юлія МІЦАЙ
Сергій ПЛЯКА

Тренінг

8

Очна

19.03.2020

Юлія МІЦАЙ
Сергій ПЛЯКА

53 Шкільний бібліотечно-інформаційний Бібліотекарі
закладів
центр
закладу
освіти:
нові загальної середньої освіти,
можливості, перспективи розвитку
методисти
методичних
кабінетів (центрів) органів
управління
освітою
райдержадміністрацій,

Практикум

8

Очна

22.10.2020

Надія ДЯЧЕНКО

40

54 Розбудова Нової української школи:
ціннісні пріоритети

55 Упровадження
здоров’язбережувальних технологій
на
засадах
Концепції
«Нова
українська школа»
56 Формування
компетентностей
вихованців в умовах роботи гуртка

виконавчих комітетів міських
рад міст обласного значення,
міських, селищних, сільських
рад об’єднаних територіальних
громад
Методисти
методичних
Тренінг
кабінетів (центрів) органів
управління
освітою
райдержадміністрацій,
виконавчих
комітетів
міських рад міст обласного
значення,
міських,
селищних, сільських рад
об’єднаних територіальних
громад, які відповідають за
виховну роботу і позашкільну
освіту, заступники директорів
з виховної роботи, класні
керівники
Директори
ЗЗСО, Майстер-клас
заступники директорів з
виховної роботи, педагогиорганізатори
Керівники гуртків закладів Практикум
позашкільної освіти (робота
локацій
за
напрямами
позашкільної освіти)
Вчителі
української
та Практикум
зарубіжної літератури

57 Технології комфортного навчання.
Відкрите
засідання
творчої
лабораторії «Креативний словесник»
58 Формування кваліфікованого читача в Вчителі
цифрову епоху. Відкрите засідання літератури
авторської
творчої
майстерні
О.О.Гузь

зарубіжної Майстер-клас

41

8

Очна

24.09.2020

Юлія МІЦАЙ
Сергій ПЛЯКА

15

Очна

11.1112.11.2020

Юлія МІЦАЙ

8

Очна

05.11.2020

Юлія МІЦАЙ
Сергій ПЛЯКА

8

Очна

05.03.2020

Олена РЕВНИВЦЕВА

15

Очна

10.0611.06.2020

Олена РЕВНИВЦЕВА

59 Специфіка використання методів і
прийомів навчання в початковій
школі
на
уроках
мистецьких
дисциплін у контексті впровадження
Концепції «Нова українська школа»
60 Як використати ситуативні завдання
на уроках мови для зацікавлення і
мотивації

Вчителі
мистецтва

8

Очна

14.05.2020

Сергій ЧЕРНЕНКО

Вчителі української мови й
літератури

Тренінг

8

Очна

Наталія
КОТЛЯРЕНКО

гуманітарних

Тренінг

15

Очна

62 STEM освіта: напрям інтеграції Вчителі географії, біології,
предметів
природничо- хімії, фізики, математики
математичного циклу

Тренінг

8

Очна

На
замовлення
закладів
освіти
На
замовлення
закладів
освіти
09.06.2020

61 Ключові вміння 21-го століття

Вчителі
дисциплін

63 Актуальні аспекти підвищення рівня Вчителі фізики
педагогічної майстерності вчителя у
підготовці учнів до ЗНО з фізики

Практикум

15

Очна

15

Очна

64 Методика розв’язування олімпіадних Вчителі фізики і астрономії
задач з фізики і астрономії

Практикум

8

Очна

8
8
15

Очна
Очна
Очна

65 Організація
діяльності
вчителів
фізико-математичних
дисциплін
відповідно до Державного стандарту
базової середньої освіти в умовах
модернізації освіти

музичного Майстер-клас

Практикум
Практикум
Методисти
методичних Майстер-клас
кабінетів (центрів) органів
управління
освітою
райдержадміністрацій,
виконавчих
комітетів
міських рад міст обласного
значення,
міських,
селищних, сільських рад
об’єднаних територіальних
громад

42

Ірина КОСА

Людмила ХЛАНЬ
Тетяна ЦІПЕРКО

15.0116.01.2020
15.1016.10.2020
23.01.2020

Андрій ДРОБІН

01.10.2020
19.11.2020
22.0423.04.2020

Андрій ДРОБІН
Андрій ДРОБІН
Андрій ДРОБІН
Любов ТКАЧЕНКО

Андрій ДРОБІН
Андрій ДРОБІН

66 Математичні методи розв’язання Вчителі
математики
фізичних задач
фізики
67 Актуальні аспекти підвищення рівня Вчителі математики
педагогічної майстерності вчителя у
підготовці учнів до ЗНО з математики

та

68 Актуальні аспекти підвищення рівня Вчителі біології
педагогічної майстерності вчителя у
підготовці учнів до ЗНО з біології
69 Розвиток
підприємливості
та
фінансової грамотності як напрям
реалізації компетентісних засад змісту
економічної освіти
70 Актуальні аспекти підвищення рівня
педагогічної майстерності вчителя у
підготовці учнів до ЗНО з хімії (теорія
і практика)
71 Формування ключових вмінь ХХІ
століття (НУШ)
72 Комплексне
навчального
фізики

Вчителі економіки

Вчителі хімії

Вчителі освітньої
«Природознавство»

галузі

використання Вчителі фізики і астрономії
обладнання кабінетів

Тренінг

8

Очна

04.06.2020

Практикум

15

Очна

15

Очна

Практикум

15

Очна

Практикум

15

Очна

Тренінг

8

Очна

15.1016.10.2020
14.1215.12.2020
12.1013.10.2020
14.1215.12.2020
16.04.2020

Практикум

15

Очна

15

Очна

Тренінг

15

Очна

Практикум

15

Очна

15

Очна

8

Очна

73 Формування
професійної Вчителі фізики і астрономії, Майстер-клас
компетентності вчителя фізики і методисти
астрономії в умовах модернізації
змісту освіти
74 Підвищення мотивації школярів до Вчителі фізичної культури
Тренінг
занять фізичною культурою та
спортом
засобами
інноваційних
варіативних
модулів
навчальної
програми з фізичної культури

43

15.1016.10.2020
16.1217.12.2020
На
замовлення
закладів
освіти
На
замовлення
закладів
освіти
На
замовлення
закладів
освіти
10.03.2020

Андрій ДРОБІН
Любов ТКАЧЕНКО
Любов ТКАЧЕНКО
Любов ТКАЧЕНКО
Оксана БОГДАНОВА
Оксана БОГДАНОВА
Оксана БОГДАНОВА
Анжела ГЕЛЬБАК
Тетяна ЦІПЕРКО
Тетяна ЦІПЕРКО
Оксана БОГДАНОВА

Андрій ДРОБІН

Андрій ДРОБІН

Микола КОРОБОВ

75 Урок як основна організаційна форма Вчителі предмета «Захист
Тренінг
предмета «Захист Вітчизни» в Вітчизни»
закладах загальної середньої освіти
76 Методичні принципи підготовки Вчителі інформатики
Практикум
школярів до олімпіад з інформатики
(динамічна
та інформаційних технологій
творча група)

15

Очна

15

Дистанційна
Очна

77 Освітня
робототехніка
мікроелектроніка

та Вчителі інформатики

Практикум

15

Дистанційна
Очна

78 Творчо-пошукова діяльність учителів Вчителі трудового навчання Практикум
трудового навчання
та технологій
(творча група)

15

79 Навчання на засадах
життєвих навичок

розвитку Вчителі основ здоров’я (3-9
класи)

Рефрештренінг

15

Дистанційна
Очна
Очна

80 Навчання на засадах
життєвих навичок

розвитку Вчителі основ здоров’я (3-9
класи)

Рефрештренінг

15

Очна

81 Навчання на засадах
життєвих навичок

розвитку Вчителі основ здоров’я (3-9
класи)

Рефрештренінг

15

Очна

82 Навчання на засадах
життєвих навичок

розвитку Вчителі основ здоров’я (3-9
класи)

Рефрештренінг

15

Очна

44

21.0422.04.2020

Микола КОРОБОВ
Сергій САВЕНКО

Марина ЧАЛА
Олександр
ШОВЕНКО
22.10.2020
Марина ЧАЛА
Олександр ШОВЕНКО
06.02.2020
Марина ЧАЛА
Олександр
ШОВЕНКО
Буде
Марина ЧАЛА
повідомлено
Олександр
додатково
ШОВЕНКО
07.04.2020
Олена ТАТАРЕНКО
08.10.2020
Олена ТАТАРЕНКО
Березень
Тетяна ЖЕЛЄЗНОВА
(буде
повідомлено
додатково)
Червень
Тетяна ЖЕЛЄЗНОВА
(буде
повідомлено
додатково)
Вересень
Тетяна ЖЕЛЄЗНОВА
(буде
повідомлено
додатково)
Грудень
Тетяна ЖЕЛЄЗНОВА
(буде
повідомлено
додатково)
30.01.2020

83 Основи
соціальної
та
здоров’язбережної
компетентності
(навчання
за
двокомпонентною
моделлю)
84 Основи
соціальної
та
здоров’язбережної
компетентності
(навчання
за
двокомпонентною
моделлю)
85 Модернізація методичної роботи в
контексті суспільних трансформацій
та забезпечення рівного доступу до
реалізації якісної здоров’язбережної
освіти

Вчителі основ здоров’я (1-9
класи)

Тренінг

15

Очна

Вчителі основ здоров’я (1-9
класи)

Тренінг

15

Очна

8

Очна

15

Очна

Методисти
методичних Майстер-клас
кабінетів (центрів) органів
управління
освітою
райдержадміністрацій,
виконавчих
комітетів
міських рад міст обласного
значення,
міських,
селищних, сільських рад
об’єднаних територіальних
громад, відповідальні за
викладання
предмета
«Основи
здоров’я»
та
впровадження
здоров’язбережних
превентивних проєктів
86 Проєктування
індивідуальної Завідувачі
(директори), Практикум
освітньої траєкторії педагога
методисти
методичних
(Зимова
кабінетів (центрів) органів
школа)
управління
освітою
райдержадміністрацій,
виконавчих
комітетів
міських рад міст обласного
значення,
міських,
селищних, сільських рад
об’єднаних територіальних
громад, керівники закладів
освіти

45

Червень
Тетяна ЖЕЛЄЗНОВА
(буде
повідомлено
додатково)
Серпень
Тетяна ЖЕЛЄЗНОВА
(буде
повідомлено
додатково)
11.09.2020 Тетяна ЖЕЛЄЗНОВА

Буде
повідомлено
додатково

Олена ПОЛОВЕНКО
Оксана
ПОБЕРЕЖЕЦЬ
Людмила КІРІШКО
Валентина ТРУБІНА

87 Навички «4 К» педагогу сучасної Завідувачі
(директори), Практикум
школи
методисти
методичних (Літня школа)
кабінетів (центрів) органів
управління
освітою
райдержадміністрацій,
виконавчих
комітетів
міських рад міст обласного
значення,
міських,
селищних, сільських рад
об’єднаних територіальних
громад, керівники закладів
освіти
88 Освітні проєкти як інструмент змін у Завідувачі
(директори), Практикум
Новій українській школі
методисти
методичних
(Школа
кабінетів (центрів) органів менторингу)
управління
освітою
райдержадміністрацій,
виконавчих
комітетів
міських рад міст обласного
значення,
міських,
селищних, сільських рад
об’єднаних
територіальних
громад, керівники закладів
загальної середньої освіти,
педагогічні працівники
89 Управлінські процеси закладу освіти: Новопризначені та керівники Практикум
інструментарій та умови прийняття зі стажем роботи до 2-х років
ефективних рішень. Школа молодого закладів загальної середньої
керівника
освіти
90 Тренінг «Відновні практики в Практичні психологи та
Тренінг
психопрофілактичній
діяльності соціальні педагоги закладів
практичних психологів та соціальних освіти
педагогів»

46

15

Очна

29.0603.07.2020

Олена ПОЛОВЕНКО
Оксана
ПОБЕРЕЖЕЦЬ
Людмила КІРІШКО
Валентина ТРУБІНА

15

Очна

05.0206.02.2020

Оксана
ПОБЕРЕЖЕЦЬ

15

Очна

29.0930.09.2020

Валентина ТРУБІНА

8

Очна

20.02.2020

Валентина
ЧЕБОНЕНКО
Наталія ДЗЮБАС
Ольга ЗАБОЛОТНЯ

91 Тренінг «Особиста гідність. Безпека Практичні психологи та
життя. Громадянська позиція»
соціальні педагоги закладів
освіти

Тренінг

8

Очна

19.03.2020

92 Тренінг
«Розвиток Практичні психологи та
життєстійкості/стресостійкості у дітей соціальні педагоги закладів
та дорослих в закладах освіти»
освіти

Тренінг

8

Очна

16.04.2020

93 Тренінг «Дорослішай на здоров’я»

Практичні психологи та
соціальні педагоги закладів
освіти

Тренінг

8

Очна

10.09.2020

цифрового Усі категорії педагогічних
працівників

Тренінг

8

Очна

21.04.2020

Валентина
ЧЕБОНЕНКО
Наталія ДЗЮБАС
Ольга ЗАБОЛОТНЯ
Валентина
ЧЕБОНЕНКО
Наталія ДЗЮБАС
Ольга ЗАБОЛОТНЯ
Валентина
ЧЕБОНЕНКО
Наталія ДЗЮБАС
Ольга ЗАБОЛОТНЯ
Ольга ЛИТВИНЕНКО

Тренінг

8

Очна

15.10.2020

Ольга ЛИТВИНЕНКО

Тренінг

8
8

Очна

11.06.2020
12.11.2020

Ольга ЛИТВИНЕНКО

Тренінг

7

Очна

15.01.2020

Ольга ЛИТВИНЕНКО

Тренінг

7
7

Очна
Очна

08.10.2020
10.09.2020

Ольга ЛИТВИНЕНКО
Ольга ЛИТВИНЕНКО

Практикум

8

Очна

08.10.2020

Інна ЧЕРВОНЕЦЬ
Тетяна БРАЖНІКОВА

Тренінг

8

Очна

Практикум

8

Очна

Інна ЧЕРВОНЕЦЬ
Оксана МОЛЧАНОВА
На
Інна ЧЕРВОНЕЦЬ
замовлення Тетяна БРАЖНІКОВА
закладів
освіти

94 Візуалізація як тренд
освітнього середовища

95 Технологія майднепенгу з додатком Усі категорії педагогічних
Coggle
працівників
96 Google-форми
завдань

створення

тестових Усі категорії педагогічних
працівників

97 Використання
скрайбингу
освітньому процесі

в Усі категорії педагогічних
працівників

98 Корекційно-розвиткова
робота з Вчителі,
які
проводять
учнями, які мають особливі освітні корекційно-розвиткові
потреби
заняття за інклюзивною
формою навчання
99 Нейропсихологія
писемного Вихователі
груп
мовлення учнів початкових класів
подовженого дня
100 Особливості
використання Практичні
психологи
психодіагностичних методик WISC- інклюзивно-ресурсних
IV, Leiter-3, Conners-3, PEP-3, CASD в центрів
умовах
ІРЦ
та
інтерпретація
отриманих результатів

47

Очна

12.05.2020

Ольга ЛИТВИНЕНКО

101 Використання
інструментів Вчителі початкових класів з
формувального оцінювання у роботі з інклюзивною
формою
дітьми, які мають особливі освітні навчання
потреби

Тренінг

8

Очна

На
замовлення
закладів
освіти

Інна ЧЕРВОНЕЦЬ
Антоніна
КЕНДЮХОВА

К-сть
годин

Форма (очна,
дистанційна)

Дата
проведення

Автор-розробник

16

Очна

15.0616.06.2020

Ганна СКРИПКА
Сергій БУРТОВИЙ

8

Очна

16.01.2020

Сергій БУРТОВИЙ

8

Очна

05.03.2020

Сергій БУРТОВИЙ

8

Очна

30.01.2020

Жанна ФЕДІРКО

8

Очна

07.05.2020

Жанна ФЕДІРКО

8

Очна

24.09.2020

Жанна ФЕДІРКО

8

Очна

03.12.2020

Жанна ФЕДІРКО

На
замовлення
закладів
освіти
На
замовлення
закладів
освіти

Ганна СКРИПКА

5.2. Науково-методичний супровід роботи з керівними кадрами
Вид роботи
(тренінг,
№
Категорія педагогічних
практикум,
Тема, форма проведення
майстер-клас,
з/п
працівників
вебінар,
семінар)
1 Проєктування
інформаційно- Педагогічні
працівники
Тренінг
навчального середовища НУШ з різних фахів, керівники
використанням
сучасних
ІТ- закладів освіти
технологій
2 Створення,
налаштування
та Педагогічні
працівники
Тренінг
оптимізація персонального YouTube- різних фахів, керівники
каналу
закладів освіти
3

Академічна доброчесність:
порушувати права

як

не Педагогічні
працівники
різних фахів, керівники
закладів освіти

Тренінг

4

Як організувати та провести вдалий Педагогічні
працівники
тренінг
різних фахів, керівники
закладів освіти

Тренінг

8

Очна

5

Використання цифрових інструментів Педагогічні
працівники
формувального оцінювання
різних фахів, керівники
закладів освіти

Тренінг

16

Очна

48

Ганна СКРИПКА

6

Практичні
портфоліо

аспекти

створення

Е- Педагогічні
працівники
різних фахів, керівники
закладів освіти

Тренінг

8

Очна

Педагогічні
працівники
різних фахів, керівники
закладів освіти

Тренінг

8

Очна

11 Шляхи подолання антиінноваційних Педагогічні
працівники
бар’єрів в освіті
різних фахів, керівники
закладів освіти

Тренінг

8

Очна

12 Формувальне
оцінювання – Вчителі
навчальних
траєкторія індивідуального успіху
предметів,
методисти,
керівники закладів освіти

Тренінг

8

Очна

На
замовлення
закладів
освіти
На
замовлення
закладів
освіти
На
замовлення
закладів
освіти
На
замовлення
закладів
освіти
На
замовлення
закладів
освіти
На
замовлення
закладів
освіти
19.03.2020

7

Wordpress. Професійний блог/сайт без Педагогічні
працівники
програмування
різних фахів, керівники
закладів освіти

Тренінг

16

Очна

8

Онлайн-сервіси
для
роботи
медіафайлами (фото, аудіо, відео)

з Педагогічні
працівники Майстер-клас
різних фахів, керівники
закладів освіти

8

Очна

9

Відео/аудіомонтаж: основи створення Педагогічні
працівники Майстер-клас
різних фахів, керівники
навчальних відео
закладів освіти

8

Очна

13 Становлення
академічної Керівники та педагогічні
доброчесності в закладі освіти
працівники
спеціальних
закладів освіти
14 Управління інноваційною діяльністю Керівники,
заступники
у закладах освіти
керівників закладів загальної
середньої освіти
15 Партнерство і співпраця закладу Керівники
закладів
позашкільної освіти та громади: нові позашкільної освіти
можливості для розвитку вихованців

Тренінг

8

Очна

21.05.2020

Антоніна
КЕНДЮХОВА

Тренінг

8

Очна

13.02.2020

Ірина МАРЧЕНКО

Практикум

15

Очна

07.1008.10.2020

Юлія МІЦАЙ
Сергій ПЛЯКА

10 Педагогічний сторітелінг

49

Ганна СКРИПКА
Сергій БУРТОВИЙ
Сергій БУРТОВИЙ

Сергій БУРТОВИЙ

Сергій БУРТОВИЙ

Жанна ФЕДІРКО

Жанна ФЕДІРКО

Антоніна
КЕНДЮХОВА

16 Упровадження
здоров’язбережувальних технологій
на
засадах
Концепції
«Нова
українська школа»
17 Розвиток ключових компетентностей
школярів у процесі організації
профільного навчання в умовах
міжшкільного
навчальновиробничого комбінату та закладу
загальної середньої освіти
18 Науково-методичний
супровід
безперервного професійного розвитку
фахівця

Директори
ЗЗСО, Майстер-клас
заступники директорів з
виховної роботи, педагогиорганізатори
Директори
міжшкільних
Семінар
навчально-виробничих
комбінатів

15

Завідувачі
(директори),
Семінар
методисти
методичних
кабінетів (центрів) органів
управління
освітою
райдержадміністрацій,
виконавчих
комітетів
міських рад міст обласного
значення,
міських,
селищних, сільських рад
об’єднаних територіальних
громад
19 Проєктування
індивідуальної Завідувачі
(директори), Практикум
освітньої траєкторії педагога
методисти
методичних
(Зимова
кабінетів (центрів) органів
школа)
управління
освітою
райдержадміністрацій,
виконавчих
комітетів
міських рад міст обласного
значення,
міських,
селищних, сільських рад
об’єднаних територіальних
громад, керівники закладів
освіти
20 Навички «4 К» педагогу сучасної Завідувачі
(директори), Практикум
школи
методисти
методичних (Літня школа)
кабінетів (центрів) органів
управління
освітою
райдержадміністрацій,

8

Очна

08.10.2020

Олена ПОЛОВЕНКО

15

Очна

Буде
повідомлено
додатково

Олена ПОЛОВЕНКО
Оксана
ПОБЕРЕЖЕЦЬ
Людмила КІРІШКО
Валентина ТРУБІНА

15

Очна

29.0603.07.2020

Олена ПОЛОВЕНКО
Оксана
ПОБЕРЕЖЕЦЬ
Людмила КІРІШКО
Валентина ТРУБІНА

50

8

Очна

очна

11.1112.11.2020

Юлія МІЦАЙ

10.09.2020 Олена ТАТАРЕНКО

21 Освітні проєкти як інструмент змін у
Новій українській школі

22 Професійний розвиток педагогічних
працівників. Як навчати дорослих
ефективно?

23 Управлінські процеси закладу освіти:
інструментарій та умови прийняття
ефективних рішень. Школа молодого
керівника

виконавчих
комітетів
міських рад міст обласного
значення,
міських,
селищних, сільських рад
об’єднаних територіальних
громад, керівники закладів
освіти
Завідувачі
(директори), Практикум
методисти
методичних
(Школа
кабінетів (центрів) органів менторингу)
управління
освітою
райдержадміністрацій,
виконавчих
комітетів
міських рад міст обласного
значення,
міських,
селищних, сільських рад
об’єднаних
територіальних
громад, керівники закладів
загальної середньої освіти,
педагогічні працівники
Завідувачі
(директори),
Семінар
методисти
методичних (Регіональна
кабінетів (центрів) органів
школа
управління
освітою новаторства)
райдержадміністрацій,
виконавчих
комітетів
міських рад міст обласного
значення,
міських,
селищних, сільських рад
об’єднаних територіальних
громад, керівники закладів
загальної середньої освіти
Новопризначені та керівники Практикум
зі стажем роботи до 2-х років
закладів загальної середньої
освіти

51

15

Очна

05.0206.02.2020

Оксана
ПОБЕРЕЖЕЦЬ

15

Очна

24.0925.09.2020

Людмила КІРІШКО
Олександр ЖОСАН

15

Очна

29.0930.09.2020

Валентина ТРУБІНА

24 Організаційно-методичні
засади
діяльності
інклюзивно-ресурсних
центрів
25 Організаційно-методичний
аспект
дослідно-експериментальної діяльності
в закладі освіти
26 Професійна
компетентність
директора закладу дошкільної освіти:
управлінський та фаховий аспект
27 Нова українська школа у поступі до
цінностей

28

29

30

31

Директори
інклюзивноресурсних центрів
Заступники
керівників
закладів освіти, педагогічні
працівники
Керівники
закладів
дошкільної освіти

Заступники директорів шкіл
з виховної роботи, педагогиорганізатори,
класні
керівники
Колегіальне рішення: аналітико- Керівники закладів загальної
прогностичний підхід до підготовки і середньої освіти
проведення педагогічної ради
Інноваційні підходи до науково- Завідувачі
(директори),
методичної роботи та критерії її методисти
методичних
ефективності
кабінетів (центрів)
Формування якісного освітнього Завідувачі
(директори),
середовища
методисти
методичних
кабінетів
(центрів),
керівники закладів загальної
середньої освіти
Методичний менеджмент: технологія Завідувачі
(директори)
впровадження
методичних
кабінетів
(центрів), керівники закладів
загальної середньої освіти

32 Управління
розвитком
закладу
загальної середньої освіти
33 Управлінські процеси закладу освіти:
сучасні
підходи
до
системи
планування

Керівники закладів загальної
середньої освіти
Керівники закладів загальної
середньої освіти

Семінар

8

Семінарпрактикум

15

Семінарпрактикум

15

Очна

Дистанційна

Дистанційна

21.04.2020

Олена ПОЛОВЕНКО
Інна ЧЕРВОНЕЦЬ
Тетяна БРАЖНІКОВА

21.0907.10.2020

Ірина МАРЧЕНКО

28.0915.10.2020

Наталія ТАРАПАКА
Наталія ГАГАРІНА

02.1110.11.2020

Юлія МІЦАЙ
Сергій ПЛЯКА

03.0219.02.2020

Олена ПОЛОВЕНКО

03.0219.02.2020

Людмила КІРІШКО
Аліна ВАРЕХА

02.0318.03.2020

Людмила КІРІШКО

06.0422.04.2020

Олена ПОЛОВЕНКО

06.0422.04.2020

Валентина ТРУБІНА

09.1125.11.2020

Валентина ТРУБІНА

Дистанційна
Тренінг

8

Семінарпрактикум

15

Семінарпрактикум

15

Дистанційна
Дистанційна
Дистанційна

Семінарпрактикум

15
Дистанційна

Семінарпрактикум

15

Семінарпрактикум

15

Тренінг

8

52

Дистанційна
Дистанційна

34 Фандрейзинг в управлінні
35
36

37

38

Керівники закладів загальної
середньої освіти
Опорна школа: забезпечення рівного Керівники опорних закладів
доступу до якісної освіти
освіти
Нормативно-методичний
супровід Керівники закладів загальної
організації освітнього процесу в середньої освіти, методисти
закладах загальної середньої освіти
Нормативно-методичний
супровід Керівники закладів загальної
організації освітнього процесу в середньої освіти, методисти
закладах загальної середньої освіти
Професійний розвиток педагога: від Завідувачі
(директори)
стандарту до інновацій
методичних
кабінетів
(центрів), керівники закладів
освіти, педагоги

Тренінг

8

Семінарпрактикум

15

Тренінг

7

Тренінг

7

Семінарпрактикум

53

Дистанційна
Дистанційна
Дистанційна
Дистанційна

07.1223.12.2020
07.1223.12.2020

Валентина ТРУБІНА
Олена ПОЛОВЕНКО

13.0422.04.2020

Василь НУДНИЙ

19.1028.10.2020

Василь НУДНИЙ

Дистанційна
15

07.12Оксана ПОБЕРЕЖЕЦЬ
23.12.2020

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

Зміст роботи

1

Фінальний
етап
другого
(обласного)
туру
всеукраїнського
конкурсу
«Учитель року – 2020»

2

3.

4

5

6

Семінар «Підготовка до участі в
заключному
турі
всеукраїнського
конкурсу
«Учитель року – 2020»
Оперативне
навчання
переможців
другого
туру
всеукраїнського
конкурсу
«Учитель року – 2020».
Проблема:
«Методична
майстерня вчителя»
Підготовка
інформаційноаналітичних матеріалів щодо
організації,
проведення
та
підсумків
всеукраїнського
конкурсу «Учитель року – 2020»,
висвітлення
матеріалів
на
офіційному сайті інституту
Консультації з питань участі
педагогічних працівників у
конкурі «Учитель року – 2020»

Підготовка
нормативних
документів щодо умов та порядку
проведення першого і другого турів

Термін
Категорія
Місце проведення
виконання
учасників
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС «УЧИТЕЛЬ РОКУ – 2020»
Січень
КЗ «КОІППО імені Переможці відбіркового
Василя
етапу обласного туру
Сухомлинського», ЗЗСО всеукраїнського
м. Кропивницького
конкурсу
Організаційно-методичні заходи
Лютий
КЗ «КОІППО імені Переможці обласного
Василя
туру всеукраїнського
Сухомлинського»
конкурсу «Учитель року
– 2020»
Березень
Заклад освіти, у якому Переможці обласного
працює
переможець туру всеукраїнського
другого
туру конкурсу «Учитель року
всеукраїнського
– 2020»
конкурсу
«Учитель
року – 2020»
Інформаційно-методичні заходи
Квітень
Науково-методичний
Методисти, учителі
вісник

Січень –
квітень

КЗ «КОІППО
Методисти, учителі
імені
Василя
Сухомлинського»

Відповідальні
Людмила КОРЕЦЬКА
Лариса ГОЛОДЮК
Василь НУДНИЙ
Лариса ГОЛОДЮК

Лариса ГОЛОДЮК
Олена РЕВНИВЦЕВА
Наталія ЧЕРТКОВА
Наталія ТАРАПАКА
Тетяна ЦІПЕРКО
Лариса ГОЛОДЮК
Олена РЕВНИВЦЕВА
Наталія ЧЕРТКОВА
Наталія ТАРАПАКА
Тетяна ЦІПЕРКО
Лариса ГОЛОДЮК
Олена РЕВНИВЦЕВА
Наталія ЧЕРТКОВА
Наталія ТАРАПАКА
Тетяна ЦІПЕРКО

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС «УЧИТЕЛЬ РОКУ - 2021»
Організаційно-методичні заходи
Вересень
КЗ «КОІППО імені Методисти методичних Лариса ГОЛОДЮК
Василя
служб,
учасники Олена РЕВНИВЦЕВА
Сухомлинського»
першого, другого турів Людмила ХЛАНЬ
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Відмітка про
виконання

Всеукраїнського
конкурсу
«Учитель року –2021»»
Серія онлайн-семінарів щодо
конкурсних випробувань

конкурсу
Жовтеньлистопад

7

8

9

Інформаційно-методичний
супровід
підготовки
до
проведення
першого
туру
всеукраїнського
конкурсу
«Учитель року – 2021»
Методичні рекомендації щодо
організації
та
проведення
другого (обласного) туру

Протягом
року

Вересень

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

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

Лариса ГОЛОДЮК
Олена РЕВНИВЦЕВА
Людмила ХЛАНЬ
10
Олена ПОЛОВЕНКО
Марина ЧАЛА
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС НА КРАЩИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ УРОК ТА УРОК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ З ЕЛЕМЕНТАМИ ФУТБОЛУ
Організаційно-методичні заходи
Проведення обласного етапу Травень
КЗ «КОІППО імені Учителі
фізичної Микола КОРОБОВ
Всеукраїнського конкурсу на
Василя
культури
11 кращий інноваційний урок та
Сухомлинського»
урок фізичної культури з
елементами футболу
Науково-методичний супровід Вересень
КЗ «КОІППО імені Учитель
фізичної Микола КОРОБОВ
участі вчителів у ІV етапі
Василя
культури, переможець
12
Всеукраїнського конкурсу на
Сухомлинського»
обласного етапу
кращий інноваційний урок та
Консультації з питань участі
педагогічних працівників у
конкурсі «Учитель року – 2020»

Жовтень–
грудень

КЗ «КОІППО імені Методисти, учителі
Василя
Сухомлинського»
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урок фізичної культури
елементами футболу

13

14

15

16

17

18

19

з

Інформаційно-методичні заходи
Підготовка
методичних КвітеньКЗ «КОІППО імені Учителі
фізичної Микола КОРОБОВ
рекомендацій, листів, наказів травень
Василя
культури
щодо проведення обласного
Сухомлинського»
етапу Всеукраїнського конкурсу
на кращий інноваційний урок та
урок фізичної культури з
елементами футболу
Підготовка матеріалів на сайт КЗ Травень
КЗ «КОІППО імені Учителі
фізичної Микола КОРОБОВ
«КОІППО
імені
Василя
Василя
культури
Сухомлинського», сайт науковоСухомлинського»
методичної лабораторії фізичної
культури, спорту і захисту Вітчизни
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС АВТОРСЬКИХ ПРОГРАМ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ І СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ
«НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ У НОВІЙ ШКОЛІ» У НОМІНАЦІЇ «КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИТКОВІ ПРОГРАМИ»
Організаційно-методичні заходи
Проведення ІІ туру
Січень
КЗ «КОІППО імені Василя Практичні психологи і Валентина ЧЕБОНЕНКО
Сухомлинського»
соціальні педагоги
Інформаційно-методичні заходи
Підготовка
методичних
Січень
КЗ «КОІППО імені Практичні психологи і Валентина ЧЕБОНЕНКО
рекомендацій щодо проведення
Василя
соціальні педагоги
конкурсу
Сухомлинського»
Підготовка матеріалів на сайт КЗ
Січень
КЗ «КОІППО імені Практичні психологи і Валентина ЧЕБОНЕНКО
«КОІППО
імені
Василя
Василя
соціальні педагоги
Сухомлинського»
Сухомлинського»
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС МАЙСТЕРНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
«ДЖЕРЕЛО ТВОРЧОСТІ»
Організаційно-методичні заходи
Проведення обласного туру
Лютий
КЗ «КОІППО імені
Працівники
Юлія МІЦАЙ
Василя Сухомлинського»
позашкільної освіти
Інформаційно-методичні заходи
Підготовка методичних рекомендацій
Січень
КЗ «КОІППО імені
Працівники
Юлія МІЦАЙ
щодо проведення конкурсу
Василя Сухомлинського» позашкільної освіти
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20

Підготовка матеріалів на сайт
інституту та науково-методичної
лабораторії
інформатики
та
інформаційних технологій навчання
Організаційно-методичні заходи
щодо обласного етапу
Підготовка
методичних
рекомендацій щодо проведення
конкурсу
Підготовка матеріалів на сайт КЗ
«КОІППО
імені
Василя
Сухомлинського»

21

22

23

Лютий

КЗ «КОІППО імені Працівники
Василя
позашкільної освіти
Сухомлинського»

Юлія МІЦАЙ

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС «ШКІЛЬНА БІБЛІОТЕКА-2020»
закладів Юлія МІЦАЙ
СіченьКЗ «КОІППО імені Бібліотекарі
загальної середньої освіти
квітень
Василя
Сухомлинського»
закладів Юлія МІЦАЙ
СіченьКЗ «КОІППО імені Бібліотекарі
загальної середньої освіти
квітень
Василя
Сухомлинського»
закладів Юлія МІЦАЙ
Квітень
КЗ «КОІППО імені Бібліотекарі
загальної
середньої
освіти
Василя
Сухомлинського»
49-Й ОБЛАСНИЙ ЗЛІТ МОЛОДИХ УЧИТЕЛІВ
СіченьКЗ «КОІППО імені Завідувачі, директори, Олена ПОЛОВЕНКО
березень
Василя
методисти методичних
Сухомлинського»
служб

Організаційно-методичний
супровід підготовки та проведення
тижня 49-го обласного зльоту
молодих вчителів
ОБЛАСНИЙ КОНКУРС «ІННОВАЦІЇ В ОСВІТНОМУ ПРОСТОРІ: ТРЕНДИ – 2020»
Організаційно-методичні заходи
Проведення
вебінару
щодо
ВересеньКЗ «КОІППО імені
Для всіх категорій
Ольга ЛИТВИНЕНКО
структури обласного конкурсу
жовтень
Василя
педагогічних
Артур ЧАСТАКОВ
«Інновації в освітньому просторі:
Сухомлинського»
працівників
тренди – 2020». Підготовка
матеріалів на сайт КЗ «КОІППО»
та НМЦ дистанційного навчання
Інформаційно-методичні заходи
Підготовка наказів та листів про
ІІ півріччя
КЗ «КОІППО імені
Для всіх категорій
Ольга ЛИТВИНЕНКО
проведення обласного конкурсу
Василя
педагогічних
Артур ЧАСТАКОВ
«Інновації в освітньому просторі:
Сухомлинського»
працівників
тренди – 2020»
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5.4. Науково-методичний супровід роботи з обдарованими дітьми
5.4.1. Науково-методичний супровід роботи з обдарованими дітьми в МАН
№
з/п
1.

2.

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

Відмітка про
виконання

5.4.2. Всеукраїнські учнівські олімпіади та турніри з навчальних предметів
Графік проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2019-2020 н.р.
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Проведення олімпіад
Дата
Початок
Дні роботи
Місце проведення
проведення олімпіади
членів журі
Хімія
11.01
09.00
Кіровоградський
медичний
коледж 11 – 12.01
ім. Є.Й. Мухіна
Астрономія
09.02
09.00
Державний вищий навчальний заклад 09 – 10.02
«Кіровоградський будівельний коледж»
Історія
18.01
09.00
Кіровоградський
медичний
коледж 18 – 19.01
ім. Є.Й. Мухіна
Математика
26.01
09.00
Державний вищий навчальний заклад 26 – 27.01
«Кіровоградський будівельний коледж»
Біологія
25.01
09.00
Кіровоградський
медичний
коледж 25 – 26.01
ім. Є.Й. Мухіна
Українська мова
19.01
09.00
Кіровоградський
медичний
коледж 19 – 20.01
та література
ім. Є.Й. Мухіна
Німецька мова
01.02
09.00
Кіровоградський
медичний
коледж 01 – 02.02
ім.
Є.Й.
Мухіна
Французька мова
13.00
Інформатика
02.02
09.00
Кропивницький інженерний
коледж 02.02
ЦНТУ,
«Навчально-виховне
об’єднання № 6
«Спеціалізована
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр
естетичного
виховання
«Натхнення»
Кіровоградської
міської
ради
Кіровоградської області»
Назва предмета
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10. Трудове навчання

08.02

09.00

11. Російська мова та
література
12. Екологія

08.02

09.00

29.02

09.00

13. Правознавство

16.02

09.00

14. Англійська мова
15. Іспанська мова

22.02

09.00
13.00

16. Економіка

23.02

09.00

17. Фізика

12.01

09.00

18. Польська мова та
література
19. Географія

23.02

09.00

15.02

09.00

20. Інформаційні
технології

09.02

09.00

Комунальний заклад «Навчально-виховне 08 –09.02
об’єднання І-ІІІ ступенів «Науковий
ліцей»
Міської
ради
міста Кропивницького
Кіровоградської
області»
Кіровоградський
медичний
коледж 08 – 09.02
ім. Є.Й. Мухіна
Кіровоградський
медичний
коледж 29.02 – 01.03
ім. Є.Й. Мухіна
Кіровоградський
медичний
коледж 16 – 17.02
ім. Є.Й. Мухіна
НВК
«Кіровоградський
колегіум- 22 – 23.02
спеціалізований
загальноосвітній
навчальний заклад І-ІІІ ступенів –
дошкільний навчальний заклад-центр
естетичного виховання» Кіровоградської
міської ради Кіровоградської області
Кіровоградський
медичний
коледж 23 – 24.02
ім. Є.Й. Мухіна»
Державний вищий навчальний заклад 12 – 13.01
«Кіровоградський будівельний коледж»
Кіровоградський
медичний
коледж 23 – 24.02
ім. Є.Й. Мухіна
Кіровоградський
медичний
коледж 15 – 16.02
ім. Є.Й. Мухіна
Кропивницький інженерний
коледж 09 – 10.02
ЦНТУ,
«Навчально-виховне
об’єднання № 6
«Спеціалізована
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр
естетичного
виховання
«Натхнення»
Кіровоградської
міської
ради
Кіровоградської області»

Графік проведення обласного етапу
Всеукраїнських учнівських турнірів юних інформатиків, істориків, географів у 2020 році
№
Назва турніру
з/п
1 Турнір юних інформатиків

2

Турнір юних географів

3

Турнір юних істориків

Дата
Дні роботи
Місце проведення
проведення
членів журі
16 – 18.10 Комунальний заклад «Навчально-виховне 16 – 18.10
об’єднання № 6
«Спеціалізована
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів,
центр
естетичного
виховання
«Натхнення» Кіровоградської міської
ради Кіровоградської області»
09 – 11.10 КЗ «Навчально-виховне об’єднання І-ІІІ 09 – 11.10
ступенів «Науковий ліцей» Міської ради
міста Кропивницького Кіровоградської
області»
13 – 15.03 Комунальний заклад «Навчально-виховне 13 – 15.03
об’єднання
природничо-економікоправовий ліцей – спеціалізована школа
І-ІІІ ступенів № 8 – позашкільний центр
Кіровоградської
міської
ради
Кіровоградської області»
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5.4.3. Масові заходи для учнівської молоді
№
з/п

Зміст роботи

Термін
виконання

Категорія
учасників

Відповідальні

КПНЗ
«КОЦДЮТ»

Вихованці гуртків
«Інтелектуальні
ігри»

Сергій ПЛЯКА

КПНЗ
«КОЦДЮТ»

Студенти ЗВО,
вихованці гуртків
«Інтелек-туальні
ігри»
Вихованці гуртків
«Інтелек-туальні
ігри»

Сергій ПЛЯКА

Місце проведення

Організаційно-методичні заходи
1

Участь у складі журі обласного чемпіонату з
інтелектуальних ігор серед школярів

Лютийберезень,
жовтеньлистопад
Лютийберезень,
жовтеньлистопад
Січень,
березень,
листопад,
грудень
Березень

2

Участь у складі журі обласного чемпіонату з
інтелектуальних ігор серед молоді

3

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

4

Участь у складі журі обласного конкурсу
екологічних проєктів

5

Участь у складі журі обласного конкурсу
екологічних агітбригад

Квітень

6

Участь у складі журі обласного конкурсу
квіткових килимових композицій і скульптур

Червень
(вересень)

7

Екскурсії до музейної кімнати історії освіти
Кіровоградщини

Протягом
року

8

ІV етап Х Міжнародного мовно-літературного

Лютий

НВО № 25

КЗ
«ОЦЕНТУМ»

Вихованці гуртків
екологічного
напряму
КЗ
Вихованці гуртків
«ОЦЕНТУМ»
екологічного
напряму
КПНЗ
Вихованці гуртків
«КОЦДЮТ»
соціальнореабілітацій-ного
напряму
КЗ «КОІППО
Учні, вихованці
імені Василя
гуртків, члени МАН,
Сухомлинського»
студенти
Учні, студенти
КЗ «КОІППО
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Сергій ПЛЯКА

Юлія МІЦАЙ
Юлія МІЦАЙ
Юлія МІЦАЙ

Лариса ГАЙДА
Галина МІНИЧ

Відмітка
про
виконання

імені Василя
Сухомлинського»

конкурсу учнівської та студентської молоді ім.
Т.Шевченка

Наталія
КОТЛЯРЕНКО
Олена РЕВНИВЦЕВА
Галина МІНИЧ
Наталія
КОТЛЯРЕНКО

9

ІV етап ХХ конкурсу знавців української мови
імені Петра Яцика

Лютий

Комунальний заклад
«Центральноукраїнський
науковий
ліцей-інтернат
Кіровоградської
обласної ради»

Учні, студенти

10

ІІІ етап ХХІ конкурсу знавців української мови
імені Петра Яцика

Грудень

Учні, студенти

Галина МІНИЧ
Наталія
КОТЛЯРЕНКО

11

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

Листопад

НВО № 6 «СЗШ ІІІІ ст.
Кіровоградської
міської ради
КЗ
«КОІППО
імені
Василя
Сухомлинського»
Інститут
модернізації
змісту освіти
КЗ
«КОІППО
імені
Василя
Сухомлинського»
КЗ
«КОІППО
імені
Василя
Сухомлинського»

Учні, студенти

Галина МІНИЧ
Наталія
КОТЛЯРЕНКО
Галина МІНИЧ
Наталія
КОТЛЯРЕНКО
Наталія ЧЕРТКОВА
Інна ВІДІБОРЕНКО

12

13

14

Міжнародний учнівський
істориків «ЛЕЛЕКА - 2020»

конкурс

юних

15

Всеукраїнський
конкурс
юних
суспільствознавців «КРИШТАЛЕВА СОВА»

16

Щорічний обласний конкурс на кращого знавця
Конституції України

Січень

26.01-27.02
Березень
Відповідно до
графіка
20.03
Відповідно до
графіка
Квітень

Учні
Учні 5-11 класів
Учні
5-11 класів

Інна ВІДІБОРЕНКО

КЗ
«КОІППО
імені
Василя
Сухомлинського»

Учні 3-11 класів

Інна ВІДІБОРЕНКО

Спільно з головним
управлінням юстиції
в Кіровоградській
області
на
базі
ЦДПУ
імені
В.Винниченка

Учні 11 класів

Наталія ЧЕРТКОВА
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17

18

19
20
21
22

23

24

25

26
27

28

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

Грудень
Протягом року
Протягом року
Вересеньжовтень
Листопад

КЗ
«КОІППО
імені
Василя
Сухомлинського»
НВО
«Кіровоградський
колегіум»
ЗЗСО області
ЦДПУ імені
В. Винниченка
ЗЗСО області

Березень,
грудень

ЗЗСО області

Квітень

ЗЗСО області

Учні 8- 11 класів

Інна ВІДІБОРЕНКО

Учні 9-10-х класів

Ірина КОСА

Учні 5-11-х класів

Ірина КОСА

Учні 10-11-х класів

Ірина КОСА

Учні, студенти

Марина ЧАЛА
Любов ТКАЧЕНКО

Учні
Андрій ДРОБІН
Учні

Листопад
За календарем
ОВКФВСМОН
У
Листопад,
квітень

ЗЗСО області
Учні

Людмила ХЛАНЬ
Тетяна ЦІПЕРКО

м. Кропивницький

Учні

Микола КОРОБОВ

м. Кропивницький

Учні

Микола КОРОБОВ

м. Кропивницький

Навчальні заклади

Микола КОРОБОВ

ЗЗСО області

Учні 1-11 класів

Наталія
ТІХОНОВА
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5.5. Науково-методичний супровід виховної роботи та бібліотечної справи
№
з/п
1.

2.

3.

4.

5.

Форма та тема заходу
Тренінг «Розбудова Нової
української школи: ціннісні
пріоритети»

Термін
виконання
24.09

Практикум
«Шкільний
22.10
бібліотечно-інформаційний
центр закладу освіти: нові
можливості,
перспективи
розвитку»
Майстер-клас
11.11-12.11
«Впровадження
здоров’язбережувальних
технологій
на
засадах
Концепції «Нова українська
школа»

Семінар-практикум «Сучасні 06.04-20.04
підходи до створення нової
моделі
бібліотеки
–
інформаціійно-ресурсного
центру ЗЗСО»
Тренінг «Нова українська 02.11-10.11
школа
у
поступі
до
цінностей»

Місце проведення

Категорія учасників

Відповідальні

КЗ «КОІППО імені
Василя
Сухомлинського

Методисти МК (центрів) органів управління
освітою РДА, виконавчих комітетів міських
рад міст обласного значення, міських,
селищних,
сільських
рад
об’єднаних
територіальних громад, які відповідають за
виховну роботу і позашкільну освіту, ЗВР,
класні керівники
Бібліотекарі ЗЗСО, методисти МК (центрів)
органів управління освітою РДА, виконкомів
МР міст обласного значення, міських,
селищних, сільських рад ОТГ

Юлія МІЦАЙ
Сергій ПЛЯКА

Помічнянська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 3
Помічнянської
міськради
Чечеліївська ЗШ І-ІІІ Директори ЗЗСО, заступники директорів з
ступенів, філія
виховної роботи, педагоги-організатори
Новостародубської ЗШ
І-ІІІ ст. Петрівської
райради
Кіровоградської
області; КЗ «КОІППО
імені Василя
Сухомлинського»
КЗ «КОІППО імені
Бібліотекарі закладів освіти
Василя
Сухомлинського»
(дист.форма)
КЗ «КОІППО імені
Василя
Сухомлинського»
(дист.форма)

Заступники директорів шкіл з виховної
роботи,
педагоги-організатори,
класні
керівники
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Надія ДЯЧЕНКО

Юлія МІЦАЙ
Сергій ПЛЯКА

Надія ДЯЧЕНКО

Юлія МІЦАЙ
Сергій ПЛЯКА

Відмітка про
виконання

5.6. Науково-методичний супровід інклюзивної освіти, корекційної освіти, діяльності спеціальних навчальних закладів
№
з/п
1

2

3

4

5

6
7

8

Форма та тема заходу
Консультування з питань реалізації
Державного стандарту початкової загальної
освіти для дітей з особливими освітніми
потребами
Упорядкування
картотеки
вчителівдефектологів,
вчителів-реабілітологів,
асистентів вчителів-реабілітологів
Упорядкування картотеки керівників та
педагогічних працівників шкіл-інтернатів,
спеціальних навчальних закладів, закладів
та
установ
соціально-психологічної
реабілітації
Упорядкування картотеки вихователів
загальноосвітніх навчальних закладів та
вихователів закладів професійно-технічної
освіти, вихователів гуртожитків
Розробка
навчально-методичного
комплексу для організації навчання учнів з
порушеннями зору, слуху та опорнорухового апарату в контексті реалізації
інклюзивної освіти
Лекція «Методичне забезпечення роботи
педагога в умовах інклюзії»
Лекція «Методичне забезпечення асистента
педагога в умовах інклюзії»
Практичне заняття «Практика спільного
викладання в організації корекційнорозвиткового супроводу учнів з особливими
освітніми потребами»

Термін
виконання
Протягом року

КЗ «КОІППО імені Василя
Сухомлинського»

Категорія
учасників
Педагогічні
працівники

Січень,
листопад

КЗ «КОІППО імені Василя
Сухомлинського»

Педагогічні
працівники

Валентина ВОЙТКО

Січень,
листопад

КЗ «КОІППО імені Василя
Сухомлинського»

Педагогічні
працівники

Вікторія ПАВЛЮХ

Січень,
листопад

КЗ «КОІППО імені Василя
Сухомлинського»

Педагогічні
працівники

Оксана МОЛЧАНОВА
Ірина МАРЧЕНКО

Січень-квітень

КЗ «КОІППО імені Василя
Сухомлинського»

Педагогічні
працівники

Валентина ВОЙТКО
Вікторія ПАВЛЮХ
Оксана МОЛЧАНОВА

Протягом року

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

Педагогічні
працівники
Педагогічні
працівники
Педагогічні
працівники

Вікторія ПАВЛЮХ

Протягом року
Протягом року

Місце проведення
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Відповідальні
Валентина ВОЙТКО
Вікторія ПАВЛЮХ

Вікторія ПАВЛЮХ
Вікторія ПАВЛЮХ

Відмітка про
виконання

9

Основні напрямки роботи психологічної Травень,
служби в контексті реалізації Концепції вересень
«Нова українська школа» (скайп-наради)

10

Підготовка
інструктивно-методичних
матеріалів проведення скайп-нарад з
проблеми «Організаційно-методичні засади
діяльності інклюзивно-ресурсних центрів»
Систематичне оновлення сторінок сайту
ресурсного центру підтримки інклюзивної
освіти

11

За потребою

Протягом року

12

Підготовка
інформаційно-методичних
листів та обмін інформацією з інклюзивноресусними центрами області

Протягом року

13

Організаційно-методична робота щодо
створення електронного банку корекційних
методик для роботи з дітьми з особливими
освітніми потребами

Протягом року

КЗ «КОІППО імені Василя Методисти, які
Сухомлинського»
відповідають за
психологічну
службу
КЗ «КОІППО імені Василя Директори
Сухомлинського»
інклюзивноресурсних
центрів
КЗ «КОІППО імені Василя Фахівці
Сухомлинського»
інклюзивноресурсних
центрів
КЗ «КОІППО імені Василя Директори
Сухомлинського»
інклюзивноресурсних
центрів
КЗ «КОІППО імені Василя Педагогічні
Сухомлинського»
працівники
закладів
освіти,
які
навчають
учнів
з
особливими
освітніми
потребами

Валентина
ЧЕБОНЕНКО
Інна ЧЕРВОНЕЦЬ
Тетяна БРАЖНІКОВА
Інна ЧЕРВОНЕЦЬ
Тетяна БРАЖНІКОВА
Інна ЧЕРВОНЕЦЬ
Тетяна БРАЖНІКОВА
Інна ЧЕРВОНЕЦЬ
Тетяна БРАЖНІКОВА

5.7. Науково-методичний супровід дошкільної освіти
№
з/п
1

2

Зміст роботи

Термін виконання

Оновити лекційні та практичні заняття Відповідно до плану
відповідно до тематики курсів підвищення кваліфікації
педагогічних працівників ЗДО
педагогічних
працівників області
Підготовка та проведення круглого І півріччя

Місце
проведення
КЗ «КОІППО»
імені Василя
Сухомлинського»
КЗ «КОІППО
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Категорія учасників

Відповідальні

Педагогічні
працівники ЗДО

Науково-педагогічні
працівники кафедри

Педагогічні

Наталія ТАРАПАКА

Відмітка про
виконання

столу з проблеми «Психологопедагогічна
підтримка
дітей
з
особливими освітніми потребами в
умовах закладу дошкільної освіти»

імені Василя
Сухомлинського»

працівники які
працюють в
інклюзивних групах

Інна ЧЕРВОНЕЦЬ

5.8. Науково-методичний супровід позашкільної освіти
№
з/п
1.
2.

3.

4.

Форма та тема заходу
Тренінг «Проєктування професійного
розвитку
педагогів
закладу
позашкільної освіти»
Практикум «Партнерство і співпраця
закладу позашкільної освіти та
громади: нові можливості для розвитку
вихованців»
Практикум
«Формування
компетентностей вихованців в умовах
роботи гуртка»

Семінар-практикум з національнопатріотичного
виховання
для
відповідальних за проведення районних
(міських) етапів Всеукраїнської дитячоюнацької військово-патріотичної гри
«Сокіл»
(Джура)
з
проблеми
«Всеукраїнська
дитячо-юнацька
військово-патріотична гра «Сокіл»
(Джура): особливості підготовки та
основні аспекти її проведення»

Термін
виконання

Місце проведення

Категорія
учасників

Відповідальні

19.03

КЗ «КОІППО імені Василя
Сухомлинського

Методисти закладів
позашкільної освіти

Юлія МІЦАЙ
Сергій ПЛЯКА

07.10-08.10

КЗ «ЦДЮТ» Бобринецької
міської ради; КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського

Директори закладів
позашкільної освіти

Юлія МІЦАЙ
Сергій ПЛЯКА

05.11

КЗ «ЦДЮТ» Кіровоградської
міської ради»

Юлія МІЦАЙ
Сергій ПЛЯКА

Квітень

КЗ «ОЦТКЕУМ»

Керівники гуртків
закладів
позашкільної освіти
(робота локацій за
напрямами
позашкільної освіти)
Методисти з
національнопатріотичного
виховання та
відповідальні за
підготовку команд
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Юлія МІЦАЙ

Відмітка
про
виконання

VІ. Навчально-методична діяльність
6.1. Здійснення підвищення кваліфікації та комплексної освітньої підготовки
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»):
№

1

2

3

4

5

6

Назва програми

Термін
проведення

К-ть К-ть Кількість
здобувачів
годин груп у групі

Розробники

Напрям І. Розвиток професійних компетентностей
(знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
Розвиток
професійних
16.03-20.03.2020 30
1
30
Олена ВІКТОРІНА
компетентностей
вчителів
Ірина НЕБЕЛЕНЧУК
української мови і літератури 21.09-25.09.2020 30
1
28
Розвиток
професійних
компетентностей
вчителів
1
24
української
мови
і 13.04-17.04.2020 30
Олена ВІКТОРІНА
літератури.
Наталія КОТЛЯРЕНКО
Піднапрям:
знання
і
Галина МІНИЧ
використання
фахових
1
23
методик
викладання 07.09-11.09.2020 30
української мови
Розвиток
професійних
компетентностей
вчителів
української
мови
і 04.05-08.05.2020 30
Олена ВІКТОРІНА
1
23
літератури.
Ірина НЕБЕЛЕНЧУК
Піднапрям:
знання
і
Наталія КОТЛЯРЕНКО
використання
освітніх
Галина МІНИЧ
технологій
викладання 19.10-23.10.2020 30
1
24
української мови і літератури
Розвиток
професійних
компетентностей
вчителів
української
мови
і
Ірина НЕБЕЛЕНЧУК
літератури.
27.01-31.01.2020 30
1
24
Наталія КОТЛЯРЕНКО
Піднапрям:
знання
і
Галина МІНИЧ
використання
фахових
методик
викладання
української літератури
Розвиток
професійних
компетентностей
вчителів 18.05-22.05.2020 30
1
23
зарубіжної
літератури,
Ірина НЕБЕЛЕНЧУК
інтегрованого
курсу
Олена РЕВНИВЦЕВА
«Література» та російської 01.06-05.06.2020 30
1
24
мови
Розвиток
професійних
компетентностей
вчителів
23
1
зарубіжної
літератури, 06.04-10.04.2020 30
інтегрованого
курсу
«Література» та російської
Ірина НЕБЕЛЕНЧУК
мови.
Олена РЕВНИВЦЕВА
Піднапрям:
розвиток
22
1
фахових методик
та 26.10-30.10.2020 30
технологій
викладання
зарубіжної літератури
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7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Розвиток
професійних
компетентностей
вчителів
англійської мови
Розвиток
професійних
компетентностей
вчителів
англійської
мови,
які
викладають у початковій
школі
Розвиток
професійних
компетентностей
вчителів
англійської мови.
Піднапрям:
розвиток
фахових
методик
та
технологій
Розвиток
професійних
компетентностей
вчителів
німецької мови
Розвиток
професійних
компетентностей
вчителів
математики
Розвиток
професійних
компетентностей
вчителів
математики.
Піднапрям: знання фахових
методик і технологій
Розвиток
професійних
компетентностей
вчителів
математики.
Піднапрям:
методика
навчання математики
Розвиток
професійних
компетентностей
вчителів
фізики і астрономії.
Піднапрям:
методика
викладання предмета
Розвиток
професійних
компетентностей
вчителів
фізики і астрономії.
Піднапрям:
упровадження
сучасних
технологій
навчання
Розвиток
професійних
компетентностей
вчителів
фізики і астрономії.
Піднапрям: новітні тенденції
методики навчання фізики
Розвиток
професійних
компетентностей
вчителів
фізики і астрономії.
Піднапрям:
методика
розв’язування задач з фізики
Розвиток
професійних
компетентностей
вчителів
фізики
і
астрономії.
Піднапрям:
технології та
методика навчання фізики

10.02-14.02.2020

30

1

06.04-10.04.2020

30

1

07.09-11.09.2020

09.11-13.11.2020

30

30

1

24

Ірина КОСА
Юлія ЗАДУБНЯК

24

Ірина КОСА
Юлія ЗАДУБНЯК

24
Ірина КОСА
Юлія ЗАДУБНЯК

1

24

17.02-21.02.2020

30

1

32

Руслана ГРИНЮКОВА

24.02-28.02.2020

30

1

24

16.11-20.11.2020

30

1

21

Ганна СКРИПКА
Любов ТКАЧЕНКО

16.03-20.03.2020

30

1

22

30.11-04.12.2020

30

1

24

02.11-06.11.2020

30

1

24

Лариса ГОЛОДЮК
Любов ТКАЧЕНКО

27.01-31.01.2020

30

1

24

Адам БИК
Андрій ДРОБІН

30.03-03.04.2020

30

1

23

Адам БИК
Андрій ДРОБІН

04.05-08.05.2020

30

1

24

Адам БИК
Андрій ДРОБІН

Лариса ГОЛОДЮК
Любов ТКАЧЕНКО

26.10-30.10.2020

30

1

24

Адам БИК
Андрій ДРОБІН

09.11-13.11.2020

30

1

23

Адам БИК
Андрій ДРОБІН
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19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Розвиток
професійних
компетентностей
вчителів
природничо-математичних
дисциплін
(фізика,
математика, хімія, біологія,
географія).
Піднапрям: технології STEMнавчання
Розвиток
професійних
компетентностей
вчителів
біології і екології
Розвиток
професійних
компетентностей
вчителів
біології і екології.
Піднапрям:
методика
розв’язання задач з біології
Розвиток
професійних
компетентностей
вчителів
хімії
Розвиток
професійних
компетентностей
вчителів
географії.
Піднапрям:
методика
викладання географії
Розвиток
професійних
компетентностей
вчителів
історії
Розвиток
професійних
компетентностей
вчителів
суспільствознавчих
дисциплін
Розвиток
професійних
компетентностей
вчителів
музичного
мистецтва,
інтегрованого
курсу
«Мистецтво».
Піднапрям: зміст мистецької
освіти у вимірі сьогодення
Розвиток
професійних
компетентностей вчителів,
які викладають предмети
«Образотворче мистецтво»,
«Мистецтво» у закладах
загальної середньої освіти
Розвиток
професійних
компетентностей вчителів, які
викладають
предмети
освітньої галузі «Технології»
Розвиток
професійних
компетентностей
вчителів
трудового
навчання
(технологій)
Розвиток
професійних
компетентностей
вчителів
інформатики

24

Адам БИК
Андрій ДРОБІН
Людмила ХЛАНЬ
Оксана БОГДАНОВА
Тетяна ЦІПЕРКО
Любов ТКАЧЕНКО

25.05-29.05.2020

30

1

14.09-18.09.2020

30

1

10.02-14.02.2020

30

1

26.10-30.10.2020

30

1

03.02-07.02.2020
02.03-06.03.2020
21.09-25.09.2020
17.02-21.02.2020

30
30
30
30

1
1
1
1

23
26
25
24

18.05-22.05.2020

30

1

25

19.10-23.10.2020

30

1

25

16.03-20.03.2020

30

1

24

01.06-05.06.2020

30

1

25

04.05-08.05.2020

30

1

24

07.09-11.09.2020

30

1

25

07.12-11.12.2020

30

1

24

17.02-21.02.2020

30

1

22

02.03-06.03.2020

30

1

25

23.11-27.11.2020

30

1

21

24.02-28.02.2020

30

1

21

Вікторія
КОНДРАТОВА

23

23

Оксана БОГДАНОВА

24

Оксана БОГДАНОВА

Тетяна ЦІПЕРКО

Жанна ФЕДІРКО
Людмила ХЛАНЬ
Юрій
МИТРОФАНЕНКО
Наталія ЧЕРТКОВА
Інна ВІДІБОРЕНКО
Юрій
МИТРОФАНЕНКО
Наталія ЧЕРТКОВА
Інна ВІДІБОРЕНКО

Анжела ГЕЛЬБАК
Сергій ЧЕРНЕНКО

03.02-07.02.2020

30

1

23

Ганна СКРИПКА
Марина ЧАЛА
Олена ТАТАРЕНКО
Олександр ШОВЕНКО

14.09-18.09.2020

30

1

24

Сергій БУРТОВИЙ
Олена ТАТАРЕНКО

17.02-21.02.2020

30

1

24

13.04-17.04.2020

30

1

24
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Ганна СКРИПКА
Олександр ШОВЕНКО

Розвиток
професійних
31 компетентностей
вчителів
фізичної культури
Розвиток
професійних
32 компетентностей
вчителів
предмета «Захист Вітчизни»
Розвиток
професійних
33 компетентностей
вчителів
основ здоров’я
Розвиток
професійних
компетентностей
вчителів
основ здоров’я та педагогів, які
34
викладають
факультативні
курси здоров’язбережувального
профілактичного спрямування
Розвиток
професійних
35 компетентностей
практичних психологів
Розвиток
професійних
36 компетентностей соціальних
педагогів
Розвиток
професійних
компетенцій
педагогічних
37 працівників, які працюють на
посаді бібліотекаря закладу
загальної середньої освіти
Розвиток
професійних
компетентностей педагогів38
організаторів
закладів
загальної середньої освіти
Розвиток
професійних
39 компетентностей
вчителів
початкових класів
Розвиток
професійних
компетентностей
вчителів
початкових
класів,
які
працюватимуть за освітньою
40
програмою початкової школи
науково-педагогічного проєкту
«Інтелект України» у закладах
загальної середньої освіти
Розвиток
професійних
41 компетентносей
вихователів
груп подовженого дня
Розвиток
професійних
компетентностей
педагогічних
працівників
42 закладів дошкільної освіти.
Піднапрям:
розвиток
професійних компетентностей
музичних керівників

17.02-21.02.2020

30

1

25

05.10-09.10.2020

30

1

24

30.03-03.04.2020

30

1

25

26.10-30.10.2020

30

1

21

27.01-31.01.2020

30

1

23

Тетяна ЖЕЛЄЗНОВА
Світлана ЄФІМЕНКО
Оксана МОЛЧАНОВА

16.03-20.03.2020

30

1

21

Тетяна ЖЕЛЄЗНОВА
Світлана ЄФІМЕНКО
Оксана МОЛЧАНОВА

17.02-21.02.2020

30

1

26

Анжела ГЕЛЬБАК
Валентина ЧЕБОНЕНКО

23.11-27.11.2020

30

1

25

Анжела ГЕЛЬБАК
Валентина ЧЕБОНЕНКО

30.03-03.04.2020

30

1

24

Ірина НЕБЕЛЕНЧУК
Надія ДЯЧЕНКО

13.04-17.04.2020

30

1

24

28.09-02.10.2020

30

1

24

27.01-31.01.2020
16.03-20.03.2020
04.05-08.05.2020
02.11-06.11.2020
23.11-27.11.2020

30
30
30
30
30

2
2
2
2
2

47
48
45
45
47

30.03-03.04.2020

30

1

25

Микола КОРОБОВ
Микола КОРОБОВ

Юлія МІЦАЙ
Сергій ПЛЯКА
Вікторія
КОНДРАТОВА
Наталія ТІХОНОВА
Олена ЧЕРНЕЦЬКА

Олена ЧЕРНЕЦЬКА
05.10-09.10.2020

30

1

24

13.04-17.04.2020

30

1

24

Оксана МОЛЧАНОВА
Тетяна БРАЖНІКОВА

03.02-14.02.2020

72

1

25

Наталія ТАРАПАКА
Наталія ГАГАРІНА
Світлана СКУРЕНКО

70

43

44

45

46

47

48

Розвиток
професійних
компетентностей
педагогічних
працівників
закладів дошкільної освіти.
03.02-14.02.202
Піднапрям:
розвиток
професійних компетентностей
інструкторів з фізкультури
Розвиток
професійних
компетентностей
педагогічних
працівників
закладів дошкільної освіти.
28.09-09.10.2020
Піднапрям:
розвиток
професійних компетентностей
вихователів-методистів
Розвиток
професійних 06.04-17.04.2020
компетентностей
18.05-29.05.2020
педагогічних
працівників
07.09-18.09.2020
закладів дошкільної освіти.
Піднапрям:
розвиток 19.10-30.10.2020
професійних компетентностей
09.11-20.11.2020
вихователів
30.11-11.12.2020
Розвиток
професійних
компетентностей
педагогічних
працівників
(директорів,
завідувачів
03.02-14.02.2020
центрів, філій, заступників
директорів,
методистів,
завідувачів відділів) закладів
позашкільної освіти
Розвиток
професійних
компетентностей
заступників директорів з 23.11-27.11.2020
виховної роботи закладів
загальної середньої освіти
Розвиток
професійних
компетентностей керівників
гуртків
декоративно- 18.05-29.05.2020
прикладного
мистецтва
закладів освіти
Розвиток
професійних
компетентностей
керівників
гуртків
соціально- 28.09-09.10.2020
реабілітаційного та гуманітарного
напрямів закладів освіти
Розвиток
професійних
компетентностей керівників
хореографічних гуртків та 24.02-06.03.2020
вчителів хореографії закладів
освіти
Розвиток
професійних
компетентностей
вчителів 27.01-31.01.2020
закладів загальної середньої
освіти з інклюзивним та 02.11-06.11.2020
інтегрованим навчанням

71

72

1

18

72

1

24

72

2

48

72

2

48

72
72
72
72

2
2
2
2

48
48
50
48

72

1

30

Юлія МІЦАЙ

30

1

24

Юлія МІЦАЙ

72

1

26

Юлія МІЦАЙ

72

1

24

Юлія МІЦАЙ
Сергій ПЛЯКА

72

1

27

Юлія МІЦАЙ

30

1

25

30

1

24

Оксана МОЛЧАНОВА
Інна ЧЕРВОНЕЦЬ

Розвиток
професійних
компетентностей
асистентів 06.04-10.04.2020 30
1
26
Оксана МОЛЧАНОВА
49 вчителів закладів загальної
Інна ЧЕРВОНЕЦЬ
середньої освіти з інклюзивним
30.11-04.12.2020 30
1
23
та інтегрованим навчанням
Розвиток
професійних
Оксана МОЛЧАНОВА
50 компетентностей
фахівців 01.06-05.06.2020 30
1
20
Тетяна БРАЖНІКОВА
інклюзивно-ресурсних центрів
Розвиток
професійної
компетентності
вихователів
спеціальних шкіл, санаторних
шкіл,
навчальнореабілітаційних
центрів,
Олександр ЖОСАН
51 вихователів та чергових з 25.05-29.05.2020 30
1
26
Валентина ВОЙТКО
режиму
шкіл
соціальної
реабілітації,
професійних
училищ
соціальної
реабілітації та інтернатів у
складі цих закладів
Розвиток
професійної
компетентності
вчителівдефектологів
(логопедів,
тифлопедагогів, сурдопедагогів,
Валентина ВОЙТКО
52
06.04-10.04.2020 30
1
25
олігофренопедагогів), вчителівОлександр ЖОСАН
реабілітологів,
асистентів
вчителів-реабілітологів,
корекційних педагогів
Розвиток
професійної
компетентності
вихователів
гімназій і ліцеїв, закладів
спеціалізованої
освіти,
Олександр ЖОСАН
53 інтернатів у складі закладів 01.06-05.06.2020 30
2
44
Анжела ГЕЛЬБАК
загальної середньої освіти,
Оксана МОЛЧАНОВА
закладів
професійної
(професійно-технічної) освіти,
гуртожитків
Напрям ІІ. Формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей вмінь,
визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»
Формування
вчителями
англійської
мови
у
Ірина КОСА
54 здобувачів іншомовної освіти 19.10-23.10.2020 30
1
25
Юлія ЗАДУБНЯК
спільних
для
ключових
компетентностей вмінь
Формування у здобувачів
Жанна ФЕДІРКО
природничо-математичної
Людмила ХЛАНЬ
освіти (вчителів фізики і
Андрій ДРОБІН
55 астрономії, біології і екології, 30.11-04.12.2020 30
1
24
Оксана БОГДАНОВА
хімії, математики, географії)
Любов ТКАЧЕНКО
спільних
для
ключових
Тетяна ЦІПЕРКО
компетентностей вмінь

72

56

57

58

59

60

61

62

63

64

Формування
вчителями
трудового
навчання
(технологій) спільних для
ключових компетентностей
вмінь здобувачів загальної
середньої освіти
Формування
вчителями
інформатики спільних для
ключових компетентностей
вмінь здобувачів загальної
середньої освіти
Формування вчителями історії
(основ
правознавства,
громадянської
освіти)
у
здобувачів суспільствознавчої
освіти спільних для ключових
компетентностей вмінь
Формування
вчителями
фізичної культури спільних
для
ключових
компетентностей вмінь
Формування вчителями, які
викладають
предмет
«Образотворче мистецтво» та
інтегрований
курс
«Мистецтво» у закладах
загальної середньої освіти,
спільних
для
ключових
компетентностей вмінь
Формування
у вчителів
початкових класів спільних
для
ключових
компетентностей вмінь
Формування вчителями основ
здоров’я та педагогами, які
викладають
факультативні
курси
здоров’язбережувального
профілактичного
спрямування, соціальної та
здоров’язбережної
компетентностей
шляхом
навчання на засадах розвитку
життєвих навичок
Формування вихователями
груп
подовженого
дня
спільних
для
ключових
компетентностей вмінь в учнів
Формування практичними
психологами спільних для
ключових компетентностей
вмінь у здобувачів закладів
загальної освіти

28.09-02.10.2020

30

1

23

Сергій БУРТОВИЙ
Олена ТАТАРЕНКО

21.09-25.09.2020

30

1

23

Ганна СКРИПКА
Марина ЧАЛА

02.11-06.11.2020

30

1

23

Юрій МИТРОФАНЕНКО
Наталія ЧЕРТКОВА
Інна ВІДІБОРЕНКО

16.11-20.11.2020

30

1

23

Микола КОРОБОВ

05.10-09.10.2020

30

1

23

Вікторія
КОНДРАТОВА

21.09-25.09.2020

30

1

25

Вікторія
КОНДРАТОВА
Наталія ТІХОНОВА
Олена ЧЕРНЕЦЬКА

14.09-18.09.2020

30

1

23

Тетяна ЖЕЛЄЗНОВА
Оксана МОЛЧАНОВА
Світлана ЄФІМЕНКО

28.09-02.10.2020

30

1

23

Оксана МОЛЧАНОВА
Тетяна БРАЖНІКОВА

02.11-06.11.2020

30

1

23

Оксана МОЛЧАНОВА
Валентина ЧЕБОНЕНКО

73

65

66

67

68

69

70

71

72

Формування у здобувачів
освіти спеціальних закладів
Олександр ЖОСАН
09.11-13.11.2020 30
1
20
освіти спільних для ключових
Вікторія ПАВЛЮХ
компетентностей вмінь
Формування
вчителямидефектологами, вчителямиреабілітологами,
Валентина ВОЙТКО
корекційними педагогами у 19.10-23.10.2020 30
1
25
Олександр ЖОСАН
здобувачів спеціальної освіти
спільних
для
ключових
компетентностей вмінь
Формування у здобувачів
спеціалізованої
освіти
Олександр ЖОСАН
07.09-11.09.2020 30
1
20
спільних
для
ключових
Оксана МОЛЧАНОВА
компетентностей вмінь
Напрям ІІІ. Психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку,
основи андрагогіки
Психолого-фізіологічні
особливості
здобувачів
Олександр ЖОСАН
освіти
дошкільного
та 14.09-18.09.2020 30
1
23
Валентина ВОЙТКО
молодшого шкільного віку,
основи андрагогіки
Психолого-фізіологічні
особливості
здобувачів
Анжела ГЕЛЬБАК
освіти
підліткового
та 07.12-11.12.2020 30
1
21
Оксана МОЛЧАНОВА
юнацького віку, основи
андрагогіки
Напрям V. Використання інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій
в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну
та кібернетичну безпеку
Використання інформаційнокомунікативних та цифрових
технологій
в
освітньому
процесі.
Сергій БУРТОВИЙ
30.03-03.04.2020 30
1
23
Піднапрям: упровадження
Ганна СКРИПКА
елементів STEM-освіти на
уроках
природничоматематичних дисциплін
Використання інформаційнокомунікативних та цифрових
технологій
в
освітньому
процесі.
Сергій БУРТОВИЙ
04.05-08.05.2020 30
1
22
Піднапрям:
проєктування
Ганна СКРИПКА
інформаційно-навчального
середовища з використанням
мобільних пристроїв
Використання інформаційнокомунікативних та цифрових
Сергій БУРТОВИЙ
технологій
в
освітньому
18.05-22.05.2020 30
1
23
Ганна СКРИПКА
процесі.
Ольга ЛИТВИНЕНКО
Піднапрям: основи безпеки в
інтернеті

74

Використання інформаційнокомунікативних та цифрових
технологій
в
освітньому
73
01.06-05.06.2020 30
1
22
процесі.
Піднапрям: освітній процес на
засадах змішаного навчання
Використання інформаційнокомунікативних та цифрових
технологій в освітньому
процесі.
74
21.09-25.09.2020 30
1
23
Піднапрям:
використання
онлайн-ресурсів
у
практичній
діяльності
сучасного педагога
Використання інформаційнокомунікативних та цифрових
технологій в
освітньому
процесі.
75
16.11-20.11.2020 30
1
23
Піднапрям: Google-сервіси як
засіб
упорядкування
інформаційно-освітнього
середовища
Напрям VІ. Мовленнєва компетентність

Ганна СКРИПКА
Ольга ЛИТВИНЕНКО

Сергій БУРТОВИЙ
Ганна СКРИПКА
Ольга ЛИТВИНЕНКО

Лариса ГОЛОДЮК
Ольга ЛИТВИНЕНКО

Олена ВІКТОРІНА
Ірина НЕБЕЛЕНЧУК
09.11-13.11.2020 30
1
23
Наталія КОТЛЯРЕНКО
Галина МІНИЧ
Напрям VІІІ. Розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науковометодичних установ та їх заступників) тощо
Розвиток
управлінської
компетентності керівників,
03.02-14.02.2020 72
1
23
заступників
керівників,
Адам БИК
77 керівників філій закладів
Олена ПОЛОВЕНКО
загальної середньої освіти,
Валентина ТРУБІНА
1
23
які вперше призначені на 16.11-27.11.2020 72
відповідну посаду
Розвиток
управлінської
компетентності завідувачів
(директорів)
та
їх
заступників
методичних
кабінетів (центрів) органів
управління
освітою
Лариса ГОЛОДЮК
78 райдержадміністрацій,
02.03-06.03.2020 30
1
22
Оксана ПОБЕРЕЖЕЦЬ
виконавчих
комітетів
міських рад міст обласного
значення,
міських,
селищних, сільських рад
об’єднаних територіальних
громад
Мовленнєва компетентність
76 вчителів
філологічних
дисциплін

75

Розвиток
професійних
компетентностей
завідувачів,
директорів,
методистів
методичних
кабінетів
(науковометодичних центрів) органів
управління
освітою
79
райдержадміністрацій,
виконавчих
комітетів
міських рад міст обласного
значення,
міських,
селищних, сільських рад
об’єднаних територіальних
громад
Розвиток
управлінських
компетентностей керівників
80
закладів загальної середньої
освіти
Розвиток
управлінської
компетентності керівників
спеціальних закладів освіти
та
їх
заступників
(спеціальних
шкіл,
81
санаторних
шкіл,
шкіл
соціальної
реабілітації,
навчально-реабілітаційних
центрів та інтернатів у складі
цих закладів)
Розвиток
управлінських
82 компетентностей директорів
закладів дошкільної освіти
Разом

07.12-11.12.2020

30

1

22

Лариса ГОЛОДЮК
Людмила КІРІШКО

24.02-28.02.2020
05.10-09.10.2020
26.10-30.10.2020

30
30
30

1
1
1

23
23
23

Адам БИК
Олена ПОЛОВЕНКО
Валентина ТРУБІНА

30.11-04.12.2020

30

1

20

Олександр ЖОСАН
Валентина ВОЙТКО

24.02-06.03.2020

72

2

50

Наталія ТАРАПАКА
Наталія ГАГАРІНА
Світлана СКУРЕНКО

135

3200

76

6.2. Впровадження сучасних форм підготовки кадрів до дистанційного навчання, самоосвіти тощо
№
з/п

1

2
3
4
5
6

Вид роботи
(тренінг, семінарпрактикум)
Кафедра теорії і методики середньої освіти

Категорія педагогічних
працівників

Тема, форма проведення

«HOT POTATOES V 6.0» -інструментальна
оболонка для створення інтерактивних
завдань, тестів та кросвордів
Антропонімія
сучасної
української
літературної мови
Шляхи подолання антиінноваційних бар’єрів
в освіті
Події Української революції 1917-1921 рр. на
теренах нашого краю
Використання хмарних технологій у практиці
педагога
Кольористика
як
засіб
зображення
внутрішнього світу героя
сторітеллінг:

Усі категорії педагогічних
працівників
Усі категорії педагогічних
працівників
Вчителі освітньої галузі
«Суспільствознавство»
Усі категорії педагогічних
працівників
Вчителі української мови і
літератури, зарубіжної
літератури, початкових класів
яке
Усі категорії педагогічних
працівників

Дата проведення

Тьютор
(автор-розробник)

Тренінг

8

20.01-29.01.2020

Сергій БУРТОВИЙ

Семінар-практикум

15

27.01-13.02.2020

Олена ВІКТОРІНА

Семінар-практикум

15

03.02-19.02.2020

Жанна ФЕДІРКО

Семінар-практикум

15

03.02-19.02.2020

Юрій
МИТРОФАНЕНКО

Семінар-практикум

15

02.03-18.03.2020

Ганна СКРИПКА

Семінар-практикум

15

16.03-01.04.2020

Ірина НЕБЕЛЕНЧУК

Семінар-практикум

15

16.03-01.04.2020

Жанна ФЕДІРКО

7

Освітній
захоплює

8

Як встигнути все, або тайм менеджмент для
вчителів

Усі категорії педагогічних
працівників

Семінар-практикум

15

06.04-22.04.2020

Ганна СКРИПКА

9

Орфоепічні норми сучасного українського
літературного мовлення

Усі категорії педагогічних
працівників

Семінар-практикум

15

07.09-23.09.2020

Олена ВІКТОРІНА

Вчителі української мови і
літератури, зарубіжної
Семінар-практикум
літератури, початкових класів

15

07.09-23.09.2020

Ірина НЕБЕЛЕНЧУК

10 Аналіз ліричного твору

навчання,

Усі категорії педагогічних
працівників

Кількість
годин

77

11 Технологічні
прийоми
використання
інтерактивної
дошки
SmartBoard
(ПЗ Notebook)
12 Основи історії та практики впровадження
економічної теорії лістіанства
13 Створення, налаштування та подальша
оптимізація свого персонального Ютубканалу
14 Як спланувати навчальний проєкт

Усі категорії педагогічних
працівників

Тренінг
(апробація)

8

21.09-30.09.2020

Лариса ГОЛОДЮК

Семінар-практикум

15

05.10-21.10.2020

Юрій
МИТРОФАНЕНКО

Тренінг

8

15.10-25.10.2020

Сергій БУРТОВИЙ

Семінар-практикум

15

19.10-04.10.2020

Ганна СКРИПКА

Семінар-практикум

15

09.11-25.11.2020

Ганна СКРИПКА

Семінар-практикум

15

09.11-25.11.2020

Ірина НЕБЕЛЕНЧУК

Семінар-практикум

15

30.11-09.12.2020

Жанна ФЕДІРКО

Кафедра педагогіки, психології і корекційної освіти
Усі категорії педагогічних
працівників
Семінар-практикум
15

06.04-22.04.2020

Світлана ЄФІМЕНКО

15

08.06-24.06.2020

Вікторія ПАВЛЮХ

15

21.09-07.10.2020

Ірина МАРЧЕНКО

15

12.10-28.10.2020

Оксана МОЛЧАНОВА

Вчителі освітньої галузі
«Суспільствознавство»
Усі категорії педагогічних
працівників

Усі категорії педагогічних
працівників
15 Як створити та наповнити сайт учителя,
Усі категорії педагогічних
використовуючи сервіси Google
працівників
16 Теорія та методика аналізу художнього твору
Вчителі української мови і
літератури, зарубіжної
літератури, початкових класів
17 Створення, охорона та захист інтелектуальної
Усі категорії педагогічних
власності в освіті
працівників

18 Арт-інсталяція, селфі-зона та елементи
перформансу як сучасні способи презентації
результатів учнівської творчості
19 Діти з порушеннями аутичного спектра в
Усі категорії педагогічних
Семінар-практикум
освітньому просторі
працівників
20 Організаційно-методичний аспект дослідно- Заступники керівників закладів
Семінар-практикум
експериментальної діяльності в закладі освіти освіти, педагогічні працівники
21 Робота з учнями закладів професійної
Педагогічні працівники
(професійно-технічної) освіти, які мають
закладів професійної
Семінар-практикум
особливі освітні потреби: психолого- (професійно-технічної) освіти
педагогічні аспекти
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Кафедра дошкільної та початкової освіти
Вчителі початкової школи
Семінар-практикум

22 Інтегроване навчання в початковій школі:
тематичний та діяльнісний підходи
23 Комп’ютерна графіка у початковій школі. Вчителі початкової школи та
Робота з графічним редактором Paint
образотворчого мистецтва
24 Мультимедійна
підтримка
освітнього
Вчителі початкової школи
процесу в початковій школі (апробація)
25 Інноваційні підходи до мовно-літературної
Вчителі початкової школи
галузі в початковій школі
26 Науково-методична підтримка розвивального
Вчителі початкової школи
навчання в контексті оновлення змісту
початкової освіти (апробація)
27 Інтегроване навчання в початковій школі:
Вчителі початкової школи
тематичний та діяльнісний підходи
28 Комп’ютерна графіка у початковій школі. Вчителі початкової школи та
Робота з графічним редактором Paint
образотворчого мистецтва
29 Мультимедійна
підтримка
освітнього
Вчителі початкової школи
процесу в початковій школі
30 Професійна
компетентність
директора Керівники закладів дошкільної
закладу дошкільної освіти: управлінський та
освіти
фаховий аспект

15

Вікторія КОНДРАТОВА
Олена ЧЕРНЕЦЬКА
Вікторія
16.03-25.03.2020
КОНДРАТОВА
Наталія ТІХОНОВА
27.04-13.05.2020
Ольга ЛИТВИНЕНКО
10.02-26.02.2020

Тренінг

8

Семінар-практикум

15

Семінар-практикум

15

11.05-27.05.2020

Наталія ТІХОНОВА

15

14.09-30.09.2020

Наталія ТІХОНОВА

Семінар-практикум

15

28.09-15.10.2020

Тренінг

8

Семінар-практикум

15

Семінар-практикум

15

Семінар-практикум

Вікторія КОНДРАТОВА
Олена ЧЕРНЕЦЬКА
Вікторія
12.10-21.10.2020
КОНДРАТОВА
Наталія ТІХОНОВА
16.10-02.11.2020
Ольга ЛИТВИНЕНКО
28.09-15.10.2020

Науково-методична лабораторія виховної роботи і формування культури здоров’я
31 Сучасні підходи до створення нової моделі
Бібліотекарі закладів
бібліотеки – інформаційно-ресурсного центру
освіти
Семінар-практикум
15
06.04-20.04.2020
закладу загальної середньої освіти
32 Нова українська школа у поступі до цінностей Заступники директорів шкіл з
виховної роботи, педагогиТренінг
8
02.11-10.11.2020
організатори, класні керівники
33 Стратегії роботи з текстом

Науково-методична лабораторія гуманітарно-естетичних дисциплін
Вчителі зарубіжної літератури
Тренінг
8
20.01-29.01.2020
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Наталія ТАРАПАКА
Наталія ГАГАРІНА

Надія ДЯЧЕНКО
Юлія МІЦАЙ
Сергій ПЛЯКА
Олена РЕВНИВЦЕВА

34 Сучасний урок: технології, методи, прийоми
35
36
37
38
39
40
41
42

43
44

45
46
47

Вчителі української мови й
Семінар-практикум
15
03.02-14.02.2020 Наталія КОТЛЯРЕНКО
літератури
Методика підготовки до ЗНО. Як створити Вчителі української мови й
Семінар-практикум
15
10.02-21.02.2020
Галина МІНИЧ
власне висловлення
літератури
Стратегії роботи з текстом
Вчителі зарубіжної літератури
Тренінг
8
02.03-11.03.2020 Олена РЕВНИВЦЕВА
Як заохотити до читання української Вчителі української мови й
Наталія
Семінар-практикум
15
09.03-20.03.2020
літератури учнів
літератури
КОТЛЯРЕНКО
Інструменти створення сучасного уроку Вчителі зарубіжної літератури
Семінар-практикум
15
13.04-29.04.2020 Олена РЕВНИВЦЕВА
зарубіжної літератури (апробація+проведення)
Читацькоцентрична парадигма сучасного Вчителі зарубіжної літератури
Семінар-практикум
15
11.05-27.05.2020 Олена РЕВНИВЦЕВА
уроку
Як зацікавити учнів пізнавати мову
Вчителі української мови й
Семінар-практикум
15
08.06-20.06.2020 Наталія КОТЛЯРЕНКО
літератури
Як заохотити до читання української Вчителі української мови й
Семінар-практикум
15
14.09-26.09.2020 Наталія КОТЛЯРЕНКО
літератури учнів
літератури
Інструменти створення сучасного уроку Вчителі зарубіжної літератури
зарубіжної
літератури
Семінар-практикум
15
12.10-28.10.2020 Олена РЕВНИВЦЕВА
(апробація+проведення)
Читацькоцентрична парадигма сучасного Вчителі зарубіжної літератури
Семінар-практикум
15
02.11-18.11.2020 Олена РЕВНИВЦЕВА
уроку
Як навчити учнів розуміти мову музичного Вчителі музичного мистецтва
Семінар-практикум
15
02.11-18.11.2020
Сергій ЧЕРНЕНКО
мистецтва
Науково-методична лабораторія іноземних мов та міжнародних освітніх обмінів
Розвиток
професійної
компетентності
Вчителі англійської мови
Ірина КОСА
Семінар-практикум
15
02.03-18.03.2020
вчителя іноземної мови
Юлія ЗАДУБНЯК
Комунікативний метод – шлях успішного
Вчителі англійської мови
Семінар-практикум
15
13.04-29.04.2020
Ірина КОСА
навчання англійської мови
Особливості навчання англійської мови
Вчителі англійської мови
Семінар-практикум
15
04.05-20.05.2020
Юлія ЗАДУБНЯК
молодших школярів
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48 Розвиток
професійної
компетентності
вчителя іноземної мови
49 Комунікативний метод – шлях успішного
навчання англійської мови
50 Сучасні
методи
навчання
усного
продукування у профільній школі
51 Особливості навчання англійської мови
молодших школярів

Вчителі англійської мови
Вчителі англійської мови
Вчителі німецької мови
Вчителі англійської мови

Семінар-практикум

15

21.09-07.10.2020

Ірина КОСА
Юлія ЗАДУБНЯК

Семінар-практикум

15

05.10-21.10.2020

Ірина КОСА

Семінар-практикум

15

02.11-18.11.2020 Руслана ГРИНЮКОВА

Семінар-практикум

15

02.11-18.11.2020

Науково-методична лабораторія природничо-математичних дисциплін
52 Практична складова програм предметів
Вчителі географії, вчителі
Семінар-практикум
15
10.02-26.02.2020
освітньої галузі «Природознавство»
біології, вчителі хімії
53 Розвиток логічного мислення на уроках
Вчителі математики
Семінар-практикум
15
02.03-25.03.2020
математики
54 Практична складова програм предметів
Вчителі географії, вчителі
Семінар-практикум
15
23.04-01.04.2020
освітньої галузі «Природознавство»
біології, вчителі хімії
55 Якісні і розрахункові задачі з фізики: Вчителі фізики і астрономії Семінар-практикум
15
16.03-01.04.2020
розв’язання та складання
56 Дослідження як елемент творчої діяльності
Вчителі географії
Семінар-практикум
15
13.04-29.04.2020
учнів у процесі вивчення географії
57 Методика складання та розв’язування задач
Вчителі хімії
Семінар-практикум
15
13.04-29.04.2020
шкільного курсу «Хімія»
Семінар-практикум
58 Розвиток критичного мислення учнів на
Вчителі біології і екології
15
13.04-29.04.2020
уроках біології
59 Якісні і розрахункові задачі з фізики: Вчителі фізики і астрономії Семінар-практикум
15
08.06-24.06.2020
розв’язання та складання
Семінар-практикум
60 Практична
діяльність
на
уроках
Вчителі природознавства
15
08.06-24.06.2020
природознавства
61 Технологія проблемного навчання на уроках
Вчителі економіки
Семінар-практикум
15
07.09-23.09.2020
економіки
62 Розвиток логічного мислення на уроках
Вчителі математики
Семінар-практикум
15
07.09-23.09.2020
математики
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Юлія ЗАДУБНЯК

Людмила ХЛАНЬ
Любов ТКАЧЕНКО
Людмила ХЛАНЬ
Андрій ДРОБІН
Людмила ХЛАНЬ
Тетяна ЦІПЕРКО
Оксана БОГДАНОВА
Андрій ДРОБІН
Людмила ХЛАНЬ
Оксана БОГДАНОВА
Любов ТКАЧЕНКО

63 Задачі прикладного змісту у шкільному курсі
Вчителі математики
Семінар-практикум
15
12.10-28.10.2020
математики
64 Практична
діяльність
на
уроках
Вчителі природознавства
Семінар-практикум
15
12.10-28.10.2020
природознавства
65 Розвиток критичного мислення учнів на
Вчителі біології і екології
Семінар-практикум
15
02.11-18.11.2020
уроках біології
66 Практична складова програм предметів
Вчителі географії, вчителі
Семінар-практикум
15
02.11-18.11.2020
освітньої галузі «Природознавство»
біології, вчителі хімії
67 Дослідження як елемент творчої діяльності
Вчителі природознавства
Семінар-практикум
15
23.11-10.12.2020
учнів у процесі вивчення географії
68 Методика складання та розв’язування задач
Вчителі хімії
Семінар-практикум
15
23.11-10.12.2020
шкільного курсу «Хімія»
69 Якісні і розрахункові задачі з фізики: Вчителі фізики і астрономії
Семінар-практикум
15
09.11-25.11.2020
розв’язання та складання
Науково-методична лабораторія суспільствознавчих дисциплін
70 Практичні заняття на уроках історії та
Вчителі історії
Семінар-практикум
15
16.03-01.04.2020
суспільствознавчих дисциплін
71 Формування інформаційної компетентності
Вчителі історії
Семінар-практикум
15
02.03-18.03.2020
на уроках історії
72 Технологія проєктного навчання на уроках
Вчителі історії
історії, правознавства та громадянської
Семінар-практикум
15
13.04-29.04.2020
освіти
73 Технологія розвитку критичного мислення на
Вчителі історії
Семінар-практикум
15
05.10-21.10.2020
уроках історії
74 Технологія проєктного навчання на уроках
Вчителі історії
Семінар-практикум
15
02.11-18.11.2020
історії, правознавства та громадянської освіти
75 Формування інформаційної компетентності
Вчителі історії
Семінар-практикум
15
02.11-18.11.2020
на уроках історії
Науково-методична лабораторія фізичної культури, спорту і захисту Вітчизни
76 Методика викладання футболу
Вчителі фізичної культури
Семінар-практикум
15
07.12-23.12.2020
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Любов ТКАЧЕНКО
Людмила ХЛАНЬ
Оксана БОГДАНОВА
Людмила ХЛАНЬ
Людмила ХЛАНЬ
Тетяна ЦІПЕРКО
Андрій ДРОБІН

Наталія ЧЕРТКОВА
Інна ВІДІБОРЕНКО
Інна ВІДІБОРЕНКО
Наталія ЧЕРТКОВА
Інна ВІДІБОРЕНКО
Інна ВІДІБОРЕНКО

Микола КОРОБОВ

Науково-методична лабораторія інформаційно-технологічної освіти
77 Технологія змішаного навчання у викладанні
Вчителі трудового
Семінар-практикум
15
06.04-21.04.2020
Олена ТАТАРЕНКО
предметів технологічного профілю
78 Обґрунтований вибір візуального середовища
Вчителі інформатики
Тренінг
8
18.05-27.05.2020
Марина ЧАЛА
програмування
79 Особливості підготовки учнів до розв’язування
Вчителі інформатики
задач олімпіади з інформаційних технологій:
Семінар-практикум
15
21.09-07.10.2020 Олександр ШОВЕНКО
MS PowerPoint
80 Дизайн-мислення: як застосовувати метод на
Вчителі інформатики
Тренінг
8
05.10-15.10.2020
Марина ЧАЛА
уроках інформатики
81 Особливості
підготовки
учнів
до
Вчителі інформатики
розв’язування
задач
олімпіади
з
Семінар-практикум
15
19.10-11.11.2020 Олександр ШОВЕНКО
інформаційних технологій: MS Excel
82 Особливості
підготовки
учнів
до
Вчителі інформатики
розв’язування
задач
олімпіади
з
Семінар-практикум
15
07.12-23.12.2020 Олександр ШОВЕНКО
інформаційних технологій: MS Access
Обласний навчально-методичний центр освітнього менеджменту та координації діяльності методичних служб
83 Колегіальне
рішення:
аналітико- Керівники закладів загальної
прогностичний підхід до підготовки і
середньої освіти
Семінар-практикум
15
03.02-19.02.2020 Олена ПОЛОВЕНКО
проведення педагогічної ради
84 Інноваційні підходи до науково-методичної
Завідувачі (директори),
Людмила КІРІШКО
роботи та критерії її ефективності
методисти методичних
Семінар-практикум
15
03.02-19.02.2020
Аліна ВАРЕХА
кабінетів (центрів)
85 Формування якісного освітнього середовища
Завідувачі (директори),
методисти методичних
кабінетів (центрів), керівники Семінар-практикум
15
02.03-18.03.2020
Людмила КІРІШКО
закладів загальної середньої
освіти
86 Методичний
менеджмент:
технологія
Завідувачі (директори)
впровадження
методичних кабінетів (центрів),
Семінар-практикум
15
06.04-22.04.2020 Олена ПОЛОВЕНКО
керівники закладів загальної
середньої освіти
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87 Управління розвитком закладу загальної
середньої освіти
88 Управлінські процеси закладу освіти: сучасні
підходи до системи планування
89 Фандрейзинг в управлінні

Керівники закладів загальної
середньої освіти
Керівники закладів загальної
середньої освіти
Керівники закладів загальної
середньої освіти
Керівники опорних закладів
освіти
Керівники закладів загальної
середньої освіти, методисти

Семінар-практикум

15

06.04-22.04.2020

Валентина ТРУБІНА

Тренінг

8

09.11-25.11.2020

Валентина ТРУБІНА

Тренінг

8

07.12-23.12.2020

Валентина ТРУБІНА

90 Опорна школа: забезпечення рівного доступу
Семінар-практикум
15
07.12-23.12.2020 Олена ПОЛОВЕНКО
до якісної освіти
91 Нормативно-методичний супровід організації
освітнього процесу в закладах загальної
Тренінг
7
13.04-22.04.2020
Василь НУДНИЙ
середньої освіти
92 Нормативно-методичний супровід організації Керівники закладів загальної
освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти, методисти
Тренінг
7
19.10-28.10.2020
Василь НУДНИЙ
середньої освіти
93 Професійний
розвиток
педагога:
від
Завідувачі (директори)
стандарту до інновацій
методичних кабінетів (центрів),
Семінар-практикум
15
07.12-23.12.2020 Оксана ПОБЕРЕЖЕЦЬ
керівники закладів освіти,
педагоги
Обласний навчально-методичний центр психологічної служби системи освіти
94 Основи педагогічної конфліктології
Практичні психологи, які
Валентина
впроваджують програму
Семінар-практикум
15
06.04-22.04.2020
ЧЕБОНЕНКО
«Інтелект України»
95 Базові навички медіатора в закладі освіти
Практичні психологи, які
впроваджують програму
Семінар-практикум
15
01.06-17.06.2020
Наталія ДЗЮБАС
«Інтелект України»
96 Організація роботи з розв’язання проблеми
Практичні психологи, які
насильства в школі
впроваджують програму
Семінар-практикум
15
05.10-21.10.2020
Ольга ЗАБОЛОТНЯ
«Інтелект України»
Навчально-методичний центр дистанційного навчання
97 Створення онлайнових інтерактивних вправ
Усі категорії педагогічних
Тренінг
7
03.02-12.02.2020
Артур ЧАСТАКОВ
працівників
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98 Освітній процес на засадах змішаного
навчання
99 Використання скрайбингу в освітньому
процесі
100 Організація дистанційного навчання в
освітньому закладі (апробація)
101 Організація дистанційного навчання за
допомогою сервісу Google Classroom
102 Використання карт знань у практичній
діяльності педагога
103 Інфографіка як ефективний спосіб подання
даних
104 Технологія вебквесту для проведення
навчальних занять
105 Створення онлайнових інтерактивних вправ
106 Використання карт знань у практичній
діяльності педагога
107 Інфографіка як ефективний спосіб подання
даних
108 Використання скрайбингу в освітньому
процесі
109 Створення онлайнових інтерактивних вправ
110 Освітній процес на засадах змішаного
навчання
111 Технологія вебквесту для проведення
навчальних занять
112 Організація дистанційного навчання в
освітньому закладі

Усі категорії педагогічних
працівників
Усі категорії педагогічних
працівників
Усі категорії педагогічних
працівників
Усі категорії педагогічних
працівників
Усі категорії педагогічних
працівників
Усі категорії педагогічних
працівників
Усі категорії педагогічних
працівників
Усі категорії педагогічних
працівників
Усі категорії педагогічних
працівників
Усі категорії педагогічних
працівників
Усі категорії педагогічних
працівників
Усі категорії педагогічних
працівників
Усі категорії педагогічних
працівників
Усі категорії педагогічних
працівників
Усі категорії педагогічних
працівників
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Семінар-практикум

15

10.02-26.02.2020

Ольга ЛИТВИНЕНКО

Тренінг

7

17.02-26.02.2020

Ольга ЛИТВИНЕНКО

Семінар-практикум

15

24.02-11.03.2020

Ольга ЛИТВИНЕНКО
Артур ЧАСТАКОВ

Семінар-практикум

15

06.04-22.04.2020

Артур ЧАСТАКОВ

Тренінг

8

06.04-15.04.2020

Ольга ЛИТВИНЕНКО

Тренінг

8

11.05-20.05.2020

Ольга ЛИТВИНЕНКО

Семінар-практикум

15

01.06-17.06.2020

Ольга ЛИТВИНЕНКО

Тренінг

7

08.06-17.06.2020

Артур ЧАСТАКОВ

Тренінг

8

02.09-10.09.2020

Ольга ЛИТВИНЕНКО

Тренінг

8

21.09-30.09.2020

Ольга ЛИТВИНЕНКО

Тренінг

7

28.09-07.10.2020

Ольга ЛИТВИНЕНКО

Тренінг

7

05.10-15.10.2020

Артур ЧАСТАКОВ

Семінар-практикум

15

05.10-21.10.2020

Ольга ЛИТВИНЕНКО

Семінар-практикум

15

19.10-04.11.2020

Ольга ЛИТВИНЕНКО

Семінар-практикум

15

19.10-04.11.2020

Ольга ЛИТВИНЕНКО
Артур ЧАСТАКОВ

113 Організація дистанційного навчання
допомогою сервісу Google Classroom
114 Основи інклюзивного навчання

за

Усі категорії педагогічних
Семінар-практикум
працівників
Усі категорії педагогічних
Тренінг
працівників
115 Організація навчання, виховання та розвитку
Педагогічні працівники
дітей із особливими освітніми потребами в закладів загальної середньої
умовах інклюзивного навчання
освіти, які працюють з дітьми з Семінар-практикум
особливими освітніми
потребами
116 Диференційоване викладання в класі з Вчителі та асистенти вчителів
інклюзивним навчанням
закладів загальної середньої Семінар-практикум
освіти
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15

02.11-18.11.2020

Артур ЧАСТАКОВ

8

02.03-11.03.2020

Тетяна БРАЖНІКОВА

15

14.09-30.09.2020

Інна ЧЕРВОНЕЦЬ
Тетяна БРАЖНІКОВА

15

12.10-28.10.2020

Інна ЧЕРВОНЕЦЬ

6.3. Методичне забезпечення освітнього процесу
№
з/п
1

2

3

4

5

6

Форма/вид методичного
забезпечення
Організація під час курсів
та семінарів:
- виставок, педагогічних
реклам
науковопедагогічної, методичної та
навчальної літератури;
- презентацій авторських
програм,
проєктів,
методичних і навчальних
посібників
науковопедагогічних працівників
інституту,
методичних
працівників,
керівників
шкіл,
педагогічної
громадськості
Методичні
рекомендації
щодо
особливостей
організації
освітнього
процесу у 2020-2021 н.р.

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

Педагогічні
працівники
ЗЗСО

Травеньсерпень

Підготовка матеріалів до Педагогічні
«Науково-методичного
працівники
вісника» № 56
закладів освіти,
методичних
служб
міст/районів/ОТГ
Методичні
рекомендації Керівники
щодо
організації
та закладів освіти,
проведення
серпневих методичних
конференцій
служб
міст/районів/ОТГ
Методичні
рекомендації Педагогічні
щодо проведення Дня знань працівники
у 2020-2021 н.р.
закладів освіти,
методичних
служб
міст/районів/ОТГ
Тематичні публікації на Педагогічні
інтернет-ресурсах
працівники
інституту,
структурних закладів освіти
підрозділах
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Січень-липень

Травеньсерпень

Травеньсерпень

Протягом року

Лариса
ГОЛОДЮК
Керівники
структурних
підрозділів
Лариса
ГОЛОДЮК
Керівники
структурних
підрозділів
Олена
ПОЛОВЕНКО
Керівники
структурних
підрозділів
Юлія МІЦАЙ

Науковопедагогічні та
педагогічні
працівники
закладу

Відмітка
про
виконання

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
1

Зміст роботи
Організація та проведення
життєвих навичок

навчання на засадах розвитку

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

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)

3

Упровадження європейських стандартів превентивної освіти

4

Упровадження системи тренінгів для працівників системи Учасники педагогічного
цивільного захисту, а також закладів пенітенціарної системи, процесу
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

Термін виконання

Відповідальні

Протягом року

Тетяна
ЖЕЛЄЗНОВА

Протягом року

Тетяна
ЖЕЛЄЗНОВА

Протягом року

Тетяна
ЖЕЛЄЗНОВА
Тетяна
ЖЕЛЄЗНОВА
Інна ЧЕРВОНЕЦЬ

Постійно

Відмітка про
виконання

Графік вивчення перспективного досвіду
№
з/п
1

Прізвище ініціали
носія досвіду

Ідея досвіду

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

Науково-методичний супровід
упровадження
здоров’язбережних технологій
навчання,
європейських
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Термін
вивчення

Відповідальні

2017-2020

Тетяна
ЖЕЛЄЗНОВА

Оформлення
результатів вивчення
Презентація, стаття

Відмітка
про
виконання

2

3

4

5

6

Педагогічний
колектив
навчальновиховного комплексу «Загальноосвітній
навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 19 –
дошкільний навчальний заклад «Лісова
казка» Олександрійської міської ради
Кіровоградської області
Єфімова Оксана Анатоліївна, методист з
основ здоров’я, превентивних проєктів,
безпеки життєдіяльності та охорони праці
методичного кабінету відділу освіти
Кіровоградської
районної
державної
адміністрації
Ціпов’яз Лариса Валеріївна, учитель
зарубіжної літератури та російської мови
виховного об’єднання «Олександрійська
гімназія імені Т.Г. Шевченка – ЗНЗ І-ІІ
ступенів
–
школа
мистецтв»
Олександрійської
міської
ради
Кіровоградської області
Рябуха Наталія Василівна, учитель
зарубіжної літератури та англійської мови
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№ 22 Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області
Бугайова Наталія Анатоліївна, учитель
української
мови
і
літератури
Новопразького
навчально-виховного
об`єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів - дошкільний навчальний заклад позашкільний центр» Олександрійської
районної ради Кіровоградської області

стандартів превентивної освіти в
освітній процес
Партнерство громади, школи та
батьківської громадськості –
запорука успішного становлення
і
розвитку
здоров’язбережувального
освітнього середовища
Удосконалення роботи з питань
охорони праці та безпеки
життєдіяльності
з
метою
зменшення
травмування
учасників освітнього процесу

2020

Тетяна
ЖЕЛЄЗНОВА

Презентація, стаття

2019-2020

Тетяна
ЖЕЛЄЗНОВА
Сергій
ТКАЧЕНКО

Презентація, стаття

Читацька культура особистості в
цифрову епоху

2019-2020
Січеньтравень

Олена
РЕВНИВЦЕВА

Буклет,
схвалення
Науково-методичної
ради

Міжпредмента інтеграція як
система цілісного сприйняття
знань на уроках зарубіжної
літератури

2019-2020
Травеньжовтень

Олена
РЕВНИВЦЕВА

Буклет,
схвалення
Науково-методичної
ради

Формування
предметних
і
творчих компетентностей на
уроках української мови і
літератури засобами STEM

2019-2020

Галина МІНИЧ
Наталія
КОТЛЯРЕНКО

Стаття
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Квітень

7

8

9

10

11

Тисленко Олена Юріївна, учитель
музичного мистецтва загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 2 Кіровоградської
міської ради Кіровоградської області
Коляда Світлана Володимирівна, учитель
історії комунального закладу «Навчальновиховне
об'єднання
ліцей-школадошкільний навчальний заклад «ВікторіяП»
Кіровоградської
міської
ради
Кіровоградської області»
Врадій Аліна Валеріївна, учитель історії
Добровеличківської
загальноосвітньої
школи I-III ступенів №1 Добровеличківської селищної ради Кіровоградської
області
Комунальний заклад «Навчально-виховне
об'єднання
«Спеціалізований
загальноосвітній
навчальний
заклад
I ступеня «Гармонія» - гімназія імені
Тараса Шевченка - центр позашкільного
виховання «Контакт» Кіровоградської
міської ради Кіровоградської області»;
Комунальний заклад «Навчально-виховне
об'єднання
№
6
«Спеціалізована
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр
естетичного
виховання
«Натхнення»
Кіровоградської
міської
ради
Кіровоградської області»
Полтавець
Світлана
Владиславівна,
бібліотекар
комунального
закладу
«Компаніївське
навчально-виховне
об'єднання" Компаніївської селищної ради
Кіровоградської області»;

Упровадження
інформаційнокомунікаційних технологій на
уроках предметів художньоестетичного циклу
Формування
картографічних
умінь на уроках історії

2019-2020

Сергій ЧЕРНЕНКО

Презентація

2020
Жовтень

Наталія
ЧЕРТКОВА

Методичні рекомендації

Застосування методики розвитку
критичного мислення як засіб
формування активної життєвої
позиції учня

2020
Квітень

Міжнародні освітні проєкти

2019-2020

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

90

2019-2020

Інна ВІДІБОРЕНКО Узагальнення вивчених
матеріалів, підготовка
вчителем статті
Ірина КОСА
Юлія ЗАДУБНЯК

Буклет

Надія ДЯЧЕНКО

Методичний посібник
(2020 р.)

12

13

14

15

16

Ружанська
Тетяна
Валентинівна,
бібліотекар
Помічнянської
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3
Помічнянської
міської
ради
Кіровоградської області;
Пудова Надія Артемівна, бібліотекар
комунального закладу «Загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів №5» Бобринецької
міської ради Кіровоградської області
Педагогічний колектив Чечеліївської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
філії Новостародубської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Петрівської районної
ради
Кендюхова
Антоніна
Анатоліївна,
кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри
педагогіки,
психології
і
корекційної освіти КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлинського»
Царук Михайло Анатолійович, учитель
християнської
етики
комунального
закладу «Петрівське навчально-виховне
об'єднання «загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів – гімназія» Петрівської районної
ради Кіровоградської області
Педагогічний колектив комунального
закладу «Петрівське навчально-виховне
об'єднання «загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів – гімназія» Петрівської районної
ради Кіровоградської області
Рябич Тетяна Григорівна, вихователь
Знам’янської
спеціальної
загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ
ступенів Кіровоградської обласної ради

Організація
здоров’язбережувальної діяльності в умовах
навчального закладу

2020-2021

Юлія МІЦАЙ

Буклет

Використання
інструментів
педагогічної
діагностики
у
системі
післядипломної
педагогічної освіти

2018-2020

Анжела ГЕЛЬБАК

Публікація
узагальнених
результатів – червень

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

2018-2020

Олександр
ЖОСАН

Інноваційний
аспект
організаційно-методичного
супроводу роботи з розвитку
ключових
компетентностей
учнів
Вихователь спеціальної школи в
умовах реформування системи
освіти

2018-2020

Ірина
МАРЧЕНКО

Публікація
узагальнених
результатів – жовтень

2019-2021

Вікторія
ПАВЛЮХ

Публікація
узагальнених
результатів – жовтень
2021 р.
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Публікація узагальнених
результатів – червень

17

18

19

20

21

22

Лєонова
Тетяна
Володимирівна,
корекційний педагог, учитель початкових
класів
Знам’янської
спеціальної
загальноосвітньої школи-інтернату ІІІІ ступенів Кіровоградської обласної ради
Гельбак Анжела Миколаївна, доцент
кафедри
педагогіки,
психології
і
корекційної освіти КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлинського»
Брайко Оксана Василівна, практичний
психолог
комунального
закладу
«Навчально-виховне
об'єднання
«Спеціалізований
загальноосвітній
навчальний заклад І ступеня «Гармонія» гімназія імені Тараса Шевченка - центр
позашкільного
виховання
«Контакт»
Кіровоградської
міської
ради
Кіровоградської області»
Горобець Олена Валеріївна, вчитель вищої
категорії,
вчитель-методист,
вчитель
трудового навчання КЗ «Навчальновиховне об’єднання «Загальноосвітній
навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 20 –
дитячий юнацький центр «Сузір’я»
Кіровоградської міської ради
Попова Олена Вікторівна, вчитель класу з
інклюзивним
навчанням
(вчитель
початкових
класів)
Помічнянської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2
Добровеличківської районної державної
адміністрації
Регіональна школа новаторства завідувачів
(директорів), методистів методичних
кабінетів (центрів) органів управління
освітою
райдержадміністрацій,

Застосування
основ
мнемотехніки
для
корекції
розвитку дітей з особливими
освітніми потребами

2019-2021

Валентина
ВОЙТКО

Публікація
узагальнених
результатів – червень

Прийоми та методи оцінювання
громадянських компетентностей
в освітньому процесі

2019-2021

Антоніна
КЕНДЮХОВА

Публікація
узагальнених
результатів – червень

Застосування
арттерапевтичного
підходу
в
адаптації п’ятикласників до
освітнього процесу

2019-2021

Оксана
МОЛЧАНОВА

Публікація узагальнених
результатів – червень

Організація
роботи
обдарованими учнями.

з

2020-2022

Світлана
ЄФІМЕНКО

Забезпечення
розвитку
і
соціалізації особистості учня з
особливими освітніми потребами
в умовах закладу загальної
середньої освіти

2019-2020

Інна ЧЕРВОНЕЦЬ

Буклет

Розвиток
інноваційного
потенціалу
педагогічних
працівників та його реалізація в
умовах безперервної освіти

2020-2021

Олена
ПОЛОВЕНКО
Людмила
КІРІШКО

Посібник

2021 р.

2022 р.
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2021 р.

Публікація узагальнених
результатів – червень
2022 р.

23

24

25

26

27

виконавчих комітетів міських рад міст
обласного значення, міських, селищних,
сільських рад об’єднаних територіальних
громад, керівників закладів загальної
середньої освіти
Нелень Андрій Ігорович, заступник
директора
з
навчальної
роботи
комунального закладу «Красносільське
навчально-виховне
об’єднання»
Олександрівської
районної
ради
Кіровоградської області
Постика Віктор Васильович, вчитель
фізики та інформатики комунального
закладу «Глинське навчально виховне
об`єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів-дошкільний навчальний заклад»
Світловодської
районної
ради
Кіровоградської області
Тикул Ольга Андріївна, вчитель хімії
комунального
закладу
«Навчальновиховне об’єднання №25 «Загальноосвітня
школа
І-ІІІ
ступенів,
природничоматематичний ліцей, центр позашкільного
виховання «Ліра» Кіровоградської міської
ради Кіровоградської області»
Павленко Світлана Олександрівна, вчитель
географії загальноосвітньої школи ІІІІ ступенів № 4 Кіровоградської міської
ради Кіровоградської області

Кластерний підхід до реалізації
інноваційних проєктів у закладі
освіти

2020-2021

Оксана
ПОБЕРЕЖЕЦЬ

Стаття

Застосування
фізики

на уроках

2019-2021

Андрій ДРОБІН

Узагальнення досвіду,
комплект дидактичних
засобів навчання

Впровадження
інтернеттехнологій на уроках хімії

2018-2020

Тетяна ЦІПЕРКО
Ольга
ЛИТВИНЕНКО

Узагальнення досвіду,
статті, тези

Розвиток
інформаційної
компетентності учнів шляхом
залучення до дослідницької
діяльності на уроках географії
Гришина Наталя Олександрівна, вчитель Використання
практичної
математики
Созонівського
навчально- спрямованості
на
уроках
виховного комплексу «Загальноосвітня школа математики для формування
І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» математичних компетентностей
Кіровоградської
районної
державної
учнів
через
використання
адміністрації Кіровоградської області
інноваційних технологій

2018-2020

Людмила ХЛАНЬ
Ольга
ЛИТВИНЕНКО

Узагальнення досвіду,
статті, тези

2018-2020

Любов ТКАЧЕНКО

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

28

29

30

31

32

33

34

Кураєва
Вікторія
Володимирівна,
вихователь дошкільного навчального
закладу комбінованого типу, ясла-сад №7
«Козачок» Знам'янської міської ради
Шумейко Юлія Миколаївна, вчитель
початкових
класів
загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №10 Світловодської
міської ради Кіровоградської області
Агеєнко
Ольга
Сергіївна,
учитель
початкових класів навчально-виховного
комплексу «Кіровоградський колегіумспеціалізований
навчальний
заклад
І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний
заклад-центр
естетичного
виховання»
Кіровоградської
міської
ради
Кіровоградської області
Мальована Людмила Миколаївна, учитель
початкових
класів
загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 29 Кіровоградської
міської ради Кіровоградської області
Скрипка Ганна Володимирівна, старший
викладач кафедри теорії і методики
середньої освіти КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлинського»
Ружин Наталія Миколаївна, вихователь
комунального
закладу
«Навчальновиховне об'єднання «Школа козацьколицарського виховання І-ІІ ступенів № 2 1суспільно-гуманітарний
ліцей
дошкільний
навчальний
заклад
Кіровоградської
міської
ради
Кіровоградської області»»
Блохін Віктор Анатолійович, учитель
предметів «Фізична культура» та «Захист

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

Протягом
року

Наталія
ТАРАПАКА

Стаття

Протягом
року

Вікторія
КОНДРАТОВА

Стаття

Протягом
року

Наталія
ТІХОНОВА

Стаття

Розвиток
продуктивного
та
критичного мислення в умовах
розвивальної освіти

Протягом
року

Олена
ЧЕРНЕЦЬКА

Стаття

Організація
та
STEM-проєктів

проведення

Протягом
року

Наталія
ГАГАРІНА

Стаття

Розвиток
мовленнєвої
компетентності
дошкільників
засобами мовленнєвих ігор та
мовленнєвих
вправ
з
використанням
інтерактивних
методів

Протягом
року

Світлана
СКУРЕНКО

Стаття

Микола
КОРОБОВ

Посібник

Шляхи підвищення рухової
активності та розвитку рухових
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2020

35

36

37

38

Вітчизни» опорного навчального закладу
«Суботцівська загальноосвітня школа I-III
ступенів Знам'янської районної ради
Кіровоградської області»
Степанов Максим Вікторович, вчитель
фізики
та
математики
опорного
навчального
закладу
«Трепівська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»
Знам’янської
районної
ради
Кіровоградської області
Віватенко Ольга Павлівна, вчитель
трудового навчання комунального закладу
«Кущівська гімназія Міської ради міста
Кропивницького»
Шибіста Вікторія Юріївна, вчитель
інформатики
комунального
закладу
«Навчально-виховне об’єднання №25
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів,
природничо-математичний ліцей, центр
позашкільного
виховання
«Ліра»
Кіровоградської
міської
ради
Кіровоградської області»
Комунальний заклад «Навчально-виховне
об’єднання
№
6
«Спеціалізована
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр
естетичного
виховання
«Натхнення»
Кіровоградської
міської
ради
Кіровоградської області

умінь і навичок учнів середніх та
старших класів
Формування в учнів природничонаукових
та
світоглядних
компетентностей
засобами
фізики

2019-2021

Андрій ДРОБІН

Розвиток творчих здібностей
через індивідуальний підхід до
кожного учня

Квітень
жовтень

Олена
ТАТАРЕНКО

Дієві механізми формування
предметних
компетентностей
учнів у процесі вивчення
предмета «Інформатика»

Січеньлипень

Марина ЧАЛА

Узагальнення досвіду,
статті

Проєктування
міжпредметних
інтеграційних
STEM-STEAMSTREAM-проєктів

І півріччя

Марина ЧАЛА

Узагальнити систему
навчально-виховної
роботи вчителя.
Написання посібника за
матеріалами досвіду

95

Узагальнення досвіду,
статті

Вивчення
роботи

досвіду

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

Назва експерименту, проблема, наукове
керівництво

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.

Назва та адреса закладу освіти
Кіровоградська гімназія нових технологій
навчання Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області,
25030,
вул. Бєляєва, 1,
м. Кропивницький.
Комунальний заклад «Навчально-виховне
об'єднання ліцей-школа - дошкільний
навчальний заклад «Вікторія – П»
Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області»,
25017,
вул. Євгена Тельнова, 20,
м. Кропивницький.
Навчально-виховний комплекс
«Кіровоградський колегіум спеціалізований загальноосвітній
навчальний заклад І-ІІІ ступенів –
дошкільний навчальний заклад - центр
естетичного виховання» Кіровоградської
міської ради Кіровоградської області,
25006,
вул. Арсенія Тарковського, 25,
м. Кропивницький.
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Прізвище, ім’я, по
батькові, конт. тел.
відповідального
виконавця
Краснова
Любов Степанівна,
директор гімназії, р.т.:
(0522) 56-57-95.

Пахомова
Світлана Вікторівна,
директор НВО,
р.т.: (0522) 37-18-20.

Максимова
Олена Олегівна, директор
НВК,
р.т.: (0522) 24-98-25.

Терміни
2016-2021 рр.

Комунальний заклад «Навчально-виховне
об'єднання «Загальноосвітній навчальний
заклад І-ІІІ ступенів № 16 – дитячий
юнацький центр «Лідер» Кіровоградської
міської ради Кіровоградської області»,
25001,
пров. Фортечний, 7,
м. Кропивницький.
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»,
25028,
вул. Космонавта Попова, 11-а,
м. Кропивницький.
Комунальний заклад «Навчально-виховне
об'єднання № 32 «Спеціалізована
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів,
позашкільний центр «Школа мистецтв»
Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області»,
25009,
вул. Глінки, 1,
м. Кропивницький.
Комунальний заклад «Навчально-виховне
об'єднання «Загальноосвітня школа
І-ІІ ступенів – ліцей № 19 – позашкільний
центр Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області»,
25028,
вул. Волкова, 24,
м. Кропивницький.
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Міщенко
Марія Григорівна,
директор НВО,
р.т.: (0522) 33-02-04.

Тиханська
Тетяна Іванівна, директор
НВО,
р.т.: (0522) 55-83-55.

Ніжнікова
Анна Олександрівна,
директор НВО,
р.т.: (0522) 33-01-33.

Шаров
Юрій Михайлович,
директор НВО,
р.т.: (0522) 55-88-01.

2.

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

3.

Науково-методичні засади створення та
функціонування Всеукраїнського науковометодичного віртуального STEM-центру (ВНМВ
STEM-центр).
Науковий керівник – Стрижак О.Є., доктор
технічних наук, заступник директора з наукової
роботи Національного центру «Мала академія
наук України».

4.

Розроблення і впровадження навчальнометодичного забезпечення початкової освіти в
умовах реалізації нового Державного стандарту
початкової загальної середньої освіти.
Наукові керівники: Завалевський Ю.І.,
в.о.
директора ДНУ «Інститут модернізації змісту
освіти», доктор педагогічних наук, професор;

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»,
25028,
вул. Космонавта Попова, 11-а,
м. Кропивницький.
Комунальний заклад «Навчально-виховне
об'єднання ліцей-школа-дошкільний
навчальний заклад «Вікторія-П»
Кіровоградської міської ради Кіровоградської
області»,
25030,
вул. Євгена Тельнова, 20,
м. Кропивницький.
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»,
25006,
вул. В’ячеслава Чорновола, 15,
м. Кропивницький.
Комунальний заклад «Навчально-виховне
об’єднання № 25 «Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів, природничо-математичний
ліцей, центр позашкільного виховання
«Ліра» Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області»,
25005,
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Тиханська
Тетяна Іванівна,
директор НВО,
р.т.: (0522) 55-83-55.

2016 – 2020 рр.

Пахомова
Світлана Вікторівна,
директор НВО,
р.т.: (0522) 56-32-68.
Война
Галина Георгіївна,
директор НВО, р.т.:
(0522) 24-45-90.

2017 – 2022 рр.

Матяшова
Лілія Петрівна, директор
НВО,
р.т.: (0522) 34-52-57.

2017 – 2022 рр.

Хобзей П.К., заступник Міністра освіти і науки,
кандидат фізико-математичних наук.

5.

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

вул. Леваневського, 2-б,
м. Кропивницький.
Комунальний заклад «Бобринецьке
навчально - виховне об'єднання «Навчально
- виховний комплекс «Гімназія загальноосвітня школа
І - ІІІ
ступенів № 1» Бобринецької міської ради
Кіровоградської області,
27200,
вул. Миколаївська, 64,
м. Бобринець,
Кіровоградська область.
Спеціалізована загальноосвітня школа ІІІІ ступенів № 7 Світловодської міської ради
Кіровоградської області,
27502,
вул. Приморська, 70 а,
м. Світловодськ,
Кіровоградська область.
Загальноосвітній навчальний заклад ІІІІ ступенів № 15 Олександрійської міської
ради Кіровоградської області,
28000,
вул. Ярмаркова (Семашка), 63-А,
м. Олександрія,
Кіровоградська область.
Комунальний заклад «Петрівське
навчально-виховне об’єднання
«загальноосвітня школа
І-ІІІ
ступенів – гімназія» Петрівської районної
ради Кіровоградської області,
28300,
вул. Літвінова, 18,
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Скрипник
Наталія Миколаївна,
директор НВО,
р.т.: (05257) 3-47-77.

Колесник
Анжеліка Леонідівна,
директор СЗШ,
р.т.: (05236) 2-64-49,
(05236) 2-36-82.
Кравченко
Борис Євгенійович,
директор ЗНЗ,
р.т.: (05235) 7-38-40.
Вєтрова
Алла Степанівна, директор
НВО,
р.т.: (05237) 9-73-23.

Серпень 2018 р. –
серпень 2021 р.

6.

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

смт Петрове,
Кіровоградська область.
Комунальний заклад «Навчально-виховний
комплекс «Спеціалізований загальноосвітній
навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 26 дошкільний навчальний заклад - дитячий
юнацький центр «Зорецвіт» Кіровоградської
міської ради Кіровоградської області»,
25015,
б-р Студентський, 21,
м. Кропивницький.
Комунальний заклад «Навчально-виховне
об’єднання № 6 «Спеціалізована
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр
естетичного виховання «Натхнення»
Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області»,
25006,
вул. Велика Перспективна, 39/63,
м. Кропивницький.

Ярова
Олена Василівна,
директор НВК,
р.т.: (0522) 22-17-94.

Кравченко
Надія Станіславівна,
директор НВО,
р.т.: (0522) 32-09-24.

2018 – 2021 рр.

7.3. Науково-методичний супровід впровадження інновацій, проєктна діяльність
№
з/п
1

2

3

Термін
виконання

Місце
проведення

Категорія
учасників

Створення інтерактивної карти
«Соціальні та краєзнавчі проєкти, що
об’єднують і розвивають громаду»
Регіонально-культурологічний проєкт
«Марко Кропивницький як бренд»
(електронний проєкт)

2019-2020

Організатори виховного процесу

Регіонально-культурологічний проєкт

2019-2020

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

Зміст роботи

2019-2020

100

Педагогічні працівники ЗЗСО,
вчителі-краєзнавці, педагогічна
працівники ЗПО, громадські
організації та державні установи
Педагогічні працівники ЗЗСО,

Відповідальні
Юлія МІЦАЙ
Лариса ГАЙДА
Сергій ПЛЯКА
Лариса ГАЙДА
Сергій ПЛЯКА
Лариса ГАЙДА

Відмітка
про
виконання

«Кропивницький як бренд»
(електронний проєкт)
Організація та проведення навчання на
засадах розвитку життєвих навичок

Протягом
року

Упровадження європейських стандартів
здоров'язбережної превентивної освіти
Регіонально-просвітницький
проєкт
«Долучись до звільнення знань»
(електронний проєкт)

Протягом
року
2020-2021

4

5
6

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

вчителі-краєзнавці, педагогічна
Сергій ПЛЯКА
працівники ЗПО, громадські
організації та державні установи
Учителі, які викладають основи Тетяна ЖЕЛЄЗНОВА
здоров’я,
безпеку
життєдіяльності
та
впроваджують
превентивні
проекти в закладах загальної
середньої освіти
Заклади
загальної
Педагогічні працівники
Тетяна ЖЕЛЄЗНОВА
середньої освіти
КЗ «КОІППО імені
Педагогічні працівники ЗЗСО,
Марина ЧАЛА
Василя
ЗПО; громадські організації
Олександр
Сухомлинського»
ШОВЕНКО

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

4

5

Зміст роботи
Оновлення бази даних інновацій та перспективного педагогічного досвіду на сайті
інституту
Оновлення бази даних з інноваційних технологій, що впроваджуються в закладах
освіти області. Оновлення карти освітніх інновацій на сайті.
Формування бази даних: найкращих практик організації освітнього процесу в
опорних школах; найкращих практик методичного супроводу організації освітнього
процесу; освітніх проєктів.
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)
Оновлення бази даних про заклади освіти області, де впроваджується STEM – освіта
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Термін
виконання
Протягом року

Відповідальні
Лариса ГОЛОДЮК

Січень,
червень
Протягом року

Ірина МАРЧЕНКО
Олена ПОЛОВЕНКО

Протягом року

Ірина МАРЧЕНКО

Вересень

Ірина МАРЧЕНКО

Відмітка про
виконання

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

Термін
виконання

Форма та тема заходу

Категорія

1

Освоєння (апробація)
сервісу Google Classroom

Науковопедагогічні,
педагогічні
працівники

Протягом
року

2

Систематичне оновлення
контенту
на
персональних
блогах
викладачів кафедр та
сайтах
структурних
підрозділів,
сайті
інституту
Освоєння (апробація)
сервісів Classroom, Trello

Учителі усіх
категорій

1 раз на два
місяці

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

Квітеньгрудень

Олена
ПОЛОВЕНКО

Протягом
року

Олена
ПОЛОВЕНКО

ІІ півріччя

Ольга
ЛИТВИНЕНКО

3

4

5

Організація консультацій
для
працівників
методичних
кабінетів,
керівників ЗЗСО щодо
застосування
ІКТ
у
практичній діяльності
Обласний
конкурс
«Інновації в освітньому
просторі: тренди 2020»
(дистанційна форма)

Для всіх
категорій
педагогічних
працівників

Відповідальні

Відмітка
про
виконання

Лариса
ГОЛОДЮК
Керівники
структурних
підрозділів
Науковопедагогічні та
педагогічні
працівники

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

Зміст роботи

Наукове редагування та
подальша
публікація
науково-методичних
матеріалів з актуальних
тем використання ІКТ в
освітньому процесі на
сторінках
обласного
науково-методичного
журналу
«Освітній

Категорія
керівних і
педагогічних
кадрів

Термін
виконання

Відповідальні

Учителі усіх
категорій

Протягом
року

Сергій
БУРТОВИЙ
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Відмітка про
виконання

2

3

4

5

інтернет-навігатор»
(http://oin.in.ua)
Проведення
індивідуальних занять,
консультацій
для
здобувачів освіти
Сприяння навчанню
педагогічних
працівників у
дистанційних академіях
видавництва «Основа»
та «Elnik», на
платформах Prometheus,
Blogger,
Е-Платформи «Нова
українська школа»,
EdEra – студія онлайносвіти, Національної
електронної платформи
та ін.
Використання
онлайнових технологій
в освітньому процесі
Каталогізація посилань
на освітні проєкти з
іноземної мови

Для всіх
категорій
педагогічних
працівників
Завідувачі,
методисти
РМК (НМЦ),
керівники
закладів
загальної
середньої
освіти

За потребою

Структурні
підрозділи

Протягом
року

Олена
ПОЛОВЕНКО

Для всіх
категорій
педагогічних
працівників
Учителі
іноземних мов

За потребою

Ольга
ЛИТВИНЕНКО

Протягом
року

Юлія ЗАДУБНЯК

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

2

3

4

Зміст роботи

Термін
виконання

Модернізація роботи регіонального Протягом року
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
Систематичне адміністрування та Протягом року
наповнення сайту КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлинського» та сайту
центру дистанційного навчання
Постійна робота з просування веб- Протягом року
сайту в рейтингу пошукових систем,
з пошукової оптимізації (створення
семантичного ядра сайту тощо) щодо
обміну постійними посиланнями для
нарощування маси посилань
Систематичне адміністрування та Протягом року
наповнення
платформи
дистанційного навчання Moodle
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Відповідальні
Сергій
БУРТОВИЙ

Ольга
ЛИТВИНЕНКО
Артур
ЧАСТАКОВ
Іван
ЗАДОРОЖКО
Ольга
ЛИТВИНЕНКО
Артур
ЧАСТАКОВ

Відмітка про
виконання

5

Проведення скайп-нарад

6

Інформаційне забезпечення методичних
заходів через: сайт ОНМЦ освітнього
менеджменту та координації діяльності
методичних служб, сайти «Школа
менторингу»,
«Регіональна
школа
новаторства»,
«Проєкт
«Інтелект
України» на Кіровоградщині»; блоги
«Майстерня керівника», «Управлінський
пошук»,
«Серпнева
конференція»,
«Творча група», «Адресна методична
декада» та інші

7

Створення електронного ресурсу
«Інформаційно-ресурсний супровід
освітнього процесу: досвід бібліотек,
методичних служб»
Проводити скайп-наради

8
9

Упровадження мережевої співпраці з
метою координації методичних
служб
через:
чат-,
інтернетконференції, віртуальні наради та
засідання

Останній
четвер місяця
Постійно

Олена
ПОЛОВЕНКО
Олена
ПОЛОВЕНКО

Березеньтравень

Надія ДЯЧЕНКО

Травень,
вересень
Протягом року

Валентина
ЧЕБОНЕНКО
Олена
ПОЛОВЕНКО

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

1

2

3

4

5

Категорія
керівних і
Зміст роботи
педагогічних
кадрів
Систематична
робота
з Учителі усіх
наповнення електронним освітнім категорій
контентом освітнього порталу «ЯВчитель» (http://vchitel.kr.ua)
Забезпечення
функціонування Педагогічні
сайту кафедри, блогу «Корекційна працівники,
освіта»,
сайту
«Викладання керівники
предметів
духовно-морального закладів освіти
спрямування»
Науково-методичний
супровід Вчителі історії,
діяльності відкритої віртуальної методисти
групи
«Краєзнавство:
центральний регіон»
Забезпечення діяльності відкритої Практичні
віртуальної групи «Арт-терапія в психологи,
Кропивницькому» // Електронна соціальні
адреса:
педагоги,
https://www.facebook.com/groups/2 вихователі
16889632107522/?ref=bookmarks
Забезпечення діяльності відкритої Викладачі
віртуальної групи «Протидія інститутів
торгівлі людьми» // Електрона післядипломадреса:
ної педагогічhttps://www.facebook.com/groups/1 ної освіти
272381066216652/
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Термін
виконання

Відповідальні

Протягом
року

Сергій
БУРТОВИЙ

Постійно

Олександр
ЖОСАН

Постійно

Олександр
ЖОСАН

Постійно

Оксана
МОЛЧАНОВА

Постійно

Оксана
МОЛЧАНОВА

Відмітка
про виконання

6

7
8

9

10

11

12

13

14

ВчителіІІ півріччя
дефектологи,
вихователі
спеціальних
шкіл та шкілінтернатів
Підтримка функціонування блогу Педагогічні
ІІ півріччя
«Особлива дитина»
працівники
Створення на базі блогу «Шкільні Педагогічні
ІІ півріччя
клуби
підприємництва працівники
Кіровоградської
області»
віртуальної спільноти
Створення
блогу
«Сучасні Керівники та
Лютий
тенденції інноваційної освітньої педагогічні
діяльності»
працівники
ЗЗСО
Адміністрування
віртуальної Обласні, районні
Постійно
спільноти Міжнародного конкурсу (міські), шкільні
з інформатики та комп’ютерної координатори
вправності «Бобер» в Україні в конкурсу
соціальній
мережі
Фейсбук
https://www.facebook.com/groups/2
32587803450210/
Адміністрування
віртуальної Фасилітатори
Постійно
спільноти програми Intel «Шлях програми, фахівці
до успіху» в Кіровоградській з моніторингу
області (Україна)
https://www.facebook.com/groups/3
78801248818463/ в соціальній
мережі Фейсбук
Оновлення віртуального інтернет- Методисти,
Протягом
клубу «Серце віддане дітям»
керівники
року
навчальних
закладів
Організація роботи віртуального Керівники
3-й четвер
методичного кабінету «Інтелект» закладів освіти,
місяця
«Методичний
супровід учасники
організації освітнього процесу»
науковопедагогічного
проєкту
«Інтелект
України»
Діяльність віртуальної групи Завідувачі,
Постійно
«Методична служба педагогу директори,
нової формації» в соцмережі методисти
Facebook
методичних
кабінетів
(центрів)
органів
управління
освітою
райдержадміністрацій,
виконавчих
комітетів
міських
рад
Створення віртуальної спільноти
педагогічних працівників області,
що працюють з дітьми з
розладами аутичного спектру

105

Вікторія
ПАВЛЮХ

Валентина
ВОЙТКО
Анжела
ГЕЛЬБАК
Ірина
МАРЧЕНКО
Марина ЧАЛА

Марина ЧАЛА

Валентина
ТРУБІНА
Олена
ПОЛОВЕНКО

Оксана
ПОБЕРЕЖЕЦЬ

15

Використання
платформ
та
електронних сервісів: Trello,
Sutori в практичній діяльності

16

Розвиток діяльності віртуальної
педагогічної
спільноти
«Дошкільники»

17

Діяльність віртуальної
педагогічної спільноти
«Мистецька освіта в контексті
реалізації ідей концепції «Нова
українська школа»

міст обласного
значення,
міських,
селищних,
сільських рад
об’єднаних
територіальних
громад,
керівники
закладів освіти,
педагоги
Завідувачі,
директори,
методисти
методичних
кабінетів
(центрів)
органів
управління
освітою
райдержадміністрацій,
виконавчих
комітетів
міських
рад
міст обласного
значення,
міських,
селищних,
сільських рад
об’єднаних
територіальних
громад,
керівники
закладів освіти,
педагоги
Педагогічні
працівники
закладів
дошкільної
освіти
Учителі
образотворчого
та музичного
мистецтва, які
викладають
інтегрований
курс
«Мистецтво» у
закладах
загальної
середньої
освіти
Кіровоградської області
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Протягом
року

Олена
ПОЛОВЕНКО
Оксана
ПОБЕРЕЖЕЦЬ

Протягом
року

Наталія
ГАГАРІНА

Протягом
року

Вікторія
КОНДРАТОВА

18

19

20

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
Діяльність
віртуальної Тренери НУШ
педагогічної спільноти «Тренери КіровоградНУШ Кіровоградської області» з ської області
метою спільного пошуку шляхів
якісного підвищення кваліфікації
учителів
початкових
класів,
мистецтва, які навчають учнів
відповідно до Концепції «Нова
українська школа»
Створення інтерактивної карти
Організатори
«Соціальні
та
краєзнавчі
виховного
проєкти для розвитку громади»
процесу

Протягом
року

Вікторія
КОНДРАТОВА

Протягом
року

Вікторія
КОНДРАТОВА

Протягом
року

Юлія МІЦАЙ

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

Термін
виконання

Зміст роботи

1

Використання платформи YouTube
проведення освітніх вебінарів

для

Протягом
року

2

Розробка та розміщення на дистанційній
платформі Moodle авторських дистанційних
семінарів-практикумів
та
дистанційних
тренінгів для освітян регіону
Розробка
мультимедійних
електронних
навчально-методичних матеріалів відповідно
до тематики лекційних та практичних занять
викладачів кафедри
Впровадження
електронного
освітнього
контенту Office 365 в навчальний процес
(OneDrive, OneNote, онлайновий офіс)
Використання додатків Google в професійній
діяльності педагогічних працівників
Використання платформ Edmodo, Zeeting,
Ourboox, Blendspace, Pictohart, Genial.ly

Протягом
року

3

4

5
6
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Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року

Відповідальні
Ольга
ЛИТВИНЕНКО
Артур
ЧАСТАКОВ
Структурні
підрозділи
Викладачі
кафедри теорії і
методики
середньої освіти
Ольга
ЛИТВИНЕНКО
Оксана
ПОБЕРЕЖЕЦЬ
Олена
ПОЛОВЕНКО
Оксана
ПОБЕРЕЖЕЦЬ

Відмітка
про
виконання

ІХ. Координація діяльності районних, міських методичних служб та
методичних служб добровільних об’єднань територіальних громад
9.1. Науково-методичний супровід роботи з педагогічними працівниками
районних, міських методичних служб та методичних служб добровільних
об’єднань територіальних громад
№
з/п
1.

2.

3.

4.

5.

Форма та тема
заходу
Семінар
«Науковометодичний
супровід
безперервного
професійного
розвитку фахівця»
Практикум
(зимова
школа)
«Проєктування
індивідуальної
освітньої
траєкторії
педагога»
Практикум (літня
школа) «Навички
«4 К» педагогу
сучасної школи»
Практикум (школа
менторингу)
«Освітні проєкти
як інструмент змін
у
новій
українській
школі»
Семінар
(регіональна
школа
новаторства)
«Професійний
розвиток
педагогічних
працівників.
Як
навчати дорослих
ефективно?»
1.
Семінарпрактикум
«Фандрейзинг в
управлінні»
2.
Семінарпрактикум
«Управління
розвитком закладу
загальної
середньої освіти»
3.
Тренінг
«Управлінські

Термін
виконання
08.10

09.11-12.11

Місце проведення
Інформаційноресурсного
методичного центру
відділу освіти,
молоді та спорту
Новомиргородської
РДА
Івано-Франківська
область

29.06-03.07

Методичні установи,
заклади освіти за
погодженням

19.02-20.02

Заклади освіти за
погодженням

24.09-25.09 Методичний кабінет
відділу освіти
Онуфріївської РДА
методичний кабінет
відділу освіти
Світловодської РДА;
КЗ «КОІППО
імені Василя
Сухомлинського»
07.1223.12

КЗ «КОІППО
імені Василя
Сухомлинського»

06.0422.04

Категорія
учасників
Завідувачі (директори)
методичних кабінетів
(центрів)

Завідувачі
(директори),
методисти методичних
кабінетів (центрів),
керівники ЗО
Завідувачі (директори),
методисти методичних
кабінетів (центрів),
керівники ЗО
Завідувачі (директори),
методисти методичних
кабінетів (центрів),
керівники ЗЗСО,
педагоги

Відповідальні
Олена
ПОЛОВЕНКО

Олена
ПОЛОВЕНКО

Олена
ПОЛОВЕНКО
Оксана
ПОБЕРЕЖЕЦЬ

Завідувачі (директори),
методисти методичних
кабінетів (центрів),
керівники ЗЗСО

Людмила
КІРІШКО

Керівники закладів
загальної середньої
освіти (директори,
заступники директорів з
навчальної, навчальновиховної, методичної та
наукової діяльності)

Валентина
ТРУБІНА
Валентина
ТРУБІНА

Валентина
ТРУБІНА

09.1125.11
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процеси закладу
освіти:
сучасні
підходи
до
системи
планування»
4.
Семінарпрактикум
«Колегіальне
рішення:
аналітикопрогностичний
підхід
до
підготовки
і
проведення
педагогічної ради»
5.
Семінарпрактикум
«Інноваційні
підходи
до
науковометодичної
роботи та критерії
її ефективності»
6.
Семінарпрактикум
«Формування
якісного
освітнього
середовища»

7.
Семінарпрактикум
«Методичний
менеджмент:
технологія
впровадження»
8.
Семінарпрактикум
«Професійний
розвиток педагога:
від стандарту до
інновацій»
9.
Координація
діяльності
методичних служб

03.0219.02

КЗ «КОІППО
імені Василя
Сухомлинського»

Керівники закладів
загальної середньої
освіти (директори,
заступники директорів з
навчальної, навчальновиховної, методичної та
наукової діяльності)

Олена
ПОЛОВЕНКО

03.0219.02

КЗ «КОІППО
імені Василя
Сухомлинського»

Людмила
КІРІШКО
Аліна
ВАРЕХА

02.0318.03

КЗ «КОІППО
імені Василя
Сухомлинського»

06.0422.04

КЗ «КОІППО
імені Василя
Сухомлинського»

07.1223.12

КЗ «КОІППО
імені Василя
Сухомлинського»

Завідувачі
(директори),
методисти методичних
кабінетів (центрів)
органів управління
освітою
райдержадміністрацій,
виконавчих комітетів
міських рад міст
обласного значення,
міських, селищних,
сільських рад
об’єднаних
територіальних
громад, заступники
директорів з
навчально-виховної та
навчально-методичної
роботи закладів
загальної середньої
освіти
Завідувачі
(директори),
методисти методичних
кабінетів (центрів),
керівники закладів
загальної середньої
освіти, педагоги

Протягом
року

Методичні служби
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Завідувачі
(директори),
методисти методичних
кабінетів (центрів),
керівники закладів
загальної середньої
освіти, педагоги

Людмила
КІРІШКО

Олена
ПОЛОВЕНКО

Оксана
ПОБЕРЕЖЕЦЬ

Куратори

Інструктивно-методичні наради завідувачів районних (міських) методичних служб та
методичних служб добровільних об’єднань територіальних громад
1.

2.
3.

1.

2.

3.

I нарада
Про
результати
підвищення
кваліфікації керівників закладів
загальної
середньої
освіти
Кіровоградської області відповідно
до вимог Концепції «Нова українська
школа»
Про
підготовку
адресних
методичних декад
Про підготовку до серпневих
конференцій
II нарада
Про орієнтири концепції розвитку
педагогічної освіти в Україні та
оновлення
завдань
методичних
служб
Про
результати
І
туру
всеукраїнського конкурсу «Учитель
року» у номінації Керівник закладу
загальної середньої освіти
Про результативність реалізації
рекомендацій науково-методичної
ради КЗ «КОІППО імені Василя
Сухомлинського»

Березень
Олена
ПОЛОВЕНКО

Олена
ПОЛОВЕНКО
Олена
ПОЛОВЕНКО
Жовтень
Олена
ПОЛОВЕНКО
Валентина
ТРУБІНА
Олена
ПОЛОВЕНКО

Проведення адресної методичної декади у регіонах Кіровоградської області
у 2019/2020 н.р.
Назва району/міста
області, ОТГ

Тематика
проведення адресної
методичної декади

Орієнтовний термін
проведення адресної
методичної декади

Відповідальна особа

Світловодський район

Нормативно-правове
Квітень/травень
забезпечення
2020 року
освітнього процесу у
закладах
загальної
середньої освіти у
навчально-виховних
об’єднаннях

Олена ПОЛОВЕНКО
Керівники структурних
підрозділів

Олександрівський
район

Забезпечення
ефективної діяльності
Нової української
школи

Олена ПОЛОВЕНКО
Керівники структурних
підрозділів

Квітень
2020 року
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9.2. Формування мережі базових районних, міських методичних служб та
методичних служб добровільних об’єднань територіальних громад з
основних напрямків їх діяльності
№
Базовий Р(М)МК(Ц)
Напрями діяльності
з/п
1. Методичний кабінет відділу Організація і навчальноосвіти, молоді та спорту методичне
забезпечення
Голованівської
діяльності закладів освіти
райдержадміністрації

2.

Методичний кабінет відділу Діяльність методичної служби
освіти, молоді та спорту в умовах імплементації Закону
Бобринецької
районної України ″Про освіту″
державної адміністрації

3.

Методичний кабінет відділу Професійний
розвиток
освіти
Онуфріївської педагогічних працівників. Як
районної
державної навчати дорослих ефективно?
адміністрації

4.

Методичний кабінет відділу Професійний
розвиток
освіти
Світловодської педагогічних працівників. Як
райдержадміністрації
навчати дорослих ефективно?
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Форми роботи на базі закладу
Літня школа для завідувачів
(директорів),
методистів
методичних кабінетів (центрів)
органів управління освітою
райдержадміністрацій,
виконавчих комітетів міських
рад міст обласного значення,
міських, селищних, сільських
рад об’єднаних територіальних
громад, директорів закладів
загальної середньої освіти
Педагогічна
практика
для
здобувачів освіти за програмою
підвищення
кваліфікації
завідувачів
(директорів),
методистів
методичних
кабінетів
(центрів)
органів
управління
освітою
райдержадміністрацій,
виконавчих комітетів міських
рад міст обласного значення,
міських, селищних, сільських
рад об’єднаних територіальних
громад
Семінар (регіональна школа
новаторства)
завідувачів
(директорів),
методистів
методичних кабінетів (центрів)
органів
управління
освітою
райдержадміністрацій,
виконавчих комітетів міських рад
міст обласного значення, міських,
селищних,
сільських
рад
об’єднаних
територіальних
громад), керівників закладів
загально середньої освіти
Семінар (регіональна школа
новаторства)
завідувачів
(директорів),
методистів
методичних кабінетів (центрів)
органів
управління
освітою
райдержадміністрацій,
виконавчих комітетів міських рад
міст обласного значення, міських,
селищних, сільських
рад об’єднаних територіальних
громад,
керівників
закладів
загальної середньої освіти

5.

Інформаційно-ресурсний
Науково-методичний супровід
методичний центр відділу безперервного професійного
освіти, молоді та спорту розвитку фахівця
Новомиргородської РДА

Семінар (регіональна школа
новаторства)
завідувачів
(директорів),
методистів
методичних кабінетів (центрів)
органів
управління
освітою
райдержадміністрацій,
виконавчих комітетів міських рад
міст обласного значення, міських,
селищних,
сільських
рад
об’єднаних
територіальних
громад

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

2.

3.

4.

Термін
виконання
Вересень
-жовтень

Зміст роботи

Аналіз річних планів роботи регіональних
методичних служб, стану функціонування
структури регіональної моделі науковометодичної роботи з педагогічними кадрами
(на підставі наказів та планів роботи на 20202021 н.р
Вивчення системи роботи методистів, які Протягом
атестуються,
на
підтвердження атестацій
(встановлення)
вищої
кваліфікаційної
ного
категорії
періоду
Здійснення маркетингу методичних послуг: Протягом
року
 дослідження ринку запитів і послуг;
 планування науково-методичних
послуг;
 презентація науково-методичних
послуг
Підготовка
питань на інструктивноВідпометодичні наради завідувачів районних відно до
(міських) методичних кабінетів (центрів):
провеПро результати підвищення кваліфікації
дення
керівників закладів загальної середньої графіка
освіти Кіровоградської області відповідно до
нарад
вимог Концепції «Нова українська школа»;
Про підготовку адресних методичних
декад;
Про
підготовку
до
серпневих
конференцій;
Про орієнтири концепції розвитку
педагогічної освіти в Україні та оновлення
завдань методичних служб;
Про результати І туру всеукраїнського
конкурсу «Учитель року» у номінації
«Керівник закладу загальної середньої
освіти»;
Про
результативність
реалізації
рекомендацій науково-методичної ради КЗ
«КОІППО імені Василя Сухомлинського»
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Відповідальні
Олена
ПОЛОВЕНКО

Олена
ПОЛОВЕНКО
Олена
ПОЛОВЕНКО

Олена
ПОЛОВЕНКО

Відмітка про
виконання

5.

Участь у підготовці та проведенні адресних
методичних декад.

6

Науково-методичний супровід організації
Тетяна
роботи методистів методичних кабінетів
ЖЕЛЄЗНОВА
(центрів) органів управління освітою
Сергій ТКАЧЕНКО
райдержадміністрацій, виконавчих комітетів
міських рад, міст обласного значення,
міських,
селищних, сільських рад
об’єднаних
територіальних
громад,
керівників
методичних
об’єднань,
відповідальних за викладання предмета
«Основи здоров’я» та впровадження
здоров’язбережних превентивних проєктів з
проблеми «Модернізація методичної роботи
в контексті суспільних трансформацій та
забезпечення рівного доступу до реалізації
якісної здоров’язбережної освіти»
Надання адресної методичної допомоги Протягом
Тетяна
освітнім закладам
щодо вдосконалення
року
ЖЕЛЄЗНОВА
організації роботи з охорони праці та
безпеки життєдіяльності
і підвищення
існуючого рівня умов праці з проблеми:
«Модернізація змісту методичної роботи з
охорони праці, безпеки життєдіяльності»
Вивчення діяльності комунального закладу Вересень
Тетяна
«Міський інклюзивно-ресурсний центр»
БРАЖНІКОВА
Новоукраїнської
міської
ради
Кіровоградської області
Вивчення діяльності комунальної установи Листопад Інна ЧЕРВОНЕЦЬ
«Інклюзивно-ресурсний центр №1» міської
ради міста Кропивницького

7

8

9

За
окремим
графіком
Вересень

Олена
ПОЛОВЕНКО

9.4. 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»)
№
Термін
Відповідальна
Відмітка про
Район
Проблема
з/п
вивчення
особа
виконання
1
м. Знам'янка
Лютий
Здійснення
моніторингу,
2
Маловисківський,
Березень
розроблення,
Маловисківська ОТГ
впровадження
та
(м. Мала Виска),
функціонування систем
Смолінська ОТГ
управління охороною
3
Добровеличківський,
Квітень
праці
та
безпеки
Добровеличківська
Тетяна
життєдіяльності
на
ОТГ, Піщанобрідська
ЖЕЛЄЗНОВА
галузевому
та
ОТГ, Помічнянська
регіональному
рівні,
ОТГ, Тишківська
зокрема
шляхом
ОТГ
4
Новомиргородський
Листопад комплексних вивчень
управління
5
Новоукраїнська ОТГ
Грудень
професійними
та
(м. Новоукраїнка)
виробничими ризиками
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Х. Міжнародна діяльність
10.1. Співпраця з міжнародними фондами, науковими центрами, навчальними закладами, освітніми установами та
громадськими організаціями
№
з/п
1

2

3

4
5
6
7

8

Заклад, установа, фонд, програма, проєкт

Відповідальні

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

Тетяна
ЖЕЛЄЗНОВА

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

Період
співпраці
2019-2023

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

2019-2023

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

2019-2023

Програма навчального курсу «Основи
здоров’я» (навчання на засадах розвитку
життєвих навичок), «Вчимося жити разом.
Програма розвитку соціальних навичок учнів
початкової, основної та старшої школи у
курсі «Основи здоров’я»
Шкільна програма з профілактики вживання
тютюну, алкоголю і наркотиків (ХОУП)

2019-2023

2019-2023
Ірина КОСА
Ірина КОСА
Ірина КОСА
Олександр
ЖОСАН

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

Відмітка про
виконання

9

Віденський Інститут Музичної терапії в рамках
Міжнародного навчального проєкту з музикотерапії

Анжела
ГЕЛЬБАК

1019-2021

10

Центр освітніх інновацій за підтримки Ради Європи

Анжела
ГЕЛЬБАК

2018-2021

11

Освітня компанія MIKSIKE
(Естонія )

Марина ЧАЛА

2020

12

GEG - Google Educator Groups

Марина ЧАЛА

2020

13

Міжнародний жіночий правозахисний центр «Ла
Страда − Україна»
Wikipedia:Education program
Співпраця з експертами шведсько-українського
проєкту «Підтримка децентралізації в Україні».
Співпраця з Міжнародним жіночим правозахисним
центром «Ла Страда – Україна»
Національна академія педагогічних наук України
Український науково-методичний центр практичної
психології і соціальної роботи
Національний університет «Києво-Могилянська
академія»
Фонд Народонаселення ООН в Україні, Національна
академія педагогічних наук України

Марина ЧАЛА

2020

Марина ЧАЛА
Олена
ПОЛОВЕНКО
Олена
ПОЛОВЕНКО
Валентина
ЧЕБОНЕНКО

2020
Протягом
року
Протягом
року
2015-2021

Валентина
ЧЕБОНЕНКО

2012-2020

Громадська організація «Ла Страда - Україна»

Валентина
ЧЕБОНЕНКО

2017-2020

14
15
16
17

18

19
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Міжнародний
навчальний
проєкт
з
музикотерапії та Львівський Міжнародний
навчальний проєкт з арт-психології
Інноваційний освітній проєкт «Формування
та оцінювання громадянських компетентностей в освітньому процесі на рівні базової
середньої освіти» на 2018-2021 рр.
Проєкт Міксіке
Мета: «Упровадження та розвиток он-лайн
навчання в навчальних закладах України,
налагодження зв’язків та комунікації між
педагогами та учнями з різних країн»
Міжнародна спільнота Google утворена для
професійного спілкування та взаємодопомоги
в питаннях ІТ, педагогіки.
Національна дитяча «гаряча лінія» – для дітей
та про дітей
Освітня програма Вікіпедії
Діяльність органів управління закладів освіти
в умовах децентралізації
Попередження
домашнього
насильства,
торгівлі людьми та ґендерної дискримінації
Програма
«Навички
кризового
консультування та розвиток психосоціальної
стійкості дітей до стресу».
Підвищити знання та вдосконалити навички
практичних психологів і соціальних педагогів
Програма щодо формування навичок
репродуктивного
здоров’я
підлітків
«Дорослішай на здоров’я»
Впровадження програми в заклади освіти
області
Програма «Національний план дій щодо
реалізації Конвенції ООН про права дитини».

20

Український фонд «Благополуччя дітей»

Валентина
ЧЕБОНЕНКО

2017-2020

21

Жіночий консорціум України

Валентина
ЧЕБОНЕНКО

2013-2020

22

Обласна громадська організація «Флора»

Валентина
ЧЕБОНЕНКО

2014-2020

23

Співпраця з експертами проєкту «Фінська
підтримка реформи української школи»

Лариса
ГОЛОДЮК
Оксана
ПОБЕРЕЖЕЦЬ

Тема: «Запобігання та протидія проявам
насильства: діяльність закладів освіти».
Підвищити знання та вдосконалити навички
практичних психологів і соціальних педагогів
Програма щодо визначення та формування
громадської позиції особистості «Особиста
гідність. Безпека життя. Громадянська
позиція»
Програма щодо подолання насильства в
учнівському середовищі
«Організація роботи з розв’язання проблеми
насильства в школі»
Програма щодо формування безпеки в
навчальному закладі «Шкільна Служба
порозуміння»

2019-2020 Впровадження досвіду проєкту з питань:
- компетенції та ресурси для проєктування
і впровадження успішного навчання,
підвищення кваліфікації педагогів;
- вивчення кращих практик і програм
щодо професійного розвитку вчителів;
- організації та проведення бенчмаркінгвізитів
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10.2. Розробка та реалізація міжнародних програм і проєктів
№
з/п
1
2

Назва програми /проекту

Завдання

Відповідальні

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

Використання навчального контенту в
освітніх закладах
Підготовка вчителів історії та
суспільствознавчих дисциплін до
впровадження інтегрованих уроків «з
підприємницьким тлом» у школі:
- ознайомлення слухачів КПК із
завданнями та напрямками реалізації
проєкту;
- залучення педагогів області до
розробки
конспектів
уроків
з
підприємницьким тлом;
- розвиток серед учителів та учнів
ключової
компетенції
«підприємливість та ініціативність».
1.
Забезпечити
вдосконалення
практичних
навичок
володіння
англійською мовою слухачів курсів
2. Розширити асортимент навчальних
засобів для роботи зі слухачами
курсів
3
Підвищувати
комунікативно
спрямовану методику викладання
англійської мови вчителями області
Активізувати вивчення англійської
мови громадою області

Ольга
ЛИТВИНЕНКО
Наталія
ЧЕРТКОВА

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

Ірина КОСА

3

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

4

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

5

6

7
8

9

10

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

Ірина КОСА

Вікторія
ПАВЛЮХ

Марина ЧАЛА
Марина ЧАЛА

Марина ЧАЛА
Олена
ПОЛОВЕНКО

11

12

13

14

15

16

17

18

Шведсько-український
проєкт Залучення експертів проєктів до
«Підтримка
децентралізації
в проведення методичних заходів;
Україні»
участь у заходах, які відбуваються в
рамках зазначених проєктів
Інформаційно-освітня
Популяризація
серед
здобувачів
протиалкогольна програма «Сімейна освіти здорового способу життя й
розмова». Впровадження програми в важливості цих аспектів для стану
заклади освіти області
репродуктивного
здоров’я
у
майбутньому;
усвідомлення
необхідності збереження та зміцнення
здоров’я як важливої складової
успішного дорослого життя в умовах
освітніх закладів
Програма
«Навички
кризового Підвищити знання та вдосконалити
консультування
та
розвиток навички практичних психологів і
психосоціальної стійкості дітей до соціальних
педагогів,
які
стресу».
безпосередньо працюють з дітьми та
Підвищити знання та вдосконалити родинами, постраждали внаслідок
навички практичних психологів і кризових ситуацій
соціальних педагогів
Програма щодо формування навичок Формування
розуміння
репродуктивного здоров’я підлітків репродуктивної складової здоров’я та
«Дорослішай на здоров’я»
особистої відповідальності і мотивації
Впровадження програми в заклади на здоровий спосіб життя та
освіти області
збереження сімейних цінностей
Програма
щодо
вирішення Профілактика
та
врегулювання
конфліктних ситуацій
«Базові конфліктів мирним шляхом за
навички медіатора в навчальному допомогою медіації та відновних
закладі. Забезпечення участі жінок і практик
дітей у вирішенні конфліктів і
процесу миробудування»
Програма щодо визначення та Активізація особистісного потенціалу
формування громадської позиції школярів для самореалізації та
особистості «Особиста гідність. самоствердження в різних сферах
Безпека
життя.
Громадянська життєдіяльності
позиція»
Програма
щодо
подолання Формування
умінь
і
навичок
насильства
в
учнівському розв’язання проблеми насильства між
середовищі «Організація роботи з дітьми,
сприяння
створенню
розв’язання проблеми насильства в безпечного середовища в закладах
школі»
освіти
Програма щодо формування безпеки Формування
навичок
вирішення
в навчальному закладі «Шкільна конфліктних ситуацій в освітньому
Служба порозуміння»
закладі та створення безпечного
середовища за допомого відновних
практик
Проєкт «Вивчай та розрізняй: інфо- Забезпечення створення постійного
медійна
грамотність»,
який циклу впровадження компетентностей
виконується IREX у партнерстві з критичного сприйняття інформації в
Міністерством освіти і науки системі «Школа – Університет –
України та Академією Української Підвищення кваліфікації вчителів»
преси за підтримки посольств
Великої Британії та США
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Валентина
ЧЕБОНЕНКО

Валентина
ЧЕБОНЕНКО

Валентина
ЧЕБОНЕНКО

Валентина
ЧЕБОНЕНКО

Валентина
ЧЕБОНЕНКО

Валентина
ЧЕБОНЕНКО

Валентина
ЧЕБОНЕНКО

Жанна ФЕДІРКО

ХІ. Моніторинг якості освіти регіону
11.1. Моніторинг освітньої діяльності:
а) участь у всеукраїнських моніторингових та соціологічних дослідженнях
№
з/п
1.

2.

3.

4.

5.

Зміст роботи
Другий цикл
моніторингового
дослідження стану
сформованості
читацької та
математичної
компетентностей
випускників
початкової школи
Моніторинг стану
проведення
моніторингових
досліджень в області
Моніторинг
іншомовної
компетентності
вчителів початкових
класів, які працюють в
умовах НУШ
Моніторинг готовності
вчителів початкових
класів до роботи за
новими освітніми
стандартами
Моніторингове
дослідження щодо
статусу та ролі вчителя
в українському
суспільстві

Відповідно до
вибірки

Термін
виконання
Березень травень

Відповідно до
вибірки

Березень травень

Любов КОРЖ
Тетяна
ШАПОВАЛОВА

Відповідно до
вибірки

Лютий

Любов КОРЖ
Тетяна
ШАПОВАЛОВА

Відповідно до
вибірки

Квітень

Любов КОРЖ
Тетяна
ШАПОВАЛОВА

Відповідно до
вибірки

Жовтень

Любов КОРЖ
Тетяна
ШАПОВАЛОВА

Назва району

Відповідальні

Відмітка про
виконання

Любов КОРЖ
Тетяна
ШАПОВАЛОВА

б) моніторингові та соціологічні дослідження в регіоні
№
з/п
1.

Зміст роботи

Назва району,
школи
Гайворонський
Світловодський,
Великоандрусівська
ОТГ
Новоархангельський
Благовіщенський

Моніторингове
дослідження
стану
організації
роботи
закладів
загальної
середньої
освіти
області
з
питань
впровадження
Долинський
здоров’язбережувальних
програм
та Бобринецький,
охоплення навчанням Бобринецька ОТГ
учнів за програмами
розвитку
життєвих
навичок й організації
роботи
щодо
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Термін
виконання
Лютий
Травень
Червень
Жовтень
Листопад
Грудень

Відповідальні

Тетяна
ЖЕЛЄЗНОВА

Відмітка про
виконання

2.

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)

м. Олександрія
Світловодський
Соколівська ОТГ
Устинівський
Новгородківський

Березень
Червень
Вересень
Жовтень
Листопад

Тетяна
ЖЕЛЄЗНОВА
регіональний
координатор
проєктів

11.2. Науково-методичний супровід моніторингових досліджень
№
з/п
1.

2.

Зміст роботи
Підготовка методичних
рекомендацій до проведення
моніторингових досліджень:
- стану впровадження
моніторингових досліджень;
- готовності вчителів
початкових класів до роботи
за новими освітніми
стандартами;
- іншомовної компетентності
вчителів початкових класів,
які працюють в умовах
НУШ;
- щодо статусу та ролі
вчителя в українському
суспільстві
Підбір та апробація
інструментарію
моніторингових досліджень:
- стану впровадження
моніторингових досліджень;
- готовності вчителів
початкових класів до роботи
за новими освітніми
стандартами;
- іншомовної компетентності
вчителів початкових класів,
які працюють в умовах
НУШ;

Категорія
керівних і
педагогічних
кадрів
Методисти,
відповідальні
за моніторингові
дослідження

Термін
виконання
Березень

Відповідальні
Тетяна
ШАПОВАЛОВА

Березень
Січень
Вересень

Методисти

Березень
Березень
Січень
Вересень
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Тетяна
ШАПОВАЛОВА

Відмітка про
виконання

- щодо статусу та ролі
вчителя в українському
суспільстві
Нормативно-правове
забезпечення здійснення
моніторингових досліджень:
опрацювання наказів, листів,
методичних рекомендацій
Міністерства освіти і науки
України
Проведення інструктивнометодичних нарад з
регіональними
координаторами
моніторингових досліджень
Підготовка інструктивних
матеріалів до проведення
моніторингових досліджень
Обробка та узагальнення
матеріалів моніторингових
досліджень
Підготовка інформаційних
листів та звітів до
управління освіти і науки,
молоді та спорту ОДА

3.

4.

5.

6.

7.

Методисти

Методисти
Методисти

За потребою

Тетяна
ШАПОВАЛОВА

За потребою

Тетяна
ШАПОВАЛОВА

У визначені
терміни

Тетяна
ШАПОВАЛОВА

У
визначені
терміни
У визначені
терміни

Тетяна
ШАПОВАЛОВА
Тетяна
ШАПОВАЛОВА
.

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

2.

3.

Зміст роботи
Організація та проведення
навчально-методичної
роботи з питань підготовки
до ЗНО
Інформаційнороз'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
2020 році
Оновлення інформації в
довідниках
структурних
підрозділів з питань освіти і
науки обласної державної
адміністрації,
місцевих
органів управління освітою,
закладів
освіти,
що

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

Місцеві органи
управління
освітою,
керівники
закладів освіти
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Термін
виконання

Відповідальні

Січеньлютий,
березеньлипень
Січеньтравень

Любов КОРЖ
Ліна БУТЕНКО

До 27.12

Любов КОРЖ
Ліна БУТЕНКО

Любов КОРЖ
Ліна БУТЕНКО

Відмітка
про
виконання

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

містяться в інформаційнотелекомунікаційній системі
УЦОЯО
Добір та підготовка осіб,
відповідальних
за
формування
комплектів
реєстраційних документів
осіб, які складатимуть
державну
підсумкову
атестацію у формі ЗНО
Формування
мережі
пунктів
реєстрації.
Підготовка
осіб,
які
залучаються до роботи в
пунктах реєстрації
Проведення у закладах
загальної середньої освіти,
фахової передвищої освіти,
професійно-технічної
освіти батьківських зборів
та тематичних класних
годин «Готуємося до ЗНО»
Реєстрація
осіб,
які
бажають узяти участь
у пробному ЗНО - 2020

Місцеві органи
управління
освітою,
керівники
закладів освіти

До 22.01

Любов КОРЖ
Ліна БУТЕНКО

Місцеві органи
управління
освітою,
керівники
закладів освіти
Місцеві органи
управління
освітою,
керівники
закладів освіти

До 05.02.

Любов КОРЖ
Ліна БУТЕНКО

Січень –
лютий

Любов КОРЖ
Ліна БУТЕНКО

03.01 –24.01

Любов КОРЖ
Ліна БУТЕНКО

Місцеві органи
управління
освітою,
керівники
закладів освіти
Формування
бази
даних Місцеві органи
педагогічних
працівників, управління
залучених до проведення:
освітою,
апробації сертифікаційних керівники
робіт,
закладів освіти
пробного ЗНО,
основної
та додаткової
сесій ЗНО-2020;
єдиного вступного іспиту
та
єдиного
фахового
вступного випробовування
(магістратура), сертифікації
вчителів
Організація та проведення : Місцеві органи
управління
- апробації
освітою,
сертифікаційних робіт;
керівники
- пробного
ЗНО
з
української
мови
і закладів освіти
літератури;
- пробного ЗНО з інших
предметів;
основної сесії ЗНО;
- додаткової сесії ЗНО;
- сертифікація вчителів
Реєстрація та навчання осіб, Місцеві органи
які
забезпечують управління
проведення
зовнішнього освітою,
керівники
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Любов КОРЖ
Ліна БУТЕНКО
Квітень,
лютийберезень
квітеньтравень,
червень,
липень

Березень,
листопад,
грудень
21.03
28.03
21.05-15.06
25.06-17.07
За графіком
УЦОЯО

Любов КОРЖ
Ліна БУТЕНКО

До 15.05

Любов КОРЖ
Ліна БУТЕНКО

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

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

закладів освіти
Місцеві органи
управління
освітою

До 15.05

Любов КОРЖ
Ліна БУТЕНКО

Місцеві органи
управління
освітою,
керівники
закладів освіти
Місцеві органи
управління
освітою,
керівники
закладів освіти

До 15.05

Любов КОРЖ
Ліна БУТЕНКО

До 20.05

Любов КОРЖ
Ліна БУТЕНКО

Місцеві органи
управління
освітою,
керівники
закладів освіти

Жовтень,
березень

Любов КОРЖ
Ліна БУТЕНКО

до 15.04
до 15.05
Місцеві органи
управління
освітою

Любов КОРЖ
Ліна БУТЕНКО
Травеньчервень

Місцеві органи
За
Любов КОРЖ
управління
календарним Ліна БУТЕНКО
освітою,
планом
керівники
закладів освіти
Координація співпраці з Установи
За графіком Любов КОРЖ
Південним
виконання
проведення Ліна БУТЕНКО
міжрегіональним
покарань і слідчі додаткової
управлінням
з
питань ізолятори
сесії ЗНО
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
Інформування
щодо Місцеві органи
З 21.01
Любов КОРЖ
порядку
управління
Ліна БУТЕНКО
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здійснення громадського
освітою,
спостереження
за керівники
проведенням
ЗНО
та закладів освіти
реєстрація
громадських
спостерігачів

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

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Зміст роботи

Термін
виконання

Презентація та поповнення тематичного
куточка «Із Сухомлинським ̶ назавжди»

Протягом
року

Поповнення постійнодіючої виставки
літератури «Перлина степового краю!»

Протягом
року

Систематичне інформування
працівників установи та слухачів курсів
підвищення кваліфікації про нові
надходження літератури до бібліотеки.
Тематична поличка присвячена
роковинам Голодомору «Ген, у небі,
чорний крук»

Протягом
року

Оформлення та поповнення виставки
матеріалів «Новинки методичної
літератури» (для всіх категорій
здобувачів освіти)
Підготовка та презентація виставки
друкованих видань КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлинського» (для всіх
категорій здобувачів освіти)
Літературна виставка до Дня
Соборності України

Січень

Бібліографічний огляд фахових
періодичних видань за 2019-2020 років
для вчителів, які викладають предмети
природничо-математичного циклу
Проведення відкритих переглядів
літератури до Дня рідної мови (для всіх
категорій здобувачів)

Лютий

Підбір статей фахових періодичних
видань для психологів

Лютий

Виставка літератури до річниці з дня
народження Т.Г. Шевченка (1814 -1861)

Березень
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Січень

Січень

Січень

Лютий

Відповідальні
Вікторія
ВОЛОВОДЕНКО
Тетяна
ОЛЕКСІЄНКО
Вікторія
ВОЛОВОДЕНКО
Тетяна
ОЛЕКСІЄНКО
Вікторія
ВОЛОВОДЕНКО
Тетяна
ОЛЕКСІЄНКО
Вікторія
ВОЛОВОДЕНКО
Тетяна
ОЛЕКСІЄНКО
Вікторія
ВОЛОВОДЕНКО
Тетяна
ОЛЕКСІЄНКО
Вікторія
ВОЛОВОДЕНКО
Тетяна
ОЛЕКСІЄНКО
Вікторія
ВОЛОВОДЕНКО
Тетяна
ОЛЕКСІЄНКО
Вікторія
ВОЛОВОДЕНКО
Тетяна
ОЛЕКСІЄНКО
Вікторія
ВОЛОВОДЕНКО
Тетяна
ОЛЕКСІЄНКО
Вікторія
ВОЛОВОДЕНКО
ТЕТЯНА
ОЛЕКСІЄНКО
Вікторія
ВОЛОВОДЕНКО

Відмітка
про
виконання

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Презентація виставки друкованих
видань КЗ «КОІППО імені Василя
Сухомлинського» (для всіх категорій
користувачів бібліотеки)
Підбір статей фахових періодичних
видань для вчителів (викладачів)
освітньої галузі «Суспільствознавство»
(історія України, всесвітня історія,
основи правознавства, основи філософії,
етика, громадянська освіта, курс
«Людина і світ»)
Тематичний список літератури з
проблеми: «Розвиток предметних і
ключових компетентностей учнів
початкових класів» (для здобувачів
освіти початкових класів)
Підготовка тематичного списку
літератури (для керівників навчальних
закладів)
Презентація виставки друкованих
видань за 2018-2019 роки КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського» (для
всіх категорій здобувачів освіти)
Бібліографічний огляд фахових
періодичних видань за 2019-2020 років
для вчителя-філолога

Березень

Рекомендаційний список літератури для
вчителів, які працюють з учнями з
особливими освітніми потребами,
асистентів учителів на тему:
«Організація психолого-педагогічного та
корекційно-розвиткового супроводу
дітей з особливими освітніми
потребами»
Презентація додатків до журналів ВГ
«Основа» «Новинки методичної
літератури» (для вчителя-предметника)

Квітень

Підготовка рекомендаційного списку
літератури з проблеми: «Філологічно
обдарована молодь України» (для
вчителя філолога)
Підбірка фахової літератури з проблеми:
«Шляхи реалізації компетентнісного
підходу як інноваційного засобу
модернізації початкової освіти з
урахуванням пріоритету соціалізації
молодшого школяра» (для вчителів
початкової школи)
Викладка новинок фахової літератури
(для вихователів та інструкторів з
фізичного виховання ЗДО)

Квітень
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Березень

Тетяна
ОЛЕКСІЄНКО
Вікторія
ВОЛОВОДЕНКО
Тетяна
ОЛЕКСІЄНКО
Вікторія
ВОЛОВОДЕНКО
Тетяна
ОЛЕКСІЄНКО

Березень

ВІКТОРІЯ
ВОЛОВОДЕНКО
ТЕТЯНА
ОЛЕКСІЄНКО

Квітень

Тетяна
ОЛЕКСІЄНКО

Квітень

Вікторія
ВОЛОВОДЕНКО

Квітень

Вікторія
ВОЛОВОДЕНКО
Тетяна
ОЛЕКСІЄНКО
Вікторія
ВОЛОВОДЕНКО
Тетяна
ОЛЕКСІЄНКО

Квітень

Вікторія
ВОЛОВОДЕНКО
Тетяна
ОЛЕКСІЄНКО
Тетяна
ОЛЕКСІЄНКО

Квітень

Вікторія
ВОЛОВОДЕНКО
Тетяна
ОЛЕКСІЄНКО

Травень

Вікторія
ВОЛОВОДЕНКО

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Презентація виставки друкованих
видань за 2019-2020 роки КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського» (для
всіх категорій здобувачів освіти)
Проведення відкритих переглядів
новинок періодичної літератури
загально педагогічного змісту, що
надходить до бібліотечного фонду (для
всіх категорій слухачів)
Демонстрація виставки літератури
«Новинки методичної літератури» (для
вчителів предметів природничоматематичного циклу)
Підготовка рекомендаційного списку
літератури (для вчителів-логопедів,
завідувачів, логопедів логопедичних
пунктів)
Для педагогічних працівників, які
обіймають посаду бібліотекаря та
бібліотекарів закладів освіти День
фахівця з проблеми: «Сучасні технології
як засіб підвищення ефективності
ведення бібліотечної справи у закладах
освіти». В рамках заходу: презентація
фахових періодичних видань:
«Шкільний бібліотекар», «Бібліотечна
планета», «ШБІЦ», та газета «Шкільна
бібліотека +»; огляд часопису
«Позакласний час»
Виставка - обговорення на тему:
«Педагогічні інноваційні технології в
сучасній початковій освіті» (для
вчителів початкової школи)
Презентація журналу «Дитина з
особливими потребами» (для
вихователів спеціальних шкіл,
санаторних шкіл, дитячих будинків,
навчально-реабілітаційних центрів,
інтернатів у складі спеціальних закладів
освіти; вихователів та чергових з
режиму у закладах освіти для громадян,
які потребують соціальної допомоги і
реабілітації)
Тематична поличка на тему: «Системний
підхід до організації роботи в групі
подовженого дня» (для вихователів
груп подовженого дня)
Презентація навчально-методичного
посібника «Працюємо з «особливою»
дитиною у «звичайній» школі».
Колектив авторів Дмитренко К.А.,
Коновалова М.В. та Семиволос О.П.
(для вчителів закладів загальної
середньої освіти, які навчають учнів з
особливими освітніми потребами,
асистенти вчителів)
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Травень

Тетяна
ОЛЕКСІЄНКО

Травень

Вікторія
ВОЛОВОДЕНКО
Тетяна
ОЛЕКСІЄНКО

Травень

Вікторія
ВОЛОВОДЕНКО
Тетяна
ОЛЕКСІЄНКО
ВІКТОРІЯ
ВОЛОВОДЕНКО
ТЕТЯНА
ОЛЕКСІЄНКО
Вікторія
ВОЛОВОДЕНКО
Тетяна
ОЛЕКСІЄНКО

Травень

Червень

Червень

Вікторія
ВОЛОВОДЕНКО

Червень

Тетяна
ОЛЕКСІЄНКО

Червень

Вікторія
ВОЛОВОДЕНКО

Серпень

Тетяна
ОЛЕКСІЄНКО

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

Проведення відкритих переглядів
новинок періодичної літератури
загальнопедагогічного змісту, що
надходить до бібліотечного фонду (для
всіх категорій здобувачів освіти)
Рекомендаційний список літератури на
тему: «Освіта осіб з особливими
потребами: шляхи розбудови»

Серпень

Вікторія
ВОЛОВОДЕНКО
Тетяна
ОЛЕКСІЄНКО

Серпень

Презентація діючих навчальних програм
(для всіх користувачів бібліотеки)

Серпень

Викладка матеріалів до проведення
Першого уроку у 2020 – 2021
навчальному році

Серпень

Книжкова виставка матеріалів до Дня
незалежності

Серпень

Проведення відкритих переглядів
новинок періодичної літератури
загальнопедагогічного змісту, що
надходить до бібліотечного фонду (для
всіх категорій здобувачів освіти)
До дня народження Василя
Олександровича Сухомлинського
книжкова виставка: «Вічний слід на
землі!»
Підготовка рекомендаційного списку
літератури з проблеми «Особливості
змісту і методики викладання
природничих дисциплін у контексті
реалізації Концепції «Нова українська
школа» (для всіх категорій здобувачів
освіти на курсах галузі
«Природознавставо»)
Презентація щоквартального науковометодичного журналу «Педагогічний
вісник» за 2017-2020 роки (для всіх
категорій здобувачів освіти).
Поповнення виставки «Новинки
методичної літератури для вчителяфілолога»

Вересень

Вікторія
ВОЛОВОДЕНКО
Тетяна
ОЛЕКСІЄНКО
Вікторія
ВОЛОВОДЕНКО
Тетяна
ОЛЕКСІЄНКО
Вікторія
ВОЛОВОДЕНКО
Тетяна
ОЛЕКСІЄНКО
Вікторія
ВОЛОВОДЕНКО
Тетяна
ОЛЕКСІЄНКО
Вікторія
ВОЛОВОДЕНКО
Тетяна
ОЛЕКСІЄНКО

Огляд фахового журналу «Вихователю
ГПД. Усе для роботи» (для вихователів
груп подовженого дня)

Вересень

Проведення відкритих переглядів
новинок літератури виданих
КЗ «КОІППО імені Василя
Сухомлинського», що надходить до
бібліотечного фонду (для всіх категорій
слухачів)

Жовтень
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Вересень

Вересень

Вересень

Вересень

Вікторія
ВОЛОВОДЕНКО
Тетяна
ОЛЕКСІЄНКО
Вікторія
ВОЛОВОДЕНКО

Вікторія
ВОЛОВОДЕНКО
Тетяна
ОЛЕКСІЄНКО
Вікторія
ВОЛОВОДЕНКО
Тетяна
ОЛЕКСІЄНКО
Вікторія
ВОЛОВОДЕНКО
Тетяна
ОЛЕКСІЄНКО
Вікторія
ВОЛОВОДЕНКО
Тетяна
ОЛЕКСІЄНКО

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

Бібліографічний огляд фахових
періодичних видань за 2020 рік для
вчителів початкових класів закладів
загальної середньої освіти
Бібліографічний огляд фахової
літератури (для керівників закладів
середньої освіти)

Жовтень

Презентація щоквартального науковометодичного журналу «Педагогічний
вісник» за останні три роки (для всіх
категорій здобувачів освіти на курсах
підвищення кваліфікації)
Підготовка рекомендаційного списку
літератури з проблеми «Сучасні підходи
до модернізації структури та змісту
позашкільної освіти в умовах
реформування» (для педагогічних
працівників директорів, завідувачів
центрів, філій, заступників директорів,
методистів, завідувачів відділів) закладів
позашкільної освіти
Книжкова виставка «Новинки
методичної літератури для вчителів, які
працюють з учнями з особливими
освітніми потребами»
Виставка – роздум «Рідна мова –
калиновий дзвін!»

Жовтень

Перегляд викладки-методички
«Новинки методичної літератури
загальнопедагогічного змісту» (для
вчителя-предметника)
Проведення бібліографічного огляду
друкованих видань
КЗ «КОІППО імені Василя
Сухомлинського» за три роки (для всіх
категорій здобувачів освіти)
Виставка ̵ обговорення на тему:
«Особливості організації
життєдіяльності дітей різновікової групи
в умовах сучасного закладу дошкільної
освіти» (для вихователів ЗДО)
Огляд статей періодичних видань
«Дитина з особливими потребами» та
«Особлива дитина: навчання і
виховання» за 2020-2021 років (для
вчителів які працюють з учнями з
особливими освітніми потребами)
Виставка посібників серії «Золота
педагогічна скарбничка» (для всіх
категорій здобувачів освіти)

Листопад

Презентація щоквартального науковометодичного журналу «Педагогічний

Грудень

Жовтень
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Вікторія
ВОЛОВОДЕНКО
Тетяна
ОЛЕКСІЄНКО
Вікторія
ВОЛОВОДЕНКО
Тетяна
ОЛЕКСІЄНКО
Вікторія
ВОЛОВОДЕНКО
Тетяна
ОЛЕКСІЄНКО

Жовтень

Вікторія
ВОЛОВОДЕНКО
Тетяна
ОЛЕКСІЄНКО

Жовтень

Вікторія
ВОЛОВОДЕНКО
Тетяна
ОЛЕКСІЄНКО
Вікторія
ВОЛОВОДЕНКО
Тетяна
ОЛЕКСІЄНКО
Вікторія
ВОЛОВОДЕНКО
Тетяна
ОЛЕКСІЄНКО
Вікторія
ВОЛОВОДЕНКО
Тетяна
ОЛЕКСІЄНКО

Листопад

Листопад

Листопад

Вікторія
ВОЛОВОДЕНКО
Тетяна
ОЛЕКСІЄНКО

Листопад

Вікторія
ВОЛОВОДЕНКО
Тетяна
ОЛЕКСІЄНКО

Грудень

Вікторія
ВОЛОВОДЕНКО
Тетяна
ОЛЕКСІЄНКО
Вікторія
ВОЛОВОДЕНКО

56.

57.

вісник» за останні три роки (для всіх
категорій здобувачів освіти)
Регулярне поповнення та презентація
книжкової виставки «Новинки
методичної літератури» (для всіх
категорій здобувачів освіти)
Підготовка виставки методичної
літератури, для практичних психологів
та соціальних педагогів з проблеми:
«Навички кризового консультування та
розвиток психосоціальної стійкості до
стресу у дітей»

129

Грудень

Грудень

Тетяна
ОЛЕКСІЄНКО
Вікторія
ВОЛОВОДЕНКО
Тетяна
ОЛЕКСІЄНКО
Вікторія
ВОЛОВОДЕНКО
Тетяна
ОЛЕКСІЄНКО

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

1.

2.

3.

4.

Автор та назва видання

Вид видання

Орієнт. обсяг
(др./к-ть с.)

Термін
виконання
Термін
(запроповиконований
нання
виконавза планом
цями)
Протягом січня
Лютий
Лютий

Редагування
та форматування

Видання

Відповідальний за
видання

+

+

Тетяна ШАБАЛІНА
Світлана ПЛАХУТА

+

-

Катерина ШВЕЦЬ

Лютий

Лютий

+

+

Володимир БОСЬКО
Світлана ПЛАХУТА

Березень

Березень

+

+

Олена НІКОЛАЄВА
Світлана ПЛАХУТА

Березень

Березень

Доопрацювання матеріалів за 2019 рік
Бражнікова
Т.О.
Впровадження Навчально1 д.а.
інклюзивної форми навчання в освітній методичний
(24 с.)
простір закладу дошкільної освіти: посібник
компетентнісний підхід
Молчанова О.М. Застосування ліній, Навчально3 д.а.
каракулів та геометричних форм у методичний
(72 с.)
процесі
спонтанної
творчості посібник
терапевтичного малювання
Жосан О.Е., Войтко В.В. Гельбак А.М. Збірник
4 д.а. (96 с.)
Наукова спадщина Григорія Костюка як
основа розвитку вітчизняної психологопедагогічної науки: зб. матер. обласного
науково-практичного інтернет-семінару
(02.12-06.12,
м. Кропивницький),
присвяченого 120-річчю від дня
народження Григорія Костюка
Желєзнова
Т.П.
Розвиток Посібник
0,8 д.а. (24 с.)
здоров’язбережувальної компетентності
вчителів основної школи у системі
післядипломної освіти
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Чебоненко В.Ф. Збірник корекційнорозвивальних програм (з досвіду роботи
працівників психологічної служби)
Аналітичні матеріали за підсумками
участі
школярів
області
у
Всеукраїнських учнівських олімпіадах та
турнірах із навчальних предметів
(2019/2020 н.р.). Укладач – Чуй Н.В.
Кондратова В. В., Чернецька О. Г.
Нові підходи до розвитку професійної
компетентності вчителів початкових
класів
при організації освітнього
процесу в початковій школі в рамках
реформування загальної середньої освіти
Коса І. Т., Задубняк Ю. А.
З досвіду роботи закладів освіти
Кропивницького
у
міжнародних
проєктах з іноземних мов
Рекомендації до організації виховної
роботи та матеріали до проведення
Першого уроку в 2020/2021 навчальному
році.
Укладачі: Міцай Ю.В., Пляка С.М.
Серпневі конференції - 2020.
Укладачі: Половенко О.В., Кірішко Л.М.,
Побережець О.С., Трубіна В.Г.
Науково-методичний вісник № 56.

Збірник
програм

5 д.а. (120 с.)

+

+

Володимир БОСЬКО
Світлана ПЛАХУТА

Квітень

Квітень

Аналітичноінформаційні
матеріали

4 д.а. (96 с.)

+

+

Катерина ШВЕЦЬ
Світлана ПЛАХУТА

Травень

Травень

Навчальнометодичний
посібник

4 д.а. (96 с.)

+

+

Володимир БОСЬКО
Світлана ПЛАХУТА

Травень

Травень

Методичний
посібник

1 д.а.(24 с.)

+

+

Катерина ШВЕЦЬ
Світлана ПЛАХУТА

Травень

Травень

Методичні
рекомендації

3 д.а.
(72 с.)

+

+

Олена НІКОЛАЄВА
Катерина ШВЕЦЬ
Світлана ПЛАХУТА

Червень

Липень

Методичні
рекомендації

3 д.а. (72 с.)

+

+

Червень

Липень

12 д.а. (400 с.)

+

Червень

Липень

18 д.а. (400 с.)

+

Електронний
формат.
Сайт
-

Олена НІКОЛАЄВА
Катерина ШВЕЦЬ
Світлана ПЛАХУТА
Олена НІКОЛАЄВА
Катерина ШВЕЦЬ
Світлана ПЛАХУТА
Олена НІКОЛАЄВА
Катерина ШВЕЦЬ
Світлана ПЛАХУТА

Червень

Червень

Методичні
рекомендації,
аналітичні
матеріали
Войтко В.В., Павлюх В.В., Молчанова НавчальноО.М. Навчально-методичний комплекс методичний
для організації навчання учнів з комплекс
порушеннями зору, слуху та опорно-
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

рухового апарату в контексті реалізації
інклюзивної
освіти
(навчальнометодичний посібник – 1, збірник
завдань і вправ – 3, альбом – 3)
Кендюхова
А.А.
Формувальне
оцінювання навчальних досягнень учнів:
від А до Я.
Дзюбас Н.А. Методичні рекомендації
«Профілактика правопорушень серед
неповнолітніх»
Проєктування міжпредметних
інтеграційних STEM-STEAM-STREAMпроєктів: [матеріали перспективного
педагогічного досвіду КЗ «НВО № 6
«СЗШ І-ІІІ ступенів, ЦЕВ «Натхнення»
Кіровоградської
міської
ради
Кіровоградської області]. Упорядник:
Чала М.С.
Створення
інформаційно-освітнього
середовища
засобами
змішаного
навчання. Укладачі: Скрипка Г.В.,
Литвиненко О.В.
Зовнішнє незалежне оцінювання та
державна підсумкова атестація у формі
ЗНО 2019 року (узагальнені результати).
Авторський
колектив:
розробка
аналітичних матеріалів – Корж Л.Ф.,
Бутенко Л.М.,
Шаповалова Т.А.;
підготовка статистичних матеріалів –
Бутенко
Л.М.,
Курілін О.М.,
Вареха А.Г., Ципочкін А.В.
Коробов М. Г., Блохін В.А. Підвищення
рухової активності учнів 5-11 класів на
уроках фізичної культури засобами

Науковометодичний
посібник
Методичні
рекомендації

4 д.а. (96 с.)

+

+

Володимир БОСЬКО
Світлана ПЛАХУТА

Червень

Червень

2 д.а. (48 с.)

+

+

Олена НІКОЛАЄВА
Світлана ПЛАХУТА

Червень

Червень

Матеріали
перспективного
педагогічного
досвіду

3 д.а. (72 с.)

+

+

Тетяна ШАБАЛІНА
Світлана ПЛАХУТА

Серпень

Серпень

Методичний
посібник

2 д.а. (48 с.)

+

+

Катерина ШВЕЦЬ
Світлана ПЛАХУТА

Вересень

Вересень

Навчальнометодичний
посібник

4 д.а. (110 с.)

+

Електронний
формат

Катерина ШВЕЦЬ
Світлана ПЛАХУТА

Жовтень

Жовтень

Методичний
посібник

4 д.а. (72 с.)

+

+

Володимир БОСЬКО
Світлана ПЛАХУТА

Жовтень

Жовтень
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

інноваційних
варіативних
модулів
навчальної програми
Тіхонова Н. Г., Пашанова Т.О. Сучасні
підходи до розвитку професійної
компетентності
педагогічних
працівників у контексті оновлення
змісту початкової освіти
Марченко І.А. Інноваційний аспект
організаційно-методичного супроводу з
розвитку ключових компетентностей
учнів (за результатами вивчення досвіду
педагогічного колективу КЗ "Петрівське
навчально-виховне
об'єднання
"загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів гімназія" Петрівської районної ради
Кіровоградської області)
Заболотня О.М. Методичні рекомендації
«Взаємодія
між
працівниками
психологічної служби системи освіти та
працівниками інших органів і служб у
справах дітей щодо запобігання та
протидії насильству над дітьми»
Медіаграмотність
на
уроках
суспільствознавчих дисциплін (з досвіду
роботи
вчителів
Кіровоградщини).
Упорядники:
Черткова Н.С.,
Відіборенко І.В.
Желєзнова Т.П. Європейський вектор
розвитку
здоров’язбережувальної
освітньої галузі в Кіровоградській
області: досвід, проблеми, перспективи
Моніторинг якості освіти в управлінні
освітнім процесом.

Навчальнометодичний
посібник

4 д.а. (96 с.)

+

+

Тетяна ШАБАЛІНА
Світлана ПЛАХУТА

Жовтень

Жовтень

Брошура

1 д.а. (24 с.)

+

+

Олена НІКОЛАЄВА
Світлана ПЛАХУТА

Жовтень

Жовтень

Методичні
рекомендації

2 д.а. (48 с.)

+

+

Катерина ШВЕЦЬ
Світлана ПЛАХУТА

Жовтень

Жовтень

Методичні
розробки

3 д.а. (72 с.)

+

+

Катерина ШВЕЦЬ
Світлана ПЛАХУТА

Листопад

Листопад

Методичний
посібник

2,5 д.а. (60 с.)

+

+

Олена НІКОЛАЄВА
Світлана ПЛАХУТА

Листопад

Листопад

Посібник

2,5 д.а. (60 с.)

+

+

Тетяна ШАБАЛІНА
Світлана ПЛАХУТА

Листопад

Листопад
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25.

26.

27.

Укладачі: Корж Л.Ф., Шаповалова Т.А.,
Волошина О.С.
Дяченко Н.І. Креативні ідеї, інновації та
професіоналізм
–
підґрунтя
для
підвищення іміджу бібліотеки
та
бібліотекаря
(з
досвіду
роботи
бібліотекарів
закладів
загальної
середньої освіти)
Проєктна діяльність як шлях реалізації
Stem-освіти (з досвіду роботи закладів
освіти області). Упорядник:
І.А. Марченко
Науково-методичний
щоквартальний
журнал «Педагогічний вісник»

Брошура

3 д.а. (72 с.)

+

+

Володимир БОСЬКО
Світлана ПЛАХУТА

Листопад

Листопад

Збірник
матеріалів

3 д.а. (72 с.)

+

+

Володимир БОСЬКО
Світлана ПЛАХУТА

Грудень

Грудень

Володимир БОСЬКО

Щоквартально

Журнальні
науковометодичні
статті

+

ІІ. Інші видання
№
з/п

1.

2.

3.

Автор та назва видання

Небеленчук
І.О.
«Особливості
поетичного стилю та мотиви творчості
сучасних поетів» (на прикладі поезії
Л.Ланської,
М.Чевелюка,
Л.Шмигельської
та
ін.).
Збірник
наукових статей
Значення усного рахунку і його місце в
освітньому процесі. Укладачі: Чала М.С.,
Ткаченко Л.А.
Результати
ліцензування
освітньої
діяльності закладів освіти, атестації

Термін
виконання
(запропонований
виконавцями)
Березень

Березень

Тетяна ШАБАЛІНА
Світлана ПЛАХУТА

Квітень

Квітень

Тетяна ШАБАЛІНА
Світлана ПЛАХУТА

Червень

Липень

Орієнт. обсяг
(др./к-ть с.)

Редагування
та форматування

Видання

Відповідальний за
видання

Науковометодичний
посібник

8 д.а. (192 с.)

+

+

Катерина ШВЕЦЬ
Світлана ПЛАХУТА

Навчальнометодичний
посібник
Методичний
посібник

3 д.а. (72 с.)

+

+

0,5 д.а. (12 с.)

+

+

Вид видання

134

Термін
виконання
за планом

4.

5.

6.
7.

закладів
професійної
(професійнотехнічної) освіти, замовлення, видачі та
обліку документів про освіту у 2017-2018
роках.
Укладачі:
Доненко
А.О.,
Самойлов С.П., Ткаченко О.Г. за заг. ред.
Дорошенка О.В.
Жосан О.Е. Підручники і посібники для
загальної середньої освіти у 1921–1991
роках: зміст, структура, формат
Босько В.М. Історичний календар
Кіровоградщини на 2021 рік. Люди.
Події. Факти.
Гагаріна Н. П. «Папір+фарби+тканина =
Основи дизайну у дошкільників»
Кендюхова А.А. Становлення та
розвиток
національної
системи
оцінювання якості освіти

Монографія
Альманахдовідник
Альбом
Монографія

10 д.а. (240 с.)

+

-

Олена НІКОЛАЄВА
Катерина ШВЕЦЬ

Вересень

Вересень

12 д.а. (290 с.)

+

-

Володимир БОСЬКО

Жовтень

Жовтень

2 д.а. (48 с.)

+

+

Грудень

Грудень

14 д.а. (340 с.)

+

-

Тетяна ШАБАЛІНА
Світлана ПЛАХУТА
Олена НІКОЛАЄВА
Катерина ШВЕЦЬ

Грудень

Грудень
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Визначні та пам’ятні дати року
Визначні та пам’ятні дати
Визволення Кропивницького від німецьких окупантів
День Соборності України
Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту
День пам’яті героїв Крут
День Героїв Небесної Сотні
Міжнародний день рідної мови
Перший офіційний Державний герб України
День народження Т.Г.Шевченка
Міжнародний день пам’яті Чорнобиля, Міжнародний день пам’яті жертв
радіаційних аварій і катастроф (Міжнародний день пам’яті про чорнобильську
катастрофу)
День пам’яті та примирення
День скорботи і вшанування жертв війни в Україні
День Конституції України
День Державного Прапора України
День Незалежності України
День знань
Святкування дня народження
В.О. Сухомлинського
День захисника України
День української писемності та мови
День пам’яті жертв голодоморів

Дата
відзначення
8 січня
22 січня
27 січня
29 січня
20 лютого
21 лютого
25 лютого
9 березня
26 квітня
8 травня
22 червня
28 червня
23 серпня
24 серпня
1 вересня
28 вересня
14 жовтня
9 листопада
24 листопада

Ювілеї
175 років від дня народження українського письменника, драматурга, актора,
режисера, театрального діяча Івана Карповича Карпенка – Карого (Тобілевича)
(17 (29) вересня 1845 р.)
80 років від дня народження академіка АПН України, доктора педагогічних наук,
професора Синьова Віктора Миколайовича (народ. 14 березня 1940 р.),
80 років від дня народження академіка АПН України, доктора психологічних наук,
професора Беха Івана Дмитровича (народ. 9 жовтня 1940 р.)
2020 рік проголошений роком математики.
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ХІІI. Охорона праці

№
з/п

Зміст роботи

Терміни

Виконавець

Організаційні заходи
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

Оновити
(забезпечити)
заклад
законодавчими актами, нормативноправовою, технічною документацією з
охорони праці
Переглянути та доопрацювати систему
управління охороною праці та безпекою
життєдіяльності
Підготувати розділ (модуль) «Охорона
праці» до плану роботи інституту
Розробити заходи до розділу «Охорона
праці» колективного договору (угоди)
Скласти і затвердити перелік професій
та посад працівників, на які повинні
бути розроблені інструкції з охорони
праці
Переглянути, ввести в дію посадові
інструкції, з охорони праці, безпеки
життєдіяльності, робочі інструкції для
працівників інституту
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
Систематично оновлювати куточок
(кабінет) охорони праці, безпеки
життєдіяльності, де сконцентрувати
всю законодавчу, нормативно-правову,
технічну документацію з охорони праці
(безпеки життєдіяльності, пожежної,
техногенної, дій у надзвичайних
ситуаціях та електробезпеки тощо), а
також науково-методичні матеріали
Підготувати заклад до опалювального
сезону
Розробити заходи щодо підготовки
закладу до роботи в осінньо-зимовий
період
Своєчасно проводити розслідування
кожного нещасного випадку (в побуті
та під час освітнього процесу) з
працівниками закладу відповідно до
чинних Положень про розслідування

Постійно

Василь НУДНИЙ
Тетяна ЖЕЛЄЗНОВА

До 01.02

Тетяна ЖЕЛЄЗНОВА

До 15.12
До 01.01

Василь НУДНИЙ
Тетяна ЖЕЛЄЗНОВА
Тетяна ЖЕЛЄЗНОВА

До 15.02

Тетяна ЖЕЛЄЗНОВА

До 15.02

Тетяна ЖЕЛЄЗНОВА

До 15.02

Людмила КОРЕЦЬКА

Юлія МІЦАЙ

Василь НУДНИЙ
Тетяна ЖЕЛЄЗНОВА

Протягом
року

Василь НУДНИЙ
Тетяна ЖЕЛЄЗНОВА

1-а декада
жовтня
До 15.10

Микола
МИХАЛЬСЬКИЙ

Після
кожного
випадку
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Микола
МИХАЛЬСЬКИЙ

Тетяна ЖЕЛЄЗНОВА
Микола
МИХАЛЬСЬКИЙ
Василь НУДНИЙ
Тетяна ЖЕЛЄЗНОВА

Примітка
про
виконання

12.

13.

Здійснювати аналіз стану виробничого
та побутового травматизму працівників
закладу
Готувати звіти про стан травматизму

Щоквартально

Тетяна ЖЕЛЄЗНОВА
Юлія МІЦАЙ

Щоквартально

Тетяна ЖЕЛЄЗНОВА
Юлія МІЦАЙ

Навчання
Тетяна ЖЕЛЄЗНОВА
Проводити вступний інструктаж з
В перший
охорони праці з новопризначеними день роботи,
працівниками (за розробленою та
перед
затвердженою
в
установленому
початком
порядку
програмою,
інструкцією
роботи
вступного інструктажу)
2. Проводити первинний інструктаж на
В перший
Керівники
робочому місці з новопризначеними день роботи, структурних
працівниками за інструкціями:
перед
підрозділів
- з охорони праці за посадою;
початком
- з
цивільного
захисту,
роботи
техногенної, пожежної безпеки та дій у
надзвичайних ситуаціях;
- з надання першої домедичної
допомоги;
- з електробезпеки на
І кваліфікаційну групу
Василь НУДНИЙ
3. Організувати та провести навчання з
Перша
Тетяна ЖЕЛЄЗНОВА
питань
охорони
праці,
безпеки
декада
життєдіяльності з новопризначеними
жовтня
працівниками
4. Проводити повторні
інструктажі з 2 рази на рік Керівники
охорони праці на робочому місці з:
(не пізніше структурних
- педагогічними працівниками;
ніж 1 раз на підрозділів
- технічним персоналом
6 місяців)

1.

- працівниками, які зайняті роботою з
підвищеною небезпекою (працівники
харчоблоку; пральні, котельні тощо)

5.

6.

7.

1.

Проводити цільові
та позапланові
інструктажі з охорони праці, безпеки
життєдіяльності, правил безпеки з
працівниками
Надавати консультативну допомогу
працівникам навчального закладу з
питань охорони праці
Організувати та провести планове
навчання з питань охорони праці,
безпеки
життєдіяльності
з
працівниками закладу

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

Керівники
структурних
підрозділів

Постійно

Тетяна ЖЕЛЄЗНОВА

Листопад

Людмила КОРЕЦЬКА
Василь НУДНИЙ
Тетяна ЖЕЛЄЗНОВА
Микола
МИХАЛЬСЬКИЙ

Сергій ТКАЧЕНКО
Цивільний захист. Пожежна та техногенна безпека. Дії в надзвичайних ситуаціях
Людмила КОРЕЦЬКА
Призначити
відповідального
за
До 15.02
цивільний
захист,
пожежну
та
техногенну безпеку в
закладі,
ознайомити з обов’язками, організувати
проходження ними навчання
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2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.

Поновити плани евакуації працівників,
на випадок пожежі та графічну схему
евакуації, розробити план дій у разі
виникнення надзвичайних ситуацій
Переглянути інструкції з цивільного
захисту, пожежної та техногенної
безпеки, дій у надзвичайних ситуаціях

До 15.02

Микола
МИХАЛЬСЬКИЙ
Сергій ТКАЧЕНКО

До 15.02

Проводити навчання з цивільного
захисту, пожежної та техногенної
безпеки, дій у надзвичайних ситуаціях у
вигляді інструктажів:
- вступного (з новопризначеними)
- первинного
- повторного
- цільового, позапланового
Проводити практичні заняття з питань
цивільного захисту, пожежної та
техногенної
безпеки,
дій
у
надзвичайних
ситуаціях,
відпрацюванням плану евакуації
Організувати та провести заняття з
користування первинними засобами
пожежогасіння

Перед
початком
роботи
1 раз на
6 місяців

Микола
МИХАЛЬСЬКИЙ
Сергій ТКАЧЕНКО
Тетяна ЖЕЛЄЗНОВА
Микола
МИХАЛЬСЬКИЙ

Провести ревізію укомплектування
пожежного щита
Ознайомити працівників з порядком
оповіщення про пожежу
Забезпечити сторожа (вахтера) списком
посадових осіб із зазначенням їхніх
номерів домашніх телефонів, адрес
Розробити заходи щодо усунення
недоліків, зазначених у приписах
служби охорони праці та інспекторів
держнагляду
Видати накази про заборону паління в
закладі, про зберігання легкозаймистих
речовин, горючих речовин
Забезпечити
утримання
шляхів
евакуації у відповідності з Правилами
пожежної безпеки

Листопад,
квітень

Микола
МИХАЛЬСЬКИЙ
Сергій ТКАЧЕНКО
Тетяна ЖЕЛЄЗНОВА

Листопад

Микола
МИХАЛЬСЬКИЙ
Сергій ТКАЧЕНКО
Тетяна ЖЕЛЄЗНОВА
Микола
МИХАЛЬСЬКИЙ
Микола
МИХАЛЬСЬКИЙ
Микола
МИХАЛЬСЬКИЙ

ІІІ квартал
До 15.02
До 15.02
В міру необхідності

Микола
МИХАЛЬСЬКИЙ
Тетяна ЖЕЛЄЗНОВА

До 15.02

Людмила КОРЕЦЬКА

Постійно

Микола
МИХАЛЬСЬКИЙ

Електробезпека
1.

2.

3.

Призначити
відповідального
за
електрогосподарство, ознайомити з
обов’язками,
організувати
його
навчання
Організувати
проведення
електротехнічних
вимірів
опору
заземлюючого пристрою, опору ізоляції
електропроводів
Забезпечити утримання електромереж,
електроарматури,
освітлювальних
електрощитів відповідно до вимог ПТЕ,
ПТБ

До 15.02

Людмила КОРЕЦЬКА

Вересень

Людмила КОРЕЦЬКА
Микола
МИХАЛЬСЬКИЙ

Постійно

Микола
МИХАЛЬСЬКИЙ
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Забезпечити
наявність
схеми
електропостачання,
паспорта
заземлюючого пристрою та робочої
схеми занулення електрообладнання
Провести
ремонт
світильників,
замінити лампи, що перегоріли, або ті,
що не відповідають вимогам
Організувати проведення випробування
засобів
захисту
від
ураження
електрострумом
Відремонтувати
несправні
електророзетки,
електровимикачі.
Закрити кришками електрокоробки
Перевірити стан усіх електророзеток.
Зробити біля кожної написи «220В»

Постійно

Микола
МИХАЛЬСЬКИЙ

Постійно

Микола
МИХАЛЬСЬКИЙ

Постійно

Микола
МИХАЛЬСЬКИЙ

Постійно

Микола
МИХАЛЬСЬКИЙ

До 10.01

9.

Провести опосвідчення технічного
стану електроустановок споживачів,
скласти відповідний акт

Один раз на
три роки

10.

Провести інструктаж з охорони праці
для працівників, які використовують у
трудовому процесі механізми, машини,
обладнання тощо, та зареєструвати у
журналі встановленої форми
Щорічно
проводити
спеціальне
навчання з питань ОП (присвоєння,
підтвердження ІІ або ІІІ групи допуску)
Проводити
інструктаж
з
електробезпеки на І групу допуску з
працівниками
Перевірити стан електромеханічного
обладнання та його відповідність
вимогам охорони праці, безпеки
життєдіяльності
Скласти графік проведення плановозапобіжних робіт (ПЗР) щодо ремонту
обладнання

Згідно з
графіком

Микола
МИХАЛЬСЬКИЙ
Сергій ТКАЧЕНКО
Людмила КОРЕЦЬКА
Василь НУДНИЙ
Тетяна ЖЕЛЄЗНОВА
Микола
МИХАЛЬСЬКИЙ
Сергій ТКАЧЕНКО
Микола
МИХАЛЬСЬКИЙ

4.

5.

6.

7.

8.

11.

12.

13.

14.

До 25.08
1 раз на рік

Микола
МИХАЛЬСЬКИЙ

Керівники
структурних
підрозділів

До 25.08

Микола
МИХАЛЬСЬКИЙ

До 25.08

Микола
МИХАЛЬСЬКИЙ

Гігієна праці. Профілактика отруєнь та професійних захворювань
1.

2.

3.
4.
5.

Забезпечити
працівників
знешкоджувальними
миючими
засобами, спецодягом
Усі структурні підрозділи з підвищеною
небезпекою
забезпечити
укомплектованими
медичними
аптечками
Забезпечити роботу всіх санітарнопобутових приміщень
Забезпечити дезінфекцію, дератизацію
приміщень
Вирішити питання вивезення сміття з
території закладу, установи

Постійно

Людмила КОРЕЦЬКА
Юлія МІЦАЙ

Систематично

Людмила КОРЕЦЬКА
Микола
МИХАЛЬСЬКИЙ

Постійно

Микола
МИХАЛЬСЬКИЙ
Микола
МИХАЛЬСЬКИЙ
Микола
МИХАЛЬСЬКИЙ

До 25.08
Постійно
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6.

Організувати в закладі безпечний
питний, повітряний, температурний,
світловий режими

Постійно

Людмила КОРЕЦЬКА
Юлія МІЦАЙ
Микола
МИХАЛЬСЬКИЙ

Безпечна та надійна експлуатація будівель та споруд
1.

2.

3.

4.

Призначити
відповідального
за
безпечний стан будівель і споруд,
ознайомити з обов’язками, організувати
його навчання
Перевірити та впорядкувати територію
закладу й усунути всі травмонебезпечні
місця (ями, вибоїни)
Проводити
систематичні
спостереження за станом виробничих
будівель і споруд відповідно до
Положення
Організувати проведення загального
огляду будівель і споруд

До 10.01

Людмила КОРЕЦЬКА

До 10.01
До 01.07

Микола
МИХАЛЬСЬКИЙ

Постійно

Тетяна ЖЕЛЄЗНОВА
Юлія МІЦАЙ
Микола
МИХАЛЬСЬКИЙ

Восени,
взимку

Людмила КОРЕЦЬКА
Василь НУДНИЙ
Тетяна ЖЕЛЄЗНОВА
Микола
МИХАЛЬСЬКИЙ
Сергій ТКАЧЕНКО
Людмила КОРЕЦЬКА
Тетяна ЖЕЛЄЗНОВА
Микола
МИХАЛЬСЬКИЙ
Микола
МИХАЛЬСЬКИЙ

5.

Скласти річний графік проведення
планово-запобіжних ремонтів

До 01.12

6.

Проводити
ремонт
виробничих
будівель і споруд з метою підтримання
чи
відновлення
початкових
експлуатаційних
якостей
(будівлі
вцілому, окремих конструкцій)
Провести утеплення приміщень закладу

Відповідно
до затвердженого
графіка

7.

1.

До 15.10

Масові заходи
Розглядати питання з охорони праці,
безпеки життєдіяльності
 на науково-методичній раді:
- «Результативність
впровадження
системи управління охороною праці та
Квітень
безпекою життєдіяльності в закладах
дошкільної, загальної середньої освіти
області»;
Грудень
- «Про визначення основних напрямів
діяльності інституту з питань охорони
праці, безпеки життєдіяльності з
урахуванням тенденцій покращення
стану безпеки, гігієни праці та
Січень
освітнього середовища»;
 на нараді при директорові:
Грудень
– «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»;
Січень
 на зборах трудового колективу:
- «Про підготовку закладу до роботи з
Червень
охорони праці в 2018 році та осінньо-

141

Микола
МИХАЛЬСЬКИЙ

Тетяна ЖЕЛЄЗНОВА

Тетяна ЖЕЛЄЗНОВА

Тетяна ЖЕЛЄЗНОВА
Тетяна ЖЕЛЄЗНОВА
Юлія МІЦАЙ

Тетяна ЖЕЛЄЗНОВА
Тетяна ЖЕЛЄЗНОВА

2.

3.

4.

зимовий період»;
- «Про виконання заходів, зазначених
у
розділі
«Охорона
праці»
колдоговору»
Готувати матеріали до участі у
обласному
етапі
Всеукраїнського
огляду-конкурсу стану умов і охорони
праці в закладі
Проводити Тижні охорони праці
відповідно до діючого Положення

Розробити та провести заходи до
Всесвітнього дня охорони праці під час
тематичного
(інформаційнометодичного) Тижня охорони праці

Юлія МІЦАЙ

До 15.01

Тетяна ЖЕЛЄЗНОВА
Юлія МІЦАЙ

Щоквартально

Василь НУДНИЙ
Тетяна ЖЕЛЄЗНОВА
Микола
МИХАЛЬСЬКИЙ
Сергій ТКАЧЕНКО
Юлія МІЦАЙ
Тетяна ЖЕЛЄЗНОВА

До 28 квітня

Контроль за станом охорони праці
1.

Здійснювати:
- оперативний;
- адміністративний;
- громадський контроль за станом
охорони праці

Систематично
1 раз на
місяць
1 раз на 3
місяці

2.

Проводити внутрішній аудит охорони
праці в рамках Тижня охорони праці

Щоквартально

3.

Контролювати виконання наказів,
планів роботи, комплексних заходів

Систематично

Керівники
структурних
підрозділів,
Василь НУДНИЙ
Тетяна ЖЕЛЄЗНОВА
Микола
МИХАЛЬСЬКИЙ
Сергій ТКАЧЕНКО
Юлія МІЦАЙ
Василь НУДНИЙ
Тетяна ЖЕЛЄЗНОВА
Микола
МИХАЛЬСЬКИЙ
Сергій ТКАЧЕНКО
Юлія МІЦАЙ
Василь НУДНИЙ
Тетяна ЖЕЛЄЗНОВА

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

Види діяльності
Опрацювання доведених лімітів на 2019
рік
Підготовка документів до управління
освіти, науки, молоді та спорту
Кіровоградської облдержадміністрації:
- звіту про стан заборгованості з
енергоносіїв;
- звіту про дебіторську і кредиторську
заборгованість;
- квартального звіту про фінансовогосподарську діяльність;
- річного звіту про фінансовогосподарську діяльність;

Термін

Відповідальний
Людмила КОРОП
Людмила КОРОП

До 5 числа щомісячно;
До 10 числа щомісячно
У визначений термін
У визначений термін
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3
4
5

6

7

8

9

10

- звіту про проведення торгів (тендерів)
на закупівлю товарів, робіт, послуг
Розробка проєкту бюджету, штатного
розпису на 2021 рік
Підготовка звітів до Державної
податкової інспекції
Підготовка звіту до Пенсійного фонду
України:
звіту про суми нарахованої заробітної
плати застрахованих осіб і сум
нарахованого
єдиного
внеску
на
загальнообов'язкове державне соціальне
страхування до органів Пенсійного фонду
України
Підготовка до Державного комітету
статистики України:
- звіту з праці;
- звіту про використання робочого часу
Підготовка звітів до фонду соціального
страхування
заяви-розрахунку
на
здійснення фінансування для надання
матеріального забезпечення
Підготовка звітів до фонду загальнообов'язкового державного соціального
страхування України
Подання заявок і проведення тендерних
процедур щодо закупівлі товарів, робіт і
послуг
Розробка заходів з підготовки закладу до
осінньо-зимового періоду
Проведення річної інвентаризації
Звіт про прийнятих працівників до
Центру зайнятості

До 25 числа
щоквартально
Вересень

Людмила КОРОП

щомісячно

Людмила КОРОП

щомісячно

Людмила КОРОП

Квартально до 7 числа
після звітного періоду

Людмила КОРОП

Квартально

Людмила КОРОП

Квартально

Людмила КОРОП

У визначені строки

Микола
МИХАЛЬСЬКИЙ

Травень

Микола
МИХАЛЬСЬКИЙ
Людмила КОРОП
Світлана КОРОЛЬОВА

13

Ремонт туалетів у гуртожитку

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

14

Поточний ремонт кімнат гуртожитку

Липень-серпень

15
16

Установка пожежної сигналізації
гуртожитку
Ремонт покрівлі гуртожитку

17

Ремонт ливнівки даху

Травень-червень

18

Поточний ремонт кімнат гуртожитку

Протягом року

19

Ремонт східців інституту

Липень

20

Придбання матеріалів довгострокового
призначення
Придбання матеріалів, предметів,
обладнання та інвентарю

Протягом року

11
12

21

у Протягом року
Квітень - травень

Протягом року
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Микола
МИХАЛЬСЬКИЙ
Микола
МИХАЛЬСЬКИЙ
Микола
МИХАЛЬСЬКИЙ
Микола
МИХАЛЬСЬКИЙ
Микола
МИХАЛЬСЬКИЙ
Микола
МИХАЛЬСЬКИЙ
Микола
МИХАЛЬСЬКИЙ
Микола
МИХАЛЬСЬКИЙ
Микола
МИХАЛЬСЬКИЙ

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.
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