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Вступ 

У 2014 році науково-дослідна та науково-методична робота підрозділів 

комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» (далі − інститут) 

здійснювалася в рамках вирішення ключових завдань модернізації системи 

післядипломної педагогічної освіти в регіоні. Робота була направлена на: 

- 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»), державних цільових та 

регіональних освітніх програм, зокрема: обласної цільової програми 

«Освітній округ 2011-2015» (затверджена рішенням дев’ятої сесії шостого 

скликання Кіровоградської обласної ради від 19.08.2011 року №167); 

обласної програми «Вчитель» на 2014-2020 роки (рішення обласної ради від 

20.09.2013 року №506); обласної цільової соціальної програми розвитку 

позашкільної освіти та підтримки обдарованої молоді на період до 2014 року; 

обласної програми розвитку краєзнавства на період до 2015 року; 

- впровадження нових освітніх технологій організації навчального 

процесу з підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів освіти та 

реалізацію сучасних моделей неперервної освіти, у тому числі з 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій;  

- вирішення питань, пов’язаних з формуванням цілісної системи 

підвищення професійної майстерності педагогів, формування у них 

готовності до самоосвіти, саморозвитку, продукування нових педагогічних 

ідей, технологій, узагальнення та поширення перспективного педагогічного 

досвіду; 

- науково-методичний та психолого-педагогічний супровід педагогічних 

експериментів всеукраїнського та обласного рівнів щодо запровадження 

інноваційних та  інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-

виховний процес, робота над проблемними питаннями навчально-виховного 

процесу в опорних школах області, науково-методичне забезпечення 

навчально-виховної діяльності освітніх закладів області; 

- організацію та проведення всеукраїнських, обласних та районних 

наукових, науково-методичних та науково-практичних конференцій, 

семінарів і нарад з проблемних питань сучасного навчально-виховного 

процесу та ін. 

Здійснюючи наукові та науково-методичні, психолого-педагогічні 

дослідження, науково-педагогічні працівники інституту тісно співпрацювали 

з районними (міськими) методичними кабінетами (центрами) області, низкою 

освітніх закладів, а саме: підрозділами ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти НАПН України», ДНУ «Інститут інноваційних технологій і змісту 

освіти», Інститутом педагогіки НАПН України, Інститутом проблем 
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виховання Національної академії педагогічних наук України, Національним 

центром «Мала академія наук України», обласними інститутами 

післядипломної педагогічної освіти (Вінницький, Запорізький, Львівський, 

Київський, Рівненський, Черкаський та інші), Ґете-Інститутом (Німеччина), 

Педагогічним музеєм України, Центром Пам’яткознавства НАНУ, 

Державним політехнічним музеєм, Кіровоградською обласною організацією 

Національної спілки краєзнавців України, Державним архівом 

Кіровоградської області, обласною універсальною науковою бібліотекою 

ім. Д.І. Чижевського, Державною науково-педагогічною бібліотекою України 

ім. В.О. Сухомлинського, Національною бібліотекою України для дітей та 

громадськими організаціями: Всеукраїнське громадське об’єднання 

«Жіночий консорціум України», громадська організація «Всеукраїнський 

жіночий фонд», Всеукраїнський фонд «Крок за кроком», Міжнародна 

громадська організація «Рада сімей в Україні», громадська організація 

«Українське географічне товариство», громадська організація 

«Кіровоградська обласна ліга інтелектуального розвитку» та ін. 

На базі інституту та навчальних закладів області впродовж року 

організовувалися та проводилися науково-методичні та науково-практичні 

конференції, семінари, олімпіади, турніри різних рівнів.  

За звітний період організовано і проведено низку всеукраїнських 

заходів: Всеукраїнська науково-практична конференція «Навчально-

дослідницька діяльність дітей: досвід організації, особливості формування 

навчально-дослідницьких умінь» (09-10.04.2014); ІІ Всеукраїнська науково-

практична конференція «Розвиток продуктивних ідей педагога-новатора 

І.Г.Ткаченка в сучасному освітньому просторі» (27-28.03.2014); 

Всеукраїнські науково-педагогічні діалоги (на виконання завдань 

інноваційного освітнього проекту «РОЗКВІТ») «Створення науково-

методичних засад формування у дітей навчально-дослідницьких умінь»          

(08-09.09.2014); третій (заключний) тур XІX Всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2014» у номінації «Директор школи» (04-10.04.2014),                   

IV етап ХХХІI Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання                               

(23-28.03. 2014); фінальний етап всеукраїнського учнівського турніру юних 

географів (27-30.10.2014). 

Підрозділами інституту організовано і проведено більше 100 обласних 

науково-практичних конференцій, науково-методичних семінарів, 

інструктивно-методичних нарад, творчих груп, авторських педагогічних 

майстерень, методичних коучингів та ін.  

За звітний період проведені  тематичні  курси підвищення кваліфікації 

(у кількості 101) для 120 груп педагогічних та керівних кадрів області. 

Базовими напрямками, які реалізувалися на курсах підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників області у 2014 році, були визначені: 

- забезпечення системного підвищення якості освіти на інноваційній 

основі; 

- підвищення рівня професійної компетентності керівних та 

педагогічних кадрів; 



5 

- оновлення змісту освіти на основі компетентнісного підходу; 

- ознайомлення освітянського загалу з новітніми досягненнями методики 

навчання та виховання; 

- поглиблення й розширення соціально-педагогічних, економічних і 

політичних знань вчителів; 

- організація розробки стандартів освіти, підручників, методичних 

посібників, програм і допоміжних дисциплін; 

- організація та проведення науково-практичних конференцій і семінарів 

з проблем навчально-виховного процесу та ін. 

У роботі інституту значна увага приділяється розбудові єдиного 

інформаційного освітнього простору регіону з метою забезпечення доступу 

всіх учасників освітнього процесу до якісної освіти та електронного 

освітнього контенту. Здійснюється науково-методичний супровід 

неперервного розвитку ІТ-компетентності педагогів області у курсовий та 

міжкурсовий періоди: 

 згідно з розкладом курсів підвищення кваліфікації, постійно 

проводяться лекційні, семінарські, практичні та інші види навчальних занять 

за тематикою ІКТ для педагогічних працівників області; 

 розроблено мультимедійні електронні навчально-методичні 

матеріали відповідно до тематики лекційних та практичних занять викладачів 

і методистів; 

 надано інформаційні, аналітичні, консультаційні послуги освітянам 

регіону з проблем інформатизації освіти (блог та сайти структурних 

підрозділів, E-Mail-консультації, скайп-наради та ін); 

 узагальнено та розповсюджується перспективний педагогічний 

досвід навчальних закладів і педагогів області в галузі інформатизації освіти; 

 здійснена робота щодо наповнення електронним освітнім контентом 

освітнього порталу «Я-Вчитель» (http://vchitel.kr.ua) та об’єднання вчителів 

регіону в групи відповідно до предмету, який викладається; 

 розпочато роботу регіонального Інтернет-журналу (http://ezn.in.ua), 

на якому передбачається публікація електронного освітнього контенту з 

актуальних питань електронної освіти, дистанційного навчання, електронних 

засобів навчання, сучасних Інтернет-технологій тощо; 

 на блозі кафедри теорії і методики середньої освіти  

(http://timso.koippo.kr.ua) створено електронний каталог хмарних освітніх 

ресурсів;  

 на головній сторінці веб-сайту розміщено 6 тематичних банерів 

(«Кіровоградській області – 75 років», «Естафета Перемоги 2013-2015», 

«Кіровоградщина – Кобзареві», «Літнє оздоровлення та відпочинок», 

«Обласна мережа шкіл сприяння здоров’ю», «Позашкільна освіта 

Кіровоградщини»); 

 віртуальні виставки про життя та діяльність О. Маринича, 

А. Богульського, А. Шеховцової, Д. Фартушняка, С. Максютіна, І. Білодіда, 

С. Ніколаєнка; 

http://ezn.in.ua/
http://timso.koippo.kr.ua/
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 розроблено та розміщено у програмному середовищі Moodle 

(http://moodle.koippo.in.ua) авторські дистанційні курсів для освітян регіону; 

 започатковано онлайн опитування вчителів регіону для визначення 

індивідуальної траєкторії підвищення кваліфікації у курсовий період;  

 проведено тренінги «Технологічні особливості організації онлайн 

опитування слухачів курсів підвищення кваліфікації» для педагогічних 

працівників інституту. 

В рамках запровадження електронної освіти та розробки електронного 

освітнього контенту на сайті інституту активно створюються, функціонують 

і розвиваються віртуальні спільноти:  

 «Intel Шлях до успіху в Кіровоградській області (Україна)» в 

соціальній мережі Фейсбук 

https://www.facebook.com/groups/378801248818463/ 

 «Сторінка учасників програми в Кіровоградській області» у вікі-

середовищі ITEACH.WIKI http://link.ac/36eR0  

 «Віртуальний Інтернет клуб прихильників ідей Василя 

Сухомлинського» http://link.ac/36f4 

 віртуальна спільнота Міжнародного конкурсу з інформатики та 

комп’ютерної вправності «Бобер» в Україні в соціальній мережі Фейсбук 

https://www.facebook.com/groups/232587803450210/ 

 анотований каталог Інтернет-ресурсів для підтримки вивчення 

шкільних предметів http://lito.kr.ua/index.php/2013-01-15-14-16-22  

 каталог корисних Інтернет-сервісів http://lito.kr.ua/index.php/korisni-

servisi  

 адміністрування та науково-методичний супровід тренінгового 

майданчика IteachWiki для вчителів Кіровоградської області; 

Останніми роками активізувалася співпраця у міжнародній площині з 

міжнародними фондами, науковими центрами, навчальними закладами, 

освітніми установами та громадськими організаціями: 

 Академія післядипломної освіти Республіки Білорусь (м. Мінськ); 

 Республиканское унитарное предприятие «Издательство «Адукацыя і 

выхаванне» (Республіка Білорусь, м. Мінськ); 

 Університет імені Абая (Казахстан, м. Алмати); 

 Пловдівський університет «Паїсій Хілендарський» (Болгарія); 

 Міжнародний проект ПРООН/ЮНЕЙДС «Сприяння просвітницькій 

роботі «рівний-рівному» щодо здорового способу життя в Україні»; 

 Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з 

особливими потребами в Україні»; 

  Міжнародний фонд Народонаселення ООН в Україні;  

  Міжнародний жіночий правозахисний центр «Ла Страда – Україна» 

щодо протидії торгівлі людьми, насильству в сім’ї, захисту прав дітей;  

 Дитячий Фонд Об’єднаних націй (ЮНІСЕФ), GmbH «Профілактика 

ВІЛ/СНІДу в Східній Європі», Програма навчального курсу (факультативу) 

«Захисти себе від ВІЛ»; 

http://moodle.koippo.in.ua/
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 МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІДу в Україні», Громадська 

Організація «Дитячий фонд «Здоров’я через освіту», Програма навчального 

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

 Міжнародна незалежна некомерційна організація Project HOPE 

«Шкільна програма з профілактики вживання тютюну, алкоголю і наркотиків 

(ХОУП)»; 

 GIZ (німецьке товариство міжнародного співробітництва) у 

впровадженні програм з профілактики ВІЛ для молоді (проекти «Чесна гра», 

«Маршрут безпеки»); 

Належна увага надається поширенню педагогічних ідей засобами 

офіційних періодичних видань інституту. З цією метою у 2014 році вийшли у 

світ: 

– науково-методичний щоквартальний журнал «Педагогічний вісник» 

№№ 1-2(29-30) та №№3-4(31-32) загальною кількістю                            

380 сторінок;  

– щорічний «Методичний вісник» №50 за темою «Науково-

методичний супровід функціонування інформаційно-освітнього 

простору регіону на засадах інноваційного розвитку» −                            

367 сторінок;  

– щорічний методичний посібник розробки уроків і позакласних 

заходів для проведення Першого уроку «Україна – єдина країна». 

Розробки уроків і позакласних заходів для проведення Першого 

уроку у 2014/2015 навчальному році» − 172 сторінки;  

– щорічні методичні рекомендації «Серпневі конференції – 2014» − 

92 сторінки; 

– щорічний «Історичний календар Кіровоградщини на 2014 рік. Люди. 

Події. Факти» (260 сторінок, 1000 промірників).  

– щорічний «Історичний календар Кіровоградщини на 2015 рік. Люди. 

Події. Факти»» (260 сторінок, 1000 промірників).  

Висвітлюючи наукові та методичні результати досліджень, працівники 

інституту опублікували статті обсягом близько 230 д.а. у фахових, науково-

методичних та книжкових виданнях. 

Пріоритетним напрямом діяльності інституту є зміцнення кадрового 

потенціалу післядипломної освітньої діяльності. 

Впродовж 2014 року наукові пошуки на рівні дисертаційних 

досліджень здійснювали 15 співробітників інституту, двоє з яких захистили 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

(Третяк О.П., Скрипка Г.В.). За результатами цих науково-педагогічних 

досліджень вперше обґрунтовано педагогічні умови виховання у молодших 

школярів ціннісного ставлення до людини в навчально-виховному процесі, 

уточнено сутність цього поняття, а також здійснено подальший розвиток 

положень гуманістичної етики стосовно ціннісного ставлення до людини, 

особистісно орієнтованого та суб’єкт-суб’єктного підходів до виховання у 

молодших школярів ціннісного ставлення до людини, його змісту, форм і 

методів. 
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Вагомим внеском в теорію і практику компетентнісної післядипломної 

педагогічної освіти є: уточнення сутності поняття «інформаційно-

комунікаційні компетентності вчителя математики основної школи»; 

обґрунтування та експериментальна перевірка системи організаційно-

педагогічних умов, якими забезпечується ефективний розвиток ІК-

компетентностей вчителів математики основної школи; визначення критеріїв, 

показників та рівнів розвитку ІК-компетентностей учителів математики 

основної школи, а також окреслено заходи  щодо підвищення рівня їх ІК-

компетентностей в процесі підвищення кваліфікації тощо. 

У 2014 році колектив інституту завершив роботу над комплексною 

проблемою «Науково-методичне забезпечення розвитку обдарованості 

особистості в умовах профілізації шкільної освіти». 

За період 2010-2014 рр. співробітниками інституту підготовлено й 

опубліковано 5 видань цільового спрямування «Методичний вісник» 

загальним обсягом понад 65 д.а. науково-методичної продукції, у 20 номерах 

науково-методичного щоквартального журналу «Педагогічний вісник» 

опубліковано понад 50 наукових статей, методичних розробок, рекомендацій 

та інших матеріалів з питань розвитку обдарованості особистості у 

регіональному освітньому просторі. 

В рамках розробки комплексної проблеми науково-методичних 

досліджень на базі інституту було проведено понад 20 різноманітних 

науково-методичних та науково-практичних заходів міжнародного і 

всеукраїнського рівнів, у роботі яких взяли участь понад 1200 педагогічних 

та керівних кадрів освіти регіону. Особливого науково-методичного значення 

мали заходи, які проводилися на базі закладів освіти нового типу та в школах 

перспективного педагогічного досвіду за участю провідних дослідників 

обдарованості особистості як суб’єкта освітнього процесу. 

Більш детальний аналіз роботи інституту в 2014 році розміщений 

нижче. 
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І. Організаційно-керівна діяльність 

1.1. Структура інституту 

У структурі комунального закладу «Кіровоградський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» 

у січні-червні 2014 року діяли такі навчальні та наукові підрозділи: 

1. Кафедри: 

1.1. Дошкільна та початкова освіта 

1.2. Теорія і методика середньої освіти  

1.3. Педагогіка, психологія і корекційна освіта 

2. Відділи: 

2.1. Навчальний відділ 

2.2. Навчально-методичний відділ ліцензування та атестації закладів 

освіти області 

2.3. Навчально-методичний відділ інноваційної діяльності та 

інтелектуальної власності 

2.4. Відділ кадрів 

3. Центри: 

3.1. Обласний навчально-методичний центр сучасних технологій 

оцінювання якості освіти 

3.1.1. Відділ моніторингових досліджень 

3.1.2. Відділ зовнішнього незалежного оцінювання 

3.2. Обласний навчально-методичний центр освітнього менеджменту та 

координації діяльності методичних служб 

3.3. Обласний навчально-методичний центр практичної психології і 

соціальної роботи 

4. Лабораторії: 

4.1. Науково-методична лабораторія виховної роботи і формування 

культури здоров’я 

4.2. Науково-методична лабораторія гуманітарно-естетичних дисциплін 

4.3. Науково-методична лабораторія економіко-технологічних 

дисциплін 

4.4. Науково-методична лабораторія іноземних мов та міжнародних 

освітніх обмінів 

4.5. Науково-методична лабораторія інформатики та інформаційних 

технологій навчання  

4.6. Науково-методична лабораторія основ здоров’я, безпеки 

життєдіяльності та охорони праці 

4.7. Науково-методична лабораторія природничо-математичних 

дисциплін 

4.8. Науково-методична лабораторія суспільствознавчих дисциплін   
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4.9. Науково-методична лабораторія фізичної культури, спорту і 

захисту Вітчизни 

4.10. Лабораторія інформаційно-методичного забезпечення освітнього 

процесу 

Бібліотека 

Бухгалтерія 

Канцелярія 

Гуртожиток 
У КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» функціонують вчена та 

науково-методична ради, які спрямовують та координують навчально-

методичну, науково-методичну і науково-дослідну роботу колективу. 

1.2. Засідання вченої ради 

Вчена рада інституту є найвищим колегіальним органом закладу і 

здійснює свою роботу у відповідності з Положеннями та планом роботи. 

Тематика її засідань охоплює актуальні питання, які стосуються: форм і 

методів навчання, виховання; удосконалення рівня викладання 

загальноосвітніх навчальних предметів; якості навчальних досягнень учнів; 

підвищення ефективності організації класної, позакласної та позашкільної 

форм діяльності закладів освіти; впровадження у навчальний процес 

перспективних педагогічних технологій; удосконалення контролю і 

керівництва; діяльності районних (міських) методичних кабінетів (центрів). 

Вчена рада визначає актуальні проблеми, зміст післядипломної 

педагогічної освіти, формує та визначає плани роботи, контролює виконання 

наукових досліджень структурних підрозділів інституту, веде обмін 

інформацією, досвідом із закладами післядипломної педагогічної освіти 

України.  

У 2014 році проведено шість засідань вченої ради різноманітної 

тематики, зокрема заслуховувалися питання: 

 про діяльність колективу інституту в 2013 році та завдання 

випереджувального забезпечення реалізації Державних стандартів 

освіти (протокол №1 від 14.01.2014); 

 про стан та завдання формування в освітян регіону ІКТ-

компетентності (протокол №1 від 14.01.2014); 

 про стан науково-методичного забезпечення реалізації обласної 

цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти та 

підтримки обдарованої молоді на період до 2015 року (протокол №2 

від 06.05.2014); 

 про стан та перспективи науково-методичного супроводу вивчення в 

школах регіону другої іноземної мови (протокол №2 від 06.05. 2014); 

 про конкурс на заміщення посад професорсько-викладацького складу 

(протокол №4 від 29.08.2014, протокол №5 від 19.09.2014); 

  про стан і завдання науково-методичного забезпечення 

інклюзивного та інтегрованого навчання в школах регіону (протокол 

№3 від 26.06.2014); 
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 про стан і завдання формування у керівників загальноосвітніх 

навчальних закладів управлінських ІКТ-компетентностей (протокол 

№6 від 30.12.2014);  

 про ефективність підвищення кваліфікації освітян регіону в 

міжкурсовий період (протокол №6 від 30.12.2014); 

 про стан і завдання підвищення якості післядипломної освіти 

практичних психологів та соціальних педагогів (протокол №6 від 

30.12.2014). 

1.3. Засідання науково-методичної ради 

У процесі підготовки та проведення засідань науково-методичної ради 

належне місце відводиться проблемам професійної компетентності педагогів 

області, змісту курсового підвищення кваліфікації, наданню методичної 

консультативної допомоги методичним службам, стану організації науково-

методичної роботи, роботі з обдарованими дітьми, організації та 

забезпеченню дистанційного супроводу навчання та ін.  

У 2014 році було проведено чотири засідання науково-методичної ради 

з різних питань: 

 про результати вивчення діяльності методичного кабінету відділу 

освіти Новгородківської райдержадміністрації з проблеми «Створення 

освітнього середовища для формування компетентного випускника сучасної 

школи» (протокол №1 від 12.03.2014); 

 про результати моніторингових досліджень рівня навчальних 

досягнень учнів 9 (10)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів області 

з української мови, математики та історії України (протокол №1 від                          

12.03.2014); 

 про затвердження витягів з протоколів засідань науково-методичних 

лабораторій щодо схвалення методичних розробок педагогічних працівників 

області, які атестуються на присвоєння педагогічного звання «викладач-

методист», «учитель-методист», «вихователь-методист», «практичний 

психолог-методист», «педагог-організатор-методист», «керівник гуртка-

методист» (протокол №1 від 12.03.2014); 

 про впровадження європейських стандартів превентивної освіти в 

закладах Кіровоградської області (протокол №2 від 27.05.2014); 

 про результати моніторингових досліджень засвоєння учнями  5-х та 

10-х класів навчального матеріалу (протокол №2 від 27.05.2014); 

 про підсумки проведення обласного туру Всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року - 2014» та результати участі у третьому (заключному) турі 

(протокол №2 від 27.05.2014); 

 про здійснення інноваційної діяльності у закладах освіти області 

(протокол №4 від 23.12.2014); 

 про науково-методичне забезпечення реалізації державних та 

регіональних програм у Кіровоградській області (протокол №3 від                           

21.10.2014); 
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 про дистанційний супровід курсів підвищення кваліфікації освітян 

області (протокол №3 від 21.10.2014); 

 про результативність діяльності обласних авторських творчих 

майстерень (протокол №4 від 23.12.2014). 

На засіданнях науково-методичної ради розглянуто і затверджено: 

 методичні рекомендації щодо роботи кураторів районних (міських) 

методичних кабінетів (центрів); 

 методичні рекомендації щодо проведення атестаційної експертизи за 

орієнтованими критеріями оцінки діяльності загальноосвітніх та дошкільних 

навчальних закладів для використання у роботі в ході державної атестації 

закладів освіти області; 

 програму навчання резерву управлінських кадрів загальноосвітніх 

навчальних закладів Кіровоградської області на 2014-2017 роки; 

 Положення про дистанційне навчання. 

На кожному засіданні вченої та науково-методичної рад розглядалися 

навчально-методичні матеріали, які готували науково-педагогічні та 

педагогічні працівники інституту і області. 

1.4. Засідання експертної ради 

З метою якісної підготовки навчальної, наукової та навчально-

методичної літератури упродовж року працювала Редакційна рада 

комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», до компетенції якої 

належить здійснення науково-методичної експертизи підготовлених до друку 

навчальних, наукових і науково-методичних матеріалів освітян області, 

оцінка рівня готовності навчальної, наукової і науково-методичної 

літератури, підготовленої науковцями, викладачами та методистами 

інституту, вчителями, керівниками освітніх закладів та іншими працівниками 

освіти, рекомендація до видання матеріалів для отримання відповідного 

грифу. За звітний період Редакційною радою було розглянуто 10 навчальних 

програм, 80 посібників. 

1.5. План підвищення кваліфікації науково-педагогічних  

та педагогічних працівників закладу 

План-графік стажування науково-педагогічних та підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» на 2014 рік був виконаний у повному обсязі.  

1.6. Співпраця з вищими навчальними закладами, 

освітніми установами та громадськими  

організаціями в межах України 

2014 року підрозділи інституту найбільш активно співпрацювали з 

кафедрами і факультетами Кіровоградського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка, Кіровоградського 

національного технічного університету. Зокрема, викладачі університету 

читали лекції, проводили практичні і семінарські заняття для вчителів шкіл 

області на курсах підвищення кваліфікації, були задіяні в організації та 



13 

проведенні ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 

предметів.  

Варто відзначити у цьому напрямку роботу окремих структурних 

підрозділів, а саме:  

співпрацю кафедр педагогіки, психології і корекційної освіти та кафедри 

теорії і методики середньої освіти з КЗ «Львівськиий ОІППО» в рамках 

польсько-українського проекту «Уроки з підприємницьким тлом» серед 

закладів-учасників проекту в Кіровоградській області;  

23-24 квітня 2014 року науково-методичною лабораторією  природничо-

математичних дисциплін спільно з Кіровоградським державним 

педагогічним університетом  імені Володимира Винниченка проведено 

обласну міжвузівську науково-практичну конференцію «Екологічні та 

еколого-просвітницькі проблеми Центральної України і шляхи їх 

вирішення». 

Методисти науково-методичної лабораторії природничо-математичних 

дисциплін взяли участь у роботі Міжнародної науково-практичної 

конференції «Засоби і технології сучасного навчального середовища», яка 

відбулася 23-24 травня  2014 року в Кіровоградському державному 

педагогічному університеті імені Володимира Винниченка та роботі 

Міжнародної наукової конференції «Астрономічна школа молодих вчених. 

Актуальні проблеми астрономії і космонавтики», яка проходила 29-31 травня 

2014 року (відповідно до плану спільної науково-методичної, навчальної 

роботи науково-методичної лабораторії природничо-математичних 

дисциплін Кіровоградського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського і кафедри фізики та 

методики її викладання фізико-математичного факультету Кіровоградського 

державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка на 

2013-2014 н.р.). 

Працівники науково-методичної лабораторії суспільствознавчих 

дисциплін взяли участь у розширеному засіданні кафедри всесвітньої історії 

Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка з проблеми «Шляхи удосконалення фахової підготовки 

майбутнього вчителя історії»  (03.03.2014). Також здійснюється співпраця з 

Всеукраїнською асоціацією викладачів історії та суспільних дисциплін «Нова 

Доба» з питань впровадження варіативного курсу «Спільна історія. Діалог 

культур» суспільно-гуманітарного циклу в старших класах загальноосвітніх 

навчальних закладах. У рамках співпраці з Головним управлінням юстиції у 

Кіровоградській області взято участь у засіданнях обласної міжвідомчої 

координаційно-методичної ради  з правової освіти населення (січень, квітень 

2014 року). 

Обласний навчально-методичний центр освітнього менеджменту та 

координації діяльності методичних служб здійснював співпрацю з 

Державною науковою установою «Інститут інноваційних технологій і змісту 

освіти» шляхом участі у: Всеукраїнському постійно-діючому семінарі 

керівників структурних підрозділів закладів ППО з питань координації 
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діяльності районних (міських) методичних кабінетів (центрів) (12.06.2014); 

Всеукраїнській школі новаторства керівних, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників (13.06.2014); ІІІ Всеукраїнській Інтернет-

конференції «Регіональні та зональні школи новаторства в межах 

Всеукраїнської школи новаторства керівних, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників: перспективи розвитку»; реалізації «Програми 

спільної діяльності Державної наукової установи «Інститут інноваційних 

технологій і змісту освіти» Міністерства освіти і науки України та 

громадської організації «Асоціація керівників шкіл України» у складі робочої 

групи;  розробці програми «Освітня діяльність курсів підвищення 

кваліфікації «Підготовка експертів з оцінювання діяльності МК (центрів) та 

ЗНЗ». 

Здійснено обмін досвідом з проблем науково-методичної роботи з 

методичними службами Рівненської, Черкаської, Вінницької областей. 

Науково-методичною лабораторією інформатики та інформаційних 

технологій навчання налагоджена співпраця з Сумським державним 

університетом з питань організації та проведення підготовчих тренувальних 

зборів до ІІІ етапу та відбірково-тренувальних до IV, які відбувались на он-

лайновому сервері даного навчального закладу. За  сприяння громадської 

організації Ресурсний центр «АЙОРН» проведено майстер-клас для 

фасилітаторів програми Intel® Шлях до успіху (п.17 наказу департаменту 

освіти і науки ОДА від 18.12.2013 №656). Також у рамках роботи з 

обдарованими учнями здійснюються спільні заходи щодо участі школярів у 

IV (real-time) етапі Всеукраїнської Інтернет-олімпіади з інформатики на базі 

Кременчуцького педагогічного училища ім. А.С. Макаренка. 

Спільно з Ґете-Інститутом в межах Всеукраїнського проекту щодо 

впровадження загальноєвропейських рекомендацій у навчальний процес 

вивчення німецької мови (лист МОН України від 24.09.2014 № 2/6-14-1566-

14) 8-12 листопада 2014 року науково-методичною лабораторією іноземних 

мов та міжнародних освітніх обмінів проведено семінар для вчителів 

німецької мови області, на якому розглядалися питання організації і 

планування навчання іноземної мови та розвитку соціокультурної 

компетенції учнів. 

 

ІІ. Науково-методичне забезпечення реалізації державних та 

регіональних програм 

2.1. Державні програми 

Відповідно до Державної програми Національної стратегії розвитку 

освіти в Україні у 2014 році структурні підрозділи інституту здійснювали 

науково-методичне забезпечення впровадження Державного стандарту 

початкової загальної освіти і Державного стандарту базової та повної 

загальної середньої освіти у курсовий та міжкурсовий період підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників, зокрема забезпечувався науково-

методичний супровід виконання нових навчальних програм для учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів та програм профільних класів з 
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поглибленого вивчення «Технології» (науково-методична лабораторія 

економіко-технологічних дисциплін). 

Методистами обласного навчально-методичного центру практичної 

психології і соціальної роботи була організована робота щодо створення 

психологічного супроводу реалізації основних напрямів програми, зокрема 

були розроблені:  

 методичні рекомендації працівникам психологічної служби «Щодо 

психологічного аналізу уроку» (лист КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» від 06.05.2014 № 386/10-09); 

 методичні рекомендації працівникам психологічної служби «Щодо 

діагностико-прогностичного скринінгу рівня психофізіологічної готовності 

до школи дітей 5-6-річного віку» (лист КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» від 06.05.2014 № 387/10-09);  

 методичні рекомендації працівникам психологічної служби «Щодо 

планування діяльності у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами в 

закладах освіти» (лист КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» від 

20.01.2014 № 39/10-09);  

 методичні рекомендації працівникам психологічної служби «Щодо 

профілактики суїцидальних тенденцій серед учнів» (лист КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського» від 10.04.2014 № 320/10-09). 

Співробітники науково-методичної лабораторії основ здоров’я, безпеки 

життєдіяльності та охорони праці беруть участь у реалізації державних 

Програм, що здійснюються за підтримки Глобального фонду для боротьби зі 

СНІДом, туберкульозом та малярією (10 раунд) за підтримки Європейського 

Союзу: 

 упровадження превентивного проекту «Посилення спроможності 

педагогів у забезпеченні дієвої профілактики ВІЛ/СНІДу, протидії стигмі і 

дискримінації» шляхом проведення серії тренінгів; 

 упровадження превентивного проекту «Зміцнення потенціалу 

Всеукраїнської спілки вчителів і тренерів для поліпшення доступу до якісних 

послуг з профілактики ВІЛ/СНІДу» шляхом проведення серії тренінгів; 

 забезпечення педагогічних працівників-учасників тренінгів 

відповідними інформаційними та дидактичними матеріалами шляхом 

розповсюдження підручників, зошитів, методичних рекомендацій на 

електронних та паперових носіях, розміщення інформації на сайті науково-

методичної лабораторії основ здоров’я, безпеки життєдіяльності та охорони 

праці. 

Щодо реалізації Всеукраїнської Програми «Репродуктивне здоров’я 

нації», що здійснюється під патронатом Міжнародного Фонду 

народонаселення ООН в Україні (до 2015 року), здійснено моніторинг 

обізнаності учасників навчально-виховного процесу з питань збереження 

репродуктивного здоров’я (результати розміщенні на cайті науково-

методичної лабораторії основ здоров’я, безпеки життєдіяльності та охорони 

праці). 
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Виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики 

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

СНІД на 2014-2018 роки здійснюється шляхом розробки та виконання плану 

заходів з реалізації Програми; забезпечується зберігання і розповсюдження за 

цільовим призначенням навчально-методичних комплектів у рамках 

Програми; здійснюється моніторинг діяльності навчальних закладів щодо 

якості превентивної освіти; висвітлюється хід реалізації проектів у засобах 

масової інформації та на офіційних сайтах департаменту освіти і науки 

Кіровоградської облдержадміністрації та КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського». 

Участь у реалізації Державної цільової програми підвищення рівня 

безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2016 року відбувається 

шляхом організації та проведення заходів, Тижнів знань безпеки 

життєдіяльності. 

До квітня місяця в рамках реалізації завдань Державної програми 

інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» та з метою 

координації діяльності методичних служб організовані і проводилися 

віртуальні наради, скайп-наради, онлайн семінари. 

Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників щодо  

використання інформаційно-комунікаційних технологій забезпечувався через 

реалізацію різних форм організації діяльності:  

– для методичних служб, керівників навчальних закладів через 

уведення у навчально-тематичні плани курсів  методичних заходів, 

нових тем лекційних і практичних занять, спецкурсу «Онлайнові 

технології у роботі керівника ЗНЗ» (8 год.: Скрипка Г.В., Буртовий 

С.В.); організацію консультацій для працівників методичних 

кабінетів, керівників ЗНЗ; забезпечення функціонування сайту 

центру як важливого інформаційно-комунікативного джерела для 

освітян; 

– для вчителів, які забезпечують реалізацію освітньої галузі 

«Технології»,  в навчально-тематичних планах курсів підвищення 

кваліфікації вчителів оновлено тематику занять, зокрема включено спецкурс 

«Основи Інтернету», завдяки якому вчителі області можуть ознайомитися з 

особливостями роботи з онлайновими групами новин та блогів, електронною 

поштою, пошуком інформації в Інтернеті та навчитися працювати в 

соціальних сервісах Web 2.0, Google, WikiWiki з метою організації 

дослідницько-пошукової роботи. 

2.2. Регіональні програми 

У 2014 році здійснювалося науково-методичне забезпечення реалізації 

ряду регіональних програм: 

Обласної  цільової  програми «Освітній округ 2011-2015» (затверджена 

рішенням дев’ятої сесії шостого скликання Кіровоградської обласної ради 

від 19.08.2011 №167). 

Відповідно до річного плану роботи комунального закладу 

«Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 
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імені Василя Сухомлинського» в період з 4 по 6 лютого 2014 року 

методистом обласного навчально-методичного центру освітнього 

менеджменту та координації діяльності методичних служб  Кірішко Л.М. 

здійснено тематичне вивчення діяльності методичного кабінету відділу 

освіти Новгородківської районної державної адміністрації з проблеми 

«Створення освітнього середовища для формування компетентного 

випускника сучасної школи», основний аспект був зроблений на вивчення 

стану методичної роботи в умовах освітніх округів. 

Здійснюється пропагування і поширення педагогічного досвіду роботи 

методичних кабінетів (центрів) з питань організації науково-методичного 

забезпечення профільного навчання в умовах освітніх округів. Зокрема, 

досвід роботи методичного кабінету відділу освіти Петрівської 

райдержадміністрації був презентований на занятті регіональної школи 

новаторства 6 травня 2014 року з проблеми «Науково-методичні засади 

розвитку професійної компетентності педагогічних кадрів: досвід, 

перспективи». 

Досвід роботи методичних кабінетів відділів освіти Петрівської, 

Долинської, Новомиргородської, Олександрівської райдержадміністрацій  

Кірішко Л.М. висвітлила  у статтях: «Регіональний підхід до організації та 

змісту науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в освітньому 

окрузі» (журнал «Методист», №6, 2014),  «Становлення системи науково-

методичної роботи освітніх округів» (журнал «Завуч. Усе для роботи»,                

№ 5-6 (125-126), 2014). 

У системі проводиться адресна допомога завідувачам та методистам 

РМК(ММЦ) з питань щодо науково-методичного забезпечення впровадження 

профільного навчання в умовах освітніх округів. 

Обласна програма «Вчитель» на 2014-2020 роки (рішення обласної ради 

від 20.09.2013 № 506). 

Оновлено зміст навчальних планів курсів підвищення кваліфікації 

методистів, керівників навчальних закладів (уведено спецкурс для керівників 

навчальних закладів «Онлайнові технології у роботі керівника ЗНЗ», нові 

теми лекційних і практичних занять з питань освітнього менеджменту та 

формування і розвитку ІКТ-компетентностей. 

Модернізовано обласну структуру науково-методичної роботи з 

методистами, керівниками освітніх установ: організовано роботу 

регіональної школи новаторства, проведено ряд методичних коучингів. 

Підготовлено Програму навчання резерву управлінських кадрів 

загальноосвітніх навчальних закладів Кіровоградської  області на 2014-2017 

рік (автор В.П.Ткаченко), яку схвалено на засіданні науково-методичної ради  

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» (протокол №1 від 12.03.2014).  

Здійснюється науково-методичний супровід організації методичної 

роботи з молодими спеціалістами: підготовлено програму 43-го зльоту 

молодих учителів, програму та сценарій зустрічі учасників зльоту з 

керівниками та педагогічними працівниками області «Співпраця, творчість і 

довіра задля успіху», який відбувся 27 травня 2014 року. 
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Проведено обласний ярмарок педагогічних ідей «Інформаційно-

комунікаційна компетентність педагогів як умова забезпечення якісної 

освіти» згідно з розробленим Положенням (затверджене наказом директора 

департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації від                 

12.03.2014, № 112). 

Кафедра теорії і методики середньої освіти, разом із науково-

методичною лабораторією природничо-математичних дисциплін, працювала 

над реалізацією завдань  Державної  цільової  соціальної програми 

підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 

2015 року. Відповідно до затвердженої обласної Програми, кафедра 

природничо-математичної освіти та інформаційних технологій працювала 

над удосконаленням навчальних планів і програм з підготовки та підвищення 

кваліфікації педагогічних кадрів, внесенням змін у зміст лекцій та 

практичних занять. Зокрема, уточнено перелік тем спецкурсів, які 

викладаються на курсах підвищення кваліфікації вчителям предметів 

природничого циклу, оновлено зміст занять щодо використання 

інформаційних технологій при викладанні предметів шкільного курсу. 

Заплановано та проведено заходи (семінари, тренінги, практикуми, 

конференції) обласного рівня для забезпечення підвищення якості 

неперервної післядипломної педагогічної освіти.  

З метою реалізації основних завдань Програми здійснена робота з 

об’єднання вчителів регіону у групи відповідно до предмету, який 

викладається, у регіональній  віртуальній спільноті вчителів Кіровоградської 

області «Я-Вчитель» (http://vchitel.kr.ua). Наразі реалізація даної програми 

припинена відповідно до наказу МОН України від 09.04.2014, № 347. 

Обласна цільова соціальна програма розвитку позашкільної освіти та 

підтримки обдарованої молоді на період до 2014 року реалізувалася шляхом 

упорядкування та розроблення науково-методичного супроводу: 

 для педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів 

підготовлено: дві науково-методичні статті, тематичний номер журналу 

«Педагогічний вісник» (№1-2, 2014), методичні рекомендації, електронні 

каталоги, 3 тематичні  напрями електронної бібліотеки, що включають понад 

50 статей та розробок, 9 тематичних відеороликів (Ю.В. Міцай, Л.А. Гайда, 

С.М. Пляка); 

 організовано й проведено обласний конкурс навчальних програм з 

позашкільної освіти (Ю.В. Міцай, С.М. Пляка); 

 організовано й проведено обласний конкурс веб-сайтів позашкільних 

навчальних закладів (С.М. Пляка); 

 підготовлено виступ на вчену раду КЗ «КОІППО» з проблеми «Про 

стан науково-методичного забезпечення реалізації обласної цільової 

програми розвитку позашкільної освіти та підтримки обдарованої молоді на 

період до 2014 року» (Ю.В. Міцай, С.М. Пляка); 
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 розроблено рейтинг участі позашкільних навчальних закладів у 

обласних методичних заходах (у рамках V обласного конкурсу-огляду 

роботи позашкільних навчальних закладів (Ю.В. Міцай, С.М. Пляка). 

Обласна програма розвитку краєзнавства на період до 2015 року: 

 підготовлено пропозиції голові обласної конкурсної комісії з 

присудження обласної краєзнавчої премії ім. В.М. Ястребова щодо внесення 

змін до Положення про премію (Л.А. Гайда); 

 організовано зустріч з радником Президента України В. Зубановим 

(15.01.2014, Л.А. Гайда). 

Обласна програма патріотичного виховання населення на період до 

2017 року: 

 розроблено методичні рекомендації з проблеми «Формування 

ціннісних орієнтацій особистості як основа її життєвої позиції та розвитку 

громадянського суспільства» (Ю.В. Міцай); 

  на сайті НМЛ створено тематичну рубрику «Естафета Перемоги» (до 

70-річчя перемоги у Другій Світовій та Великій Вітчизняній війнах) 

(Ю.В. Міцай, Л.А. Гайда, С.М. Пляка, Н.І. Дяченко); 

 підготовлено матеріали до Першого уроку у 2014/2015 н. р. «Україна 

– єдина країна» (Ю.В. Міцай, С.М. Пляка). 

 

ІІІ. Масові педагогічні заходи міжнародного і всеукраїнського рівня 

За результатами наукової, науково-методичної та дослідно-

експериментальної роботи науковцями та методистами інституту в 2014 році 

організовано і проведено педагогічні заходи всеукраїнського рівня, серед 

яких варто відзначити Всеукраїнську науково-практичну конференцію 

«Навчально-дослідницька діяльність дітей: досвід організації, особливості 

формування навчально-дослідницьких умінь» (09-10.04.2014), 

організаторами якої виступила кафедра теорії і методики середньої освіти 

(Голодюк Л.С., Буртовий С.В.) спільно з Національним центром «Мала 

академія наук України». Особливістю проведення цьогорічної конференції 

став її очно-дистанційний формат. Завдяки використанню дистанційної 

платформи був забезпечений відеозв’язок між трьома аудиторіями з міст 

Київ – Кіровоград – Черкаси,  із закладами-співорганізаторами та учасниками 

конференції. 

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток 

продуктивних ідей педагога-новатора І.Г.Ткаченка в сучасному освітньому 

просторі» пройшла 27-28 березня 2014 року (м. Кіровоград – с. Богданівка) за 

організації кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти         

(Калініченко Н.А., Войтко В.В.). 

Цьогорічні Всеукраїнські науково-педагогічні діалоги» (на виконання 

завдань інноваційного освітнього проекту «РОЗКВІТ») «Створення науково -

 методичних засад формування у дітей навчально-дослідницьких умінь», які 

були проведені  8-9 жовтня 2014 року в містах Черкаси, Кіровоград та Київ, 
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окреслили напрями виконання завдань дослідно-експериментальної роботи у 

базових закладах. 

23-28 березня 2014 року відбувся IV етап ХХХІI Всеукраїнської 

олімпіади з трудового навчання. Конкурсні випробування проходили на базі 

комунального закладу «Навчально-виховний комплекс «Спеціалізований 

загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів №26 – дошкільний 

навчальний заклад – дитячий юнацький центр «Зорецвіт» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області». Працівниками інституту здійснено 

ряд напрямів підготовчо-організаційної роботи 

З 4 по 10 квітня 2014 року інститут здійснив організаційний супровід 

проведення третього (заключного) туру XІX Всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року - 2014» у номінації «Директор школи».  

За результатами проведення третього (заключного) туру конкурсу 

вчителі області вибороли два перших місця: Красота Олександр 

Володимирович, учитель географії Вільшанської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів Вільшанської районної ради у номінації «Географія» та 

Коваленко Сергій Петрович, директор навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум – спеціалізована школа» Олександрійської 

міської ради.  

З 27  по 30 жовтня 2014 року в  Кіровограді був проведений фінальний 

етап Всеукраїнського учнівського турніру юних географів.  

У  2014 році науково-педагогічні та педагогічні працівники взяли 

участь у роботі конференцій, семінарів, нарад та ін. Зокрема, на 

міжнародному рівні: 

Кафедра теорії і методики середньої освіти: 

Міжнародна Інтернет-конференція «Гейміфікація електронного 

навчання: практичний досвід проектування навчальних курсів» (06.02.2014, 

м. Москва http://www.elearningpro.ru: Буртовий С.В.); 

Міжнародна наукова конференція «Лінгвалізація світу»                                

(15-16.05.2014, м. Черкаси:  Вікторіна О.М.); 

Міжнародна  науково-практична конференція «Засоби і технології 

сучасного навчального середовища» (23.05.2014, м. Кіровоград:                   

Голодюк Л.С.); 

ІІ Міжнародна освітня онлайн конференція INTEL «Нові горизонти ІКТ 

в освіті» для України та країн СНД (сторінка спікера 

http://conf2014.iteach.com.ua/speakers/skripka.html, 29.09-15.11.2014, м. Київ: 

Скрипка Г.В, Буртовий С.В., Вікторіна О.М., Небеленчук І.О.); 

Международная научная конференция «Современные проблемы 

математики, информатики и естественнонаучного знания» (15-18.09.2014,                

м. Коряжма Архангельскої областї: Голодюк Л.С.); 

Міжнародна науково-практична веб-конференція «Теорія і практика 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників» (31.10.2014, м. Полтава: 

Голодюк Л.С.); 

Міжнародна науково-методична конференція «Проблеми модернізації 

змісту і організації освіти на засадах компетентнісного підходу (з метою 

http://conf2014.iteach.com.ua/speakers/skripka.html
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підвищення якості підготовки фахівців)» (27-28.11.2014, м. Харків: Голодюк 

Л.С.); 

Міжнародний семінар за участю вчителів Польщі та України «Уроки на 

тлі підприємництва» (02-07.09.2014, м. Варшава: Митрофаненко Ю.С.); 

Intel® Навчання для майбутнього в м. Кишиневі, Республіка Молдова 

(вікі-сторінка тренінгу, інформація про тренінг на сайті Центру 

інформаційних технологій в освіті, 25-29.10.2014: Скрипка Г.В.). 

Кафедра педагогіки, психології та корекційної освіти: 

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-

педагогічні аспекти фахової підготовки та підвищення кваліфікації 

особистості в умовах трансформації освіти» (23.05.2014: Павлюх В.В.). 

ІV Міжнародний науково-практичний семінар «Психологія діалогу і 

світ людини» (22-23.02.2014, м. Кіровоград: Гельбак А.М., Павлюх В.В.). 

Кафедра дошкільної та початкової освіти: 

ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні 

інформаційні технології та інноваційні методи навчання в підготовці 

фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми» (21-23.05.2014,                             

м. Вінниця:  Тарапака Н.В., Гагаріна Н.П). 

Науково-методична лабораторія фізичної культури, спорту і захисту 

Вітчизни 

ІV Міжнародна науково-практична конференція «Здоровий спосіб 

життя – здорова людина – здорове суспільство» (10-11.04.2014, 

м. Кіровоград: Коробов М.Г.).  

Науково-методична лабораторія суспільствознавчих дисциплін:   

Міжнародна науково-педагогічна конференція «Друга світова війна та 

Голокост у навчальних програмах та шкільних підручниках історії» (25-

26.06.2014, м. Київ: Кравченко Ю.В.). 

Науково-методична лабораторія гуманітарно-естетичних дисциплін: 

VII  Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка вищої 

школи: методологія, теорія, технології» (03-05.11.2014, м. Кіровоград: 

Ревнивцева О.В.).   

Всеукраїнська нарада методистів з української мови та літератури 

інститутів післядипломної педагогічної освіти (10.10.2014, м. Новоград-

Волинський: Маранська І.А.). 

Науково-методична лабораторія науково-методичної лабораторії 

виховної роботи і формування культури здоров’я: 

Міжнародна науково-практична конференція «Скорочення попиту на 

наркотики – обнадійлива перспектива оздоровлення людського життя»                  

(11-12.09.2014, м. Київ: Міцай Ю.В.); 

Міжнародна наукова конференція «Методичні проблеми 

пам’яткоохоронних досліджень» (03.10.2014, м. Київ: Гайда Л.А.). 

Учасниками всеукраїнських педагогічних заходів стали: 

Кафедра теорії і методики середньої освіти: 

VI Всеукраїнський науково-методичний семінар «Лінгводидактичні 

аспекти фахової підготовки майбутнього вчителя» (27.03.2014, м. Житомир: 

http://wiki.iteach.com.ua/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5_Intel_%22%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3
http://www.ctice.md/ctice2013/?p=1864


22 

Небеленчук І.О.); 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Навчально-

дослідницька діяльність дітей: досвід організації, дидактичні напрацювання, 

особливості формування навчально-дослідницьких умінь» (09-10.04.2014, 

м. Кіровоград:  Голодюк Л.С., Буртовий С.В., Бик А.С., Митрофаненко Ю.С., 

Небеленчук І.О., Вікторіна О.М.); 

ХIV Всеукраїнська науково-практична конференція «Духовність 

українства ХХІ століття» (24.04.2014, м. Кіровоград: Вікторіна О.М.); 

Всеукраїнський конкурс «І щоб духом його запліднити українську 

ниву», присвячений 200-річчю з дня народження Т.Г. Шевченка (за 

результатами конкурсу Небеленчук І.О. посіла ІІІ місце); 

Всеукраїнські науково-педагогічні діалоги (на виконання завдань 

інноваційного освітнього проекту Малої академії наук України «РОЗКВІТ») 

«Створення науково - методичних засад формування у дітей навчально-

дослідницьких умінь»  (08-09.10.2014, м. Черкаси – м. Кіровоград:                  

Голодюк Л.С., Небеленчук І.О.);  

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток 

продуктивних ідей педагога-новатора І.Г. Ткаченка в сучасному освітньому 

просторі» (27-28.03.2014: Бик А.С.); 

наукова конференція «Українська філологія в контексті розвитку 

європейської наукової думки», присвячена пам’яті професора Дмитра Бучка 

(13-14.11.2014, м. Тернопіль: Вікторіна О.М.); 

науково-практична конференція «Українська професійна мова: історія і 

сучасність» (26-27.06.2014, м. Тернопіль: Вікторіна О.М.); 

тренінг за програмою «Intel® Навчання для майбутнього» в м. Києві, 

Інститут післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені 

Бориса Грінченка (01-05.09.2014: Скрипка Г.В.). 

Кафедра педагогіки, психології та корекційної освіти: 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Навчально-

дослідницька діяльність дітей: досвід організації, дидактичні напрацювання, 

особливості формування навчально-дослідницьких умінь» (09-10.04.2014, 

м. Кіровоград: Калініченко Н.А.); 

Всеукраїнська конференція «Актуальні питання психології в умовах 

модернізації» (20.05.2014: Павлюх В.В.); 

Всеукраїнські науково-педагогічні діалоги (на виконання завдань 

інноваційного освітнього проекту «РОЗКВІТ») «Створення науково -

 методичних засад формування у дітей навчально-дослідницьких умінь» (08-

09.10.2014, м. Черкаси – м. Кіровоград (Гельбак А.М.); 

Всеукраїнська науково-практична on-line конференція «Реалізація 

інноваційних підходів у змісті Державного стандарту початкової загальної 

освіти для дітей з особливими освітніми потребами» (15.10.2014, м. Київ –              

м. Дніпропетровськ: Войтко В.В., Павлюх В.В., Кендюхова А.А.); 

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Науково-

методологічні засади державної стратегії розвитку післядипломної освіти в 
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Україні: європейський контекст» (20-21.10.2014, м. Рівне: Войтко В.В., 

Кендюхова В.В.); 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Формування 

готовності педагогічних працівників до роботи з дітьми з особливими 

потребами в умовах інклюзивного навчання» (27-31.10.2014, м. Рівне, 

Гельбак А.М.); 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми сучасного 

підручника» (23-24.10.2014, м. Київ: Павлюх В.В.); 

ІX Всеукраїнські читання з гуманної педагогіки «Реалізація принципів 

гуманної педагогіки в освітньому просторі» (08-09.11.2014, м. Київ:              

Павлюх В.В.); 

Всеукраїнський методологічний WEB-семінар «Інклюзивна освіта: 

проблеми та перспективи (практика, дослідження, методологія)»                        

(25-28.11.2014, м. Київ: Войтко В.В.); 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Трансформаційні 

процеси в умовах суспільного розвитку: тенденції, концепції та новаторство 

в освіті» (04.12.2014: Гельбак А.М). 

Кафедра дошкільної та початкової освіти: 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Навчально-

дослідницька діяльність дітей: досвід організації, дидактичні напрацювання, 

особливості формування навчально-дослідницьких умінь»                                      

(09-10.04.2014, м. Кіровоград: Гагаріна Н.П.); 

Всеукраїнський навчально-методичний семінар «Початкова освіта на 

сучасному етапі» (13-14.11.2014, м. Київ: Кондратова В.В.); 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Виховний потенціал 

сучасної освіти: теоретичні засади та практичні досягнення» (15-16.10.2014, 

м. Київ: Третяк О.П.). 

Науково-методична лабораторія фізичної культури, спорту і захисту 

Вітчизни: 

ХХ Всеукраїнська науково-практична конференція «Валеологічна 

освіта в навчальних закладах України: стан, напрямки й перспективи 

розвитку» (23-24.05.2014, м. Кіровоград: Коробов М.Г.). 

Обласний навчально-методичний центр освітнього менеджменту та 

координації діяльності методичних служб: 

Всеукраїнський вебінар «Створення інформаційно-освітнього простору 

в школі» (20.05.2014, м. Київ: Половенко О.В., Кірішко Л.М.,                       

Трубіна В.Г.); 

ІІІ Всеукраїнська Інтернет-конференція «Регіональні та зональні школи 

новаторства в межах Всеукраїнської школи новаторства керівних, науково-

педагогічних і педагогічних працівників: перспективи розвитку», яка 

проходила в рамках Всеукраїнського науково-практичного семінару 

«Впровадження системи мережевої взаємодії науково-методичних служб 

різних рівнів як основа реалізації державних освітніх стандартів»                     

(13.06.2014, м. Рівне: Половенко О.В., Кірішко Л.М.).  
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Науково-методична лабораторія основ здоров’я, безпеки 

життєдіяльності та охорони праці: 

Всеукраїнський семінар для інструкторів та тренерів  соціального 

проекту «Чесна гра» з проблеми «Реалізація сучасних підходів до 

профілактики поведінкових ризиків і проблем, які є небезпечними для життя 

і здоров’я учнів в умовах поширення епідемії ВІЛ/СНІДу» (20-24.01.2014,              

м. Київ: Желєзнова Т.П., Ткаченко С.В.); 

Всеукраїнський семінар-нарада регіональних координаторів, 

відповідальних за реалізацію проектних заходів за підтримки Європейського 

Союзу з проблеми «Організація огляду базових навчальних закладів щодо 

якості превентивної освіти» (14-15.04.2014, м. Київ: Желєзнова Т.П.). 

Науково-методична лабораторія суспільствознавчих дисциплін:   

Всеукраїнські Філоретовські читання, присвячені пам’яті вченого-

сходознавця Філоретова В.М. з теми «Вивчення історії країн Сходу Нового 

часу та Середньовіччя» (06.02.2014, м. Кіровоград: Кравченко Ю.В.). 

Науково-методична лабораторія гуманітарно-естетичних дисциплін: 

ІV Всеукраїнський фестиваль педагогічних ідей «Мій особистісно 

зорієнтований урок». Проблемна тема фестивалю «Учитель у системі 

особистісно зорієнтованого і компетентнісного навчання: проблеми 

психологічної і фахової готовності» (09.10.2014, м. Новоград-Волинський:  

Маранська І.А); 

Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Сходинки до майстерності»                 

(15-16.11.2014, м. Кіровоград: Черненко С.В.). 

Науково-методична лабораторія науково-методичної лабораторії 

виховної роботи і формування культури здоров’я: 

Участь у Всеукраїнському семінарі-тренінгу «Попередження 

насильства в шкільному середовищі» (Дяченко Н.І.; 30-31.10.2014, м. Київ). 

Участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної інтернет-

конференції конференції «Формування особистості громадянина та патріота 

в системі освіти України» (Гайда Л.А.; 09-10.10.2014, м. Запоріжжя). 

 

ІV. Наукова діяльність 

4.1. Науково-дослідна тема, над якою працює заклад 
2014 року науково-педагогічні та педагогічні працівники  КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» продовжили наукові дослідження з проблеми 

«Науково-методичне забезпечення розвитку обдарованості особистості в 

умовах профілізації освіти». 

4.2. Науково-дослідні теми кафедр та інших наукових підрозділів закладу 

Кафедри, центри, науково-методичні лабораторії, прикріплені до 

кафедр пошукувачі у січні-червні 2014 року обрали наступні підтеми 

наукових досліджень: 

Кафедра педагогіки, психології і корекційної освіти 

«Вдосконалення науково-методичної підготовки педагогічних працівників у 

системі післядипломної освіти з проблем: «Розвиток обдарованості 

особистості в контексті профілізації освіти», «Формування професійних 
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компетентностей педагогічних працівників у системі післядипломної 

педагогічної освіти». 

Кафедра дошкільної і початкової освіти 

«Науково-методичне забезпечення роботи педагога з обдарованими дітьми» 

та «Науково-методичний супровід реалізації завдань Державних стандартів 

дошкільної та початкової освіти». 

Кафедра теорії і методики середньої освіти 

«Науково-методичне забезпечення освітнього середовища професійної 

діяльності вчителя у післядипломній освіті». 

Обласний навчально-методичний центр сучасних технологій 

оцінювання якості освіти 

«Впровадження сучасних технологій оцінювання якості освіти в систему 

науково-методичної роботи». 

Обласний навчально-методичний центр освітнього менеджменту та 

координації діяльності методичних служб 

«Науково-методичне забезпечення організації роботи з обдарованими 

дітьми», «Теоретичні та організаційні аспекти забезпечення науково-

методичної діяльності в умовах модернізації освіти: методичний супровід 

процесу підвищення професійної компетентності у контексті забезпечення 

рівного доступу до якісної освіти в регіоні». 

Обласний навчально-методичний центр психологічної служби системи 

освіти 

«Методичний супровід організаційно-правових аспектів діяльності 

психологічної служби системи освіти». Розроблено Програму розвитку 

психологічної служби системи освіти на період до 2017 року (наказ 

департаменту освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації від 

14.10.2013 № 562). 

Науково-методична лабораторія гуманітарно-естетичних дисциплін 

«Формування професійної готовності вчителя для роботи з обдарованими 

учнями». 

Науково-методична лабораторія природничо-математичних 

дисциплін 

«Науково-методичне забезпечення роботи вчителя  і розвитку обдарованості 

особистості в умовах профілізації шкільної освіти». 

Науково-методична лабораторія суспільствознавчих дисциплін 

«Підвищення ефективності якісної фахової підготовки в курсовий та 

міжкурсовий період учителів суспільствознавчих дисциплін у контексті 

профілізації шкільної освіти». 

Науково-методична лабораторія іноземних мов та міжнародних 

освітніх обмінів 

«Науково-методичне забезпечення розвитку іншомовної обдарованості 

особистості в умовах профілізації шкільної освіти». 

Науково-методична лабораторія з інклюзивного та інтегрованого 

навчання 
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«Науково-методичне забезпечення розвитку і соціалізації особистості учня з 

особливими освітніми потребами». 

Науково-методична лабораторія економіко-технологічних дисциплін 

«Науково-методичне забезпечення неперервного удосконалення фахової 

майстерності вчителів трудового навчання та економіки в умовах 

профілізації шкільної освіти». 

Науково-методична лабораторія фізичної культури, спорту і захисту 

Вітчизни 

«Науково-методичне забезпечення розвитку спортивної обдарованості 

особистості в умовах профілізації шкільної освіти». 

Науково-методична лабораторія інформатики та інформаційних 

технологій навчання 

«Науково-методичне забезпечення роботи вчителя інформатики з 

обдарованими учнями». 

Науково-методична лабораторія основ здоров’я, безпеки 

життєдіяльності та охорони  праці 

«Науково-методичний супровід запровадження 

здоров’язбережувальних технологій навчання, європейських стандартів 

превентивної освіти та безпечної життєдіяльності у навчальній та виховній 

діяльності  закладів освіти області». 

Науково-методична лабораторія виховної роботи і формування 

культури здоров’я 

«Виховні системи як засіб формування здорового освітнього середовища в 

умовах профілізації шкільної освіти». 

4.3. Напрямки наукових досліджень викладачів, аспірантів, здобувачів 

Для створення сучасного психолого-педагогічного та науково-

методичного супроводу навчально-виховного процесу головними напрямами 

наукових досліджень викладачів, аспірантів, вчителів-здобувачів, методистів 

всіх підрозділів інституту були визначені наступні: 

 науково-методичне забезпечення запровадження інклюзивної моделі 

навчання в області; 

 упровадження інклюзивного та інтегрованого навчання: стан, 

проблеми, перспективи; 

 організація інтегрованого навчання учнів з порушеннями зору в 

умовах загальноосвітньої школи-інтернату; 

 соціальна адаптація та інтеграція в суспільство дітей з 

особливостями психофізичного розвитку шляхом організації їхнього  

навчання в загальноосвітніх навчальних закладах; 

 критеріальний підхід до оцінки діяльності районних методичних 

кабінетів як науково-методичних установ; 

 становлення системи науково-методичної роботи в освітніх округах; 

 управління науково-методичним забезпеченням підготовки 

педагогічних працівників до роботи з обдарованими дітьми; 
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 науково-методичний супровід підготовки керівників шкіл до 

запровадження системи рейтингового оцінювання діяльності ЗНЗ; 

 розвиток компетенцій учнів у процесі інтегрованого викладання 

мистецьких дисциплін; 

 моніторингові дослідження щодо розвитку творчих здібностей учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів області через залучення їх до участі у 

міжнародних, всеукраїнських, обласних конкурсах, олімпіадах, турнірах, 

співпраця з різними фондами в контексті профілізації школи; 

 теоретико-практичні засади проектування ІТ-контенту сучасного 

уроку географії; 

 формування правового мислення на уроках правознавства у 

профільних класах; 

 технології Веб 2.0. як засіб розвитку предметних компетентностей 

педагогічних працівників; 

 розвиток інформаційно-комунікаційних компетентностей вчителів 

математики основної школи в системі післядипломної освіти; 

 науково-методичне забезпечення здоров’язбережувальної діяльності 

організаторів виховного процесу в умовах профілізації шкільної освіти; 

 використання виховного потенціалу Інтернет-ресурсу в умовах 

профілізації шкільної освіти; 

 науково-методичне забезпечення викладання регіональних курсів за 

вибором, діяльності гуртків і наукових товариств у системі допрофільної 

підготовки учнів; 

 науково-методичне забезпечення викладання українознавчих 

дисциплін та використання потенціалу краєзнавства у системі діяльності 

навчального закладу; впровадження інформаційно-комунікативних 

технологій у практику роботи бібліотек навчальних закладів в умовах 

профілізації шкільної освіти; 

 оптимізація ключових компетентностей вчителів початкових класів у 

післядипломній освіті. 

Напрямки досліджень викладачів кафедр 

№ п/п Теми наукових досліджень (розробок) 
Виконавці та 

співвиконавці 

1.  Розвиток гуманістичних ідей 

В.О.Сухомлинського в сучасній освіті 

Калініченко Н.А. 

Засінець А.В. 

Коваленко Н.М. 

2.  Андрагогічні аспекти теорії і практики 

підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників 

Жосан О.Е. 

3.  Вплив сучасних технологій оцінювання на 

розвиток інтеграційних процесів в освіті 

України 

Кендюхова А.А. 

4.  Актуальні питання функціонування 

післядипломної педагогічної освіти 

Корецька Л.В. 
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5.  Сучасна історична наука: проблеми, 

перспективи 

Іванко А.Б. 

 

6.  

Розвиток гуманістичних ідей Василя 

Сухомлинського в сучасному освітньому 

просторі 

Калініченко Н.А., 

 

7.  
Теоретичні та методичні засади шкільного 

підручникознавства 
Жосан О.Е. 

8.  

Проблематика дослідження структури 

особистості підлітка в умовах перехідного 

періоду 

Гельбак А.М. 

9.  
Розвиток національної системи оцінювання 

якості освіти в період ХХ-ХХI ст. 
Кендюхова А.А. 

10.  
Особистісні детермінанти становлення 

професійної ідентичності практичного психолога 
Павлюх В.В. 

11.  
Особистісно-орієнтоване виховання дітей групи 

«ризику» у ЗШ І-ІІІ ст.  
Войтко В.В. 

12.  Вектор наступності Державних стандартів 

дошкільної та початкової освіти 

Тарапака Н.В. 

Корецька Л.В. 

13.  Організаційно-педагогічні умови моніторингу 

якості підготовки майбутніх вихователів ДНЗ 

Гагаріна Н.П. 

 

14.  Педагогічні умови розвитку особистості учня 

засобами образотворчого мистецтва у 

загальноосвітньому навчальному закладі 

Кондратова В.В. 

15.  Виховання у молодших школярів ціннісного 

ставлення до людини у навчально-виховному 

процесі 

Третяк О.П. 

16.  Взаємозв'язок школи, сім'ї і громадськості у 

вихованні учнів 
Тіхонова Н.Г. 

17. 1 Тенденції розвитку післядипломної педагогічної 

освіти (монографія) 
Бик А.С. 

18.  Науково-методичні засади організації 

навчально-дослідницької діяльності учнів 

основної школи 

Голодюк Л.С.  

19.  Розробки методів, алгоритмів побудови 

регіональної, освітньої, віртуальної системи 

неперервної підтримки вчителя у міжкурсовий 

період 

Буртовий С.В.  

20.  Дискурсивний діалог як засіб формування 

комунікативних і аналітико-інтерпретаційних 

умінь читачів 

Небеленчук І.О.  

21.  Лексична база степових і суміжних говірок 

Середнього Дніпро-Бузького межиріччя 
Вікторіна О.М. 

22.  Процес українського регіоналізму періоду 

Української революції: суспільні рухи 1917-
Митрофаненко Ю.С. 
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Завершена планова робота над дисертаційним дослідженням з теми 

«Розвиток інформаційно-комунікаційних компетентностей учителів 

математики основної школи в системі післядипломної освіти» старшого 

викладача кафедри теорії і методики середньої освіти Скрипки Г.В. 

Відповідний пакет документів, після захисту дисертації, подано до ДАК 

України та отримано диплом кандидата педагогічних наук за спеціальністю 

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. 

Завершена планова робота над дисертаційним дослідженням з теми 

«Виховання ціннісного ставлення до людини у молодших школярів у 

навчально-виховному процесі» старшого викладача кафедри дошкільної та 

початкової освіти Третяк О.П. за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика 

виховання. Відповідний пакет документів, після захисту дисертації, подано 

до ДАК України.  

За результатами здійснення наукової діяльності працівниками 

інституту було опубліковано:  

1. «Україна – єдина країна». Розробки уроків і позакласних заходів для 

проведення Першого уроку у 2014/2015 навчальному році: [методичний 

посібник] / укладачі: Ю.В. Міцай, С.М. Пляка, О.П. Третяк, О.В. Ревнивцева. 

– Кіровоград: ФО-П Александрова М.В., 2014. – 172 с. 

2. Golodiuk L.S. Formation of pupils creative thinking in the course of their 

educational and research tasks in mathematics / L.S.Golodiuk // Science and 

Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, II(8), Issue: 16, 2014. –

Str.7-10. 

3. Natali Gagarina, // Мониторинг качества подготовки будущих 

воспитателей дошкольных образовательных учреждений // GESJ:Education 

Sciences and Psychology // 2014 | No.4 (30), pp.65-72 (http://gesj.internet-

academy.org.ge/download.php?id=2338.pdf). 

4. Абетка образотворчого мистецтва. 1 клас: Альбом з образотворчого 

мистецтва / О.В. Агєєва, В.В. Кондратова, Ю.О. Назаренко, Т.М. Шлєєнкова. 

– Х.: ТОВ «Видавничий дім Весна», 2014. – 120 с. 

5. Безпека дітей в Інтернеті: попередження, освіта, взаємодія: 

Матеріали обласної науково-методичної Інтернет-конференції                               

(м. Кіровоград, 11.02.2014) [Електронний ресурс] / Укладачі М.С. Чала, 

А.В. Частаков, О.В. Литвиненко. – Кіровоград, 2014. – 184 с. – Режим 

доступу : http://konf.koippo.kr.ua/blogs/index.php/blog2/ 

1920 рр. на теренах краю 

23.  

Розвиток інформаційно-комунікаційних 

компетентностей вчителів математики основної 

школи в системі післядипломної освіти 

Скрипка Г.В. 

24.  

Розвиток здоров’язбережувальної 

компетентності педагогів у процесі 

післядипломної педагогічної освіти. 

Міцай Ю.В. 

Довга Т.Я. 

25.  

Оптимізація ключових компетентностей 

вчителів початкових класів у післядипломній 

освіті 

Марченко І.А. 

http://gesj.internet-academy.org.ge/download.php?id=2338.pdf
http://gesj.internet-academy.org.ge/download.php?id=2338.pdf
http://konf.koippo.kr.ua/blogs/index.php/blog2/
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6. Буртовий  С.В.  Електронні засоби навчання – від теорії до практики. 

Методичний посібник. – Кіровоград: КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського», 2014. – 48 с. 

7. Буртовий С.В.  Психолого-педагогічні засади використання 

електронних засобів навчання у навчально-виховному процесі освітніх 

закладів / С.В. Буртовий // «Педагогічний вісник». – 2014. – № 3-4 – С.52-56. 

8. Буртовий С.В. Електронне навчання кадрового персоналу 

[Електронний ресурс] / С.В. Буртовий - Режим доступу: 

http://ezn.in.ua/elektronne-navchannya-kadrovoho-personalu/  

9. Буртовий С.В. Організація мережевих нарад за допомогою 

платформи Microsoft Lync [Електронний ресурс] / С.В. Буртовий - Режим 

доступу: http://timso.koippo.kr.ua/hmura10/orhanizatsiya-merezhnyh-zboriv-za-

dopomohoyu-prohramy-lync-microsoft/ 

10. Буртовий С.В. Сучасні тенденції інтернет-комунікації – онлайнова 

взаємодія освітян [Електронний ресурс] / С.В. Буртовий - Режим доступу: 

http: // konf.koippo.kr.ua/blogs/index.php/blog8/title-107  

11. Вареха  А.Г. Аспекти діяльності методичних служб / А.Г. Вареха // 

«Методист». – 2014. – № 4(28). – С. 28-33. 

12. Вареха А.Г. Шляхи модернізації системи роботи з педагогічними 

працівниками та обдарованими учнями / А.Г. Вареха // «Завучу. Усе для 

роботи». – 2014. – № 5-6. – С. 22-28. 

13. Вікторіна О.М. Використання місцевих топонімів на уроках 

української мови: [навчально-методичний посібник (методичний коментар) 

для вчителів української мови і літератури]. – Кіровоград:  КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського», 2014. – 100 с. 

14. Вікторіна О.М. Матеріали до «Словника степових і суміжних 

говірок середнього Дніпро-Бузького межиріччя» (Ботанічна лексика. ІІ) /               

О.М. Вікторіна // «Педагогічний вісник», 2014. – № 3-4 (31-32). – С. 9-15. 

15. Вікторіна О.М. Проблеми дослідження мікротопонімії 

Кіровоградщини / О.М. Вікторіна // «Педагогічний вісник», 2014. – № 1-2            

(29-30). – С. 13-20.  

16. Вікторіна О.М., Галайбіда О.В., Задорожна О.М. Робота з 

текстотвірними навичками студентів історичного факультету в процесі 

вивчення курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» /                 

О.М. Вікторіна  // Українська професійна мова: історія і сучасність. 

Матеріали регіональної науково-практичної конференції. – Тернопіль: 

ТДМУ, 2014. –  С. 22-23. 

17. Вікторіна О.М. Особливості організації навчально-дослідницької 

діяльності дітей під час дослідження топонімії / О.М. Вікторіна // Навчально-

дослідницька діяльність дітей: досвід організації, дидактичні напрацювання, 

особливості формування  навчально-дослідницьких умінь: матеріали  Всеукр. 

наук-практ. конф. (Кіровоград, 9-10.04.2014). – К., 2014. – С. 41-43. 

18. Войтко В.В. Особистісно орієнтований підхід в організації 

навчально-виховного процесу дітей «групи ризику» / В.В.Войтко // Актуальні 

проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені 

http://ezn.in.ua/elektronne-navchannya-kadrovoho-personalu/
http://timso.koippo.kr.ua/hmura10/orhanizatsiya-merezhnyh-zboriv-za-dopomohoyu-prohramy-lync-microsoft/
http://timso.koippo.kr.ua/hmura10/orhanizatsiya-merezhnyh-zboriv-za-dopomohoyu-prohramy-lync-microsoft/
http://konf.koippo.kr.ua/blogs/index.php/blog8/title-107
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Г.С.Костюка: психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – 

К., 2014. – Т. 11. – С. 65-71. 

19. Войтко В.В. Особистісно орієнтований підхід до трудового 

виховання дітей «групи ризику» у спадщині І.Г. Ткаченка» / В.В. Войтко // 

Наукові записки. Серія: педагогічні науки. Випуск 131. - Кіровоград, КДПУ 

ім. Винниченка, 2014 - С. 55-59. 

20. Войтко В.В. Характерні особливості дошкільників «групи ризику» 

//  «Педагогічний вісник» КОІППО. – 2014. – № 3-4. – С.63-69. 

21. Гагарина Н.П. Оценивание качества и результативности 

деятельности воспитателя в системе дошкольного образования // 

Электронный журнал «Общество. Культура. Наука. Образование». 2013 год. 

Вып. 1. URL: http://cipv.ru/static.php?mode=page_085 

22. Гагаріна Н.П. Розвиток музичних здібностей у старших 

дошкільників шляхом використання елементів інноваційних технологій / 

Н.П. Гагаріна, Л.І. Єміліна // Навчально-дослідницька діяльність дітей: досвід 

організації, дидактичні напрацювання, особливості формування навчально-

дослідницьких умінь: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Кіровоград,                     

9-10.04.2014). – К., 2014. – 218 с. 

23. Гайда  Л.А. Розробка та реалізація регіонально-культурологічного 

проекту «Кіровоградщина – Кобзареві» // Матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції «Тарас Шевченко в долі слов’янських народів: діалог 

через століття і кордони». – К.: ННДІУВІ, 2014. – С. 69-71. 

24. Гельбак А.М. Гуманізація взаємин у системі «вчитель-учень» як 

складова освітнього середовища в умовах трансформаційного періоду /                   

А.М. Гельбак // Збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка 

АПН України / За ред. С.Д. Максименка. Т. Х, част. 2. – К. 2014. –                    

С. 105-114. 

25. Гельбак А.М. Педагогічна фасилітація / А.М.Гельбак // 

«Шкільному психологу». – № 2 (62). – лютий 2014. – С. 2-9. 

26. Гельбак  А.М. Становлення підлітка в умовах трансформаційного 

періоду / А.М. Гельбак // Вісник післядипломної педагогічної освіти: зб. 

наук. пр. / Ун-т менедж. освіти НАПН України; редкол.: О.Л. Ануфрієва [та 

ін.]. – К., 2005. – Вип. 10 (23) / голов. ред. В.В. Олійник. – К.: АТОПОЛ, 2014. 

– С. 207-216. 

27. Гельбак А.М. Гуманізація взаємин у системі «вчитель-учень» як 

складова освітнього середовища в умовах перехідного періоду / А.М. Гельбак 

// Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту 

психології імені Г.С. Костюка: Психологія особистості. Психологічна 

допомога особистості. – Київ, 2014. – Том. 11. – Вип. 11. – Ч. І. – С. 216-223. 

28. Гельбак А.М. Психолого-педагогічна підтримка дітей в контексті 

взаємодії з батьківською громадськістю в умовах сучасних трансформацій / 

А.М. Гельбак. – «Педагогічний вісник». – 2014. – № 3-4 – С.69-73. 

29. Гельбак А.М. Становлення підлітка в динамічно змінному  

суспільстві: науково-методичний посібник / А.М. Гельбак. – Кіровоград: КЗ 

«КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2014. – 68 с. 

http://cipv.ru/static.php?mode=page_085


32 

30. Голодюк  Л.С.  Персоналізована методична робота в освітній сфері / 

Л.С. Голодюк // «Методист». – 2014. – №4 (квітень). – С. 34-37. 

31. Голодюк  Л.С. Формування та розвиток конструктивних умінь учнів 

у процесі навчання математики / Л.С.  Голодюк / Наукові записки. – Випуск 5 

– Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. 

Частина 1. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.К. Винниченка, 2014. – С. 18-24. 

32. Голодюк  Л. С. Формування навчально-дослідницьких умінь учнів з 

математики: системний підхід / Л.С. Голодюк // Навчально-дослідницька 

діяльність дітей: досвід організації, дидактичні напрацювання, особливості 

формування  навчально-дослідницьких умінь: матеріали Всеукр. наук-практ. 
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майстерня»). 

86. Пляка С.М. Пізнай рідний край та Україну (тематичні кросворди). 

Україна – єдина країна. Розробки уроків і позакласних заходів для 

проведення Першого уроку у 2014/2015 навчальному році: [методичний 

посібник] / укладачі: Ю.В. Міцай, С.М. Пляка, О.П. Третяк, О.В. Ревнивцева. 

 – Кіровоград: ФОП Александрова М.В., 2014. – 172 с. 

87. Проектування сучасного уроку та його ІТ-контент. Випуск 3: наук.-

метод. посіб. / за наук. ред. Л.С. Голодюк. – Кіровоград: КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського, 2014. – 84 с. 

88. Скрипка Г.В. Використання хмарних технологій у практиці вчителя 

математики (навчально-методичний посібник) / Г.В. Скрипка. – Кіровоград: 

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2014. – 48 с.  

89. Тарапака Н.В., Кашуба Л.В. Інклюзія в дошкіллі: розвиток дітей із 

психофізичними вадами в умовах реалізації Базового компонента дошкільної 

освіти: навчально-методичний посібник. – К.: «СІТІПРІНТ», 2014 – 140с. 

90. Тіхонова Н.Г. Взаємозв’язок школи, сім’ї і громадськості як 

педагогічне явище. «Педагогічний вісник»  № 3-4 (31-32). – Кіровоград, 2014. 

– С. 22-26. 

91. Тіхонова Н.Г. Історіографія дослідження взаємозв’язку школи, сім’ї 

і громадськості у вихованні учнів (1945-1991 рр.) Психолого-педагогічні 

проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Побірченко Н.С. 
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(гол. ред.) та інші]. – Умань: ФОП  Жовтий О.О., 2014. – Випуск 49. –277 с. – 

С. 215-221. 

92. Третяк О.П. Експрес-контроль з літературного читання: навч. посіб. 

для 2-го кл. загальноосвіт. навч. закл. [до підруч. «Літературне читання,                 

2 клас» В.О. Науменко] / О.П. Третяк. – К.: Генеза, 2014. – 88с. 

93. Третяк О.П. Динаміка рівнів вихованості у молодших школярів 

ціннісного ставлення до людини у навчально-виховному процесі /                       

О.П. Третяк // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської 

молоді: зб. наук. праць. – Кіровоград: Імекс-ЛТД. 2014. – Вип. 18. кн. 2 –               

С. 331-339.  

94. Трубіна В.Г. Аналітико-прогностична діяльність керівника 

навчального закладу / В.Г. Трубіна //  «Методист». – 2014. – № 4(28). –             

С. 54-61. 

95. Чала М.С. Реалізація програми  «Intel Шлях до успіху» в 

навчальних закладах Кіровоградської області. / М.С. Чала // «Педагогічний 

вісник» № 3-4 (31-32), 2014. – С. 56 с. 

96. Червонець І.В., Балютіна К.М.  Навчання учнів з особливими 

освітніми потребами / Червонець І.В., Балютіна К.М.  –  «Методист»,  2014. –  

№ 4 (28). – С. 46-49. 

У 2014 році був упорядкований щорічний науково-методичний вісник 

№50 за темою «Науково-методичний супровід функціонування 

інформаційно-освітнього простору регіону на засадах інноваційного 

розвитку», до якого увійшли статті науково-педагогічних працівників 

інституту та педагогічних працівників закладів освіти області: 

1. Корецька Л.В. Підсумки діяльності інституту в 2013 році. 
2. Калініченко Н.А. Творче використання спадщини педагогів-

новаторів з проблеми управлінського менеджменту. 

3. Половенко О.В. Критеріальний підхід до оцінювання районних 

методичних кабінетів  як науково-методичних установ. 

4. Трубіна В.Г. Управління інноваційним розвитком 

загальноосвітнього навчального закладу.  

5. Кірішко Л.М. Шляхи реалізації науково-пошукового проекту 

«Кіровоградщина: історія та перспективи розвитку методичних служб». 

6. Злепко Д.Б., Кирилюк А.П. Моніторинг як інструмент вимірювання 

та управління якістю освіти на прикладі дослідження профільного навчання. 

7. Кондратова В.В., Тіхонова Н.Г. Особливості організації навчально-

виховного процесу з предметів початкової школи в контексті реалізації 

нового Державного стандарту початкової загальної освіти.  

8. Сібіберт О.Є. Особливості викладання варіативного курсу 

«Риторика» в початкових класах.  

9. Мінич Г.В., Маранська І.А. Розвиток мовних компетентностей 

засобами конкурсних випробувань з української мови і літератури.  

10. Коса І.Т., Задубняк Ю.А. Методичні рекомендації до змісту та 

організації навчання іноземної мови в загальноосвітніх навчальних закладах.  
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11. Кравченко Ю.В., Черткова Н.С. Методичні аспекти вивчення історії 

в контексті компетентнісного навчання.  

12. Кондратова В.В., Черненко С.В., Шлєєнкова Т.М. Особливості 

організації навчально-виховного процесу з предметів освітньої галузі 

«Мистецтво» в контексті реалізації нових Державних стандартів.  

13. Литвин С.М. Мотивація пізнавальної діяльності учнів як умова 

підвищення ефективності навчально-виховного процесу.  

14. Ціперко Т.В. Трансформація шкільної хімічної освіти в рамках 

освітньої галузі «Природознавство» Державного стандарту базової і повної 

загальної середньої освіти.  

15. Богданова О.П. Методичні рекомендації щодо формування 

мотивації навчальної діяльності учнів на уроках економіки. 

16. Коробов М.Г. Стан і шляхи підвищення якості викладання 

предметів «Фізична культура» та «Захист Вітчизни» у загальноосвітніх 

навчальних закладах. 

17. Желєзнова Т.П. Модернізація структури, змісту й організації роботи 

з питань викладання  предмета «Основи здоров’я» у загальноосвітніх 

навчальних закладах області (2014-2015 навчальний рік).  

18. Тарапака Н.В., Гагаріна Н.П., Олійник Н.М. Розвиток творчого 

потенціалу педагогів дошкільних навчальних закладів у системі методичної 

роботи.  

19. Скуренко С.Л. Проблеми та шляхи взаємодії батьків і педагогічних 

працівників дошкільних навчальних закладів.  

20. Ревнивцева О.В. Інноваційна парадигма сучасного уроку світової 

літератури. 

21. Вареха А.Г. Науково-методичне забезпечення підготовки вчителя 

до роботи з обдарованими дітьми.  

22. Марченко І.А. Вплив здоров’язберігаючих технологій на розвиток 

життєвих компетентностей учнів. 

23. Міцай Ю.В., Пляка С.М. Реалізація обласної цільової соціальної 

програми розвитку позашкільної освіти та підтримки обдарованої молоді: 

науково-методичний аспект. 

24. Гайда Л.А. Про діяльність гуртків туристсько-краєзнавчого 

профілю у позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладах 

Кіровоградщини.  

25. Балютіна К.М. Методичні рекомендації щодо складання 

індивідуальної програми розвитку учня із затримкою психічного розвитку.  

26. Войтко В.В. Короткий дефектологічний словник. 

27. Голодюк Л.С. Всеукраїнський конкурс «Учитель року» як засіб 

розвитку професійної педагогічної компетентності.  

28. Голодюк Л.С. Всеукраїнський конкурс «Учитель року  2014»: 

результати обласного та заключного турів.  

29. Хлань Л.М. Майстри педагогічної праці.  
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30. Ткаченко Л.А. Інформаційна компетентність як засіб організації 

якісного навчально-виховного процесу під час викладання математики                      

(з досвіду роботи).  

31. Литвиненко О.В. Ефективні методи роботи творчої групи вчителів 

інформатики.  

32. Дяченко Н.І.Бібліотека в інформаційно-освітньому середовищі 

начального закладу: реалії та перспективи.  

4.4. Підготовка та участь у наукових конференціях, «круглих столах», 

семінарах, форумах регіонального рівня 

Реалізація сучасних технологій професійного вдосконалення та 

підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних і керівних 

кадрів системи освіти відповідно до вимог інноваційного розвитку освіти 

вимагає наукового супроводу впровадження новітніх освітніх технологій у 

навчально-виховний процес. Працівниками інституту було організовано та 

проведено 95 обласних заходів відповідно до наказу департаменту освіти і 

науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації від 

18.12.2013  № 656 «Про проведення обласних науково-методичних заходів, 

конференцій, семінарів, засідань творчих груп, занять шкіл творчого вчителя, 

педагогічної майстерності, майстер-класів, тренінгів тощо у 2014 році». 

4.5. Експертно-аналітична діяльність: 

а) апробація підручників та навчальних посібників, авторських 

програм, електронних та технічних засобів навчання тощо 

Працівниками навчально-методичного відділу інноваційної діяльності 

та інтелектуальної власності здійснено організаційно-методичне 

забезпечення апробації шкільної навчальної літератури в загальноосвітніх 

навчальних закладах Кіровоградської області: 

- науково-методичне керівництво процесом апробації навчальної 

літератури; 

- збір попередніх (підсумкових) матеріалів апробації шкільної 

навчальної літератури, яка проходить апробацію другий рік;  

- зведення та узагальнення всіх матеріалів з апробації шкільної 

навчальної літератури, що надходять з районних відділів освіти; 

- опрацювання матеріалів апробації навчальної літератури з 

методистами науково-методичних лабораторій КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського»; 

- підготовка листа до Інституту інноваційних технологій і змісту 

освіти Міністерства освіти і науки України про попередні (підсумкові) 

результати апробації шкільної навчальної літератури (Федірко Ж.В.,   

Яковова Г.Я.).  

Була здійснена систематизація результатів апробації шкільної 

навчальної літератури: 

- 8 підручників для учнів 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів, 

які видані за державним замовленням у 2012 році (апробація навчальної 

літератури в 2013/2014 н.р. (перший рік апробації); 
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- 5 підручників для учнів 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів, 

які видані за державним замовленням у 2012 році (апробація навчальної 

літератури в 2013/2014 н.р. (перший рік апробації). 

За результатами апробації здійснено інформування ДНУ «Інститут 

інноваційних технологій та змісту освіти» про результати апробації 

підручників для 2 та 5 класів. 

Систематично на сайті відділу висвітлюється інформація щодо 

нормативно-правового забезпечення апробації шкільної навчальної 

літератури та проведення обласного науково-практичного семінару з 

апробації шкільної навчальної літератури. 

б) рецензування програм освітньої діяльності курсів підвищення 

кваліфікації, збірників, відгуки на автореферати тощо 

У 2014 році науковими та науково-педагогічними співробітниками 

інституту здійснювалася робота щодо атестації педагогічних кадрів області, 

спрямована на: 

- інструктивно-методичне забезпечення з питань атестації педагогічних 

працівників області (підготовка наказів, листів, інструкцій, методичних 

рекомендацій); 

- координацію роботи методичних кабінетів щодо атестації педагогічних 

кадрів області;  

-  методичну допомогу у виготовленні, забезпеченні рецензування, 

затвердження методичних розробок учителів краю; 

- підготовку узагальнених матеріалів щодо атестації педагогічних 

працівників області, які претендують на звання «учитель-методист», до 

засідань науково-методичної ради інституту. 

У результаті вказаної роботи за 2014 рік вченою та науково-методичною 

радою інституту було розглянуто та схвалено 69 методичних розробок 

педагогічних працівників інституту й області. 

Відповідно до листа Державної наукової установи «Інститут 

інноваційних технологій і змісту освіти» від 29.01.2004 №14.1./10-164 «Про 

апробацію Орієнтовних критеріїв» та на виконання п. 2.1. наказу 

Міністерства освіти і науки України від 25.11.2013  №1622 «Про завершення 

науково-пошукового проекту «Критеріальний підхід до оцінки діяльності 

районних методичних кабінетів як науково-методичних установ» з 17 по 28 

лютого 2014 року проведена апробація Орієнтовних критеріїв оцінювання 

діяльності районних методичних кабінетів у методичних кабінетах відділів 

освіти Долинської, Маловисківської, Новгородківської, Устинівської 

райдержадміністрацій. До складу робочої групи з апробації входили 

Половенко О.В., Кірішко Л.М., Вареха А.Г., Ткаченко В.П. та завідувачі 

методичних кабінетів відділів освіти Долинської, Маловисківської, 

Новгородківської, Устинівської райдержадміністрацій. 

Викладачі кафедр систематично здійснюють незалежну експертизу 

дисертаційних досліджень, упорядковують відгуки та автореферати. За даний 

період кафедрою педагогіки, психології і корекційної освіти та кафедри 

теорії і методики середньої освіти подано 10 відгуків. 
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Ще одним із напрямків здійснення наукової роботи працівниками 

інституту є участь у редакційних колегіях ряду видань: Ревнивцева О.В. є 

членом редакційної колегії часопису «Світова література» та входить до 

складу методичної ради науково-методичного журналу «Всесвітня література  

в школах України»; Голодюк Л.С. – відповідальний секретар редакційної 

колегії збірника наукових праць «Наукові записки Малої академії наук 

України». 

 

V. Науково-методична діяльність 

Упродовж року науково-педагогічними та методичними працівниками 

здійснюється: 

- читання лекцій, проведення семінарських і практичних занять у 

відповідності до навчальних-тематичних планів курсів підвищення 

кваліфікації педагогічних кадрів; 

- консультування педагогів з питань виконання випускних робіт;  

- науково-методичне консультування та надання методичної допомоги 

вчителям під час педагогічної практики, відкритих занять у дошкільних 

навчальних закладах та загальноосвітніх навчальних закладах; 

- оновлення змісту лекцій та практичних занять курсів підвищення 

кваліфікації; 

- підготовка і затвердження на засіданнях кафедр нових лекцій та 

матеріалів до практичних занять з інноваційної діяльності;  

- співпраця науково-педагогічних і педагогічних працівників інституту з 

питань виявлення, вивчення й узагальнення перспективного педагогічного 

досвіду. 

Однією із форм здійснення науково-методичної діяльності з 

педагогічними працівниками області є персоналізація методичної роботи у 

системі післядипломної педагогічної освіти викладачами кафедри теорії і 

методики середньої освіти. Здійснюється вказана робота шляхом 

організованої роботи з методистами-кореспондентами. В першому півріччі 

2014 року  зараховані три вчителя області до складу методистів-

кореспондентів кафедри: 

Кирилюк Оксана Юріївна, учитель інформатики спеціалізованої 

загальноосвітньої школи I-III ступенів №7 Світловодської міської ради 

Кіровоградської області за спеціальністю «Теорія і методика навчання 

(інформатика)» (наказ КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» від  

19.05.2014 №45) (методичний керівник Скрипка Г.В.); 

Попова Людмила Миколаївна, учитель математики та інформатики 

спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ступенів №7 Світловодської 

міської ради Кіровоградської області за спеціальністю «Теорія і методика 

навчання (інформатика)» (наказ КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» 

від 19.05.2014 №46) (методичний керівник Буртовий С.В.); 

Бугайова Наталія Анатоліївна, учитель української мови і літератури 

Новопразької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Олександрійської 

районної ради Кіровоградської області за спеціальністю «Теорія і методика 
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навчання (українська мова)» (наказ КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» від  19.05.2014 №44) (методичний керівник                        

Вікторіна О.М.). 

Викладачі кафедри здійснювали методичне керівництво методистами-

кореспондентами: Курловою Оксаною Михайлівною, вчителем математики 

Первозванівської загальноосвітньої школи I-III ступенів Кіровоградської 

районної державної адміністрації; Шишкевич Оксаною Миколаївною, 

вчителем історії та правознавства комунального закладу «Навчально-виховне 

об’єднання природничо-економіко-правовий ліцей – спеціалізована школа І-

ІІІ ступенів № 8 – позашкільний центр Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області»; Роскос Тетяною Миколаївною, вчителем 

російської мови та світової  літератури  Павлиської загальноосвітньої школи 

I-III ступенів №1 імені В.О.Сухомлинського Онуфріївської районної ради. 

5.1. Школи фахової майстерності, школи молодого педагога, обласні 

школи методистів, школи методистів-кореспондентів, школи молодого 

керівника, творчі майстерні, лабораторії  тощо. 

Упродовж 2014 року науковими та науково-педагогічними 

працівниками інституту було організовано та проведено низку методичних 

заходів: тренінги, творчі групи, школа педагогічної майстерності, творчі 

майстерні, майстер-класи, творчі лабораторії, методичні коучинги, авторські 

творчі майстерні, регіональна школи новаторства, школа молодого керівника 

та ін. 

Слід відзначити роботу окремих структурних підрозділів у вказаному 

напрямі: 

Науково-методична лабораторія гуманітарно-естетичних дисциплін: 

творча група вчителів української мови та літератури з проблеми 

«Шляхи аналізу літературного твору. Сучасні технології роботи з текстом»;   

творча група вчителів української мови та літератури з проблеми 

«Компаративний аналіз художнього твору»;   

творча група вчителів музичного та образотворчого мистецтва з 

проблеми «Шляхи реалізації Державного стандарту початкової загальної 

освіти та Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти 

в освітньої галузі «Мистецтво»; 

авторська творча майстерня Гузь О.О. з проблеми «Організація ІКТ- 

супроводу сучасного уроку світової літератури та російської мови»                          

(перше  засідання на базі Миколаївського ОІППО спільно з творчої групою 

Миколаївської області).   

Науково-методична лабораторія економіко-технологічних дисциплін: 

творча лабораторія керівників міжшкільних навчально-виробничих 

комбінатів, учителів профільного навчання (технологічний профіль) з 

проблеми «Розвиток ключових компетентностей школярів у процесі 

профільного навчання в умовах МНВК та загальноосвітньої школи». На 

заняттях творчої лабораторії розглядалися питання: 

- актуальні аспекти трудової підготовки учнівської молоді; 

- комплексно-методичне забезпечення предметів і професій; 
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- підсумки III та IV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

трудового навчання. Завдання МНВК по підготовці учнів до участі в 

олімпіаді; 

- досвід та актуальні проблеми життєдіяльності МНВК. 

Обласний навчально-методичний центр освітнього менеджменту та 

координації діяльності методичних служб: 

школа молодого керівника з проблеми «Традиції та інновації в 

діяльності загальноосвітнього навчального закладу»; 

регіональна  школа  новаторства з проблеми «Науково-методичні 

засади розвитку професійної компетентності педагогічних кадрів: проблеми, 

перспективи»; 

засідання творчої групи завідувачів РМК (НМЦ) з проблеми 

«Критеріальний підхід до оцінки діяльності методичних кабінетів, центрів»; 

методичний коучинг директорів базових шкіл освітніх округів з 

проблеми «Аспекти діяльності базової школи освітнього округу»; 

На замовлення Новомиргородського РМК проведено регіональний 

семінар методистів та керівників загальноосвітніх навчальних закладів з 

проблеми  «Науково-методичні засади розвитку професійної компетентності 

педагогічних кадрів в умовах освітніх округів: проблеми, перспективи»; 

обласна школа молодого методиста з проблеми «Розвиток науково-

методичного середовища регіону: проблеми і шляхи удосконалення» 

проведена в онлайн-режимі; 

обласна школа молодого керівника з проблеми «Традиції та інновації в 

діяльності загальноосвітнього навчального закладу» (Методологічні засади  

розвитку та саморозвитку управлінського потенціалу керівника. 

Акмеологічні підходи  в управлінні навчальним закладом), у якому  взяли 

участь керівники загальноосвітніх навчальних закладів області з досвідом 

управлінської діяльності до 5 років;  

авторська творча майстерня Н.Г. Каєнко з проблеми «Іміджева 

складова діяльності методичного кабінету» в  онлайн-режимі на платформі 

MS Lync. 

Науково-методична лабораторія основ здоров’я, безпеки 

життєдіяльності та охорони праці: 

на базі інституту та методичного кабінету відділу освіти Долинської 

райдержадміністрації відбувся постійно діючий семінар-звіт учителів основ 

здоров’я, педагогів-тренерів загальноосвітніх навчальних закладів, які 

впроваджують превентивні проекти «Шкільна програма з профілактики 

вживання тютюну, алкоголю і наркотиків (ХОУП)» та «Захисти себе від 

ВІЛ» з проблеми «Реалізація концепцій, інноваційних підходів до 

формування життєвих компетентностей школярів у навчально-виховному 

процесі (41 учасник); 

на базі інституту та методичного кабінету відділу освіти Устинівської 

райдержадміністрації відбувся майстер-клас педагогів-тренерів з методики 

викладання курсу «Захисти себе від ВІЛ» базових загальноосвітніх 

навчальних закладів з питань впровадження стандартів якості превентивної 
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освіти з проблеми «Створення загального інформаційного поля, 

спрямованого на профілактику ВІЛ/СНІДу та формування навичок 

поведінки, зорієнтованої на зниження (виключення) ризику виникнення 

негативних явищ в житті всіх учасників навчально-виховного процесу»                 

(39 учасників); 

відповідно до листа Міністерства освіти та науки України, державної 

наукової установи «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» від 

21.11.2013 № 14.1/10-3839 «Про виконання заходів, визначених договором 

про співпрацю з німецьким товариством  GIZ» на базі інституту та 

спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 Кіровоградської 

міської ради  відбувся семінар-навчання для вчителів основ здоров’я, 

фізичного виховання та педагогів-тренерів базових загальноосвітніх 

навчальних закладів із питань упровадження стандартів якості превентивної 

освіти, зокрема реалізації методики просвітницько-виховного та спортивно-

оздоровчого проекту «Чесна гра» з проблеми «Реалізація концепції, сучасних 

підходів до профілактики поведінкових ризиків і проблем, які є 

небезпечними для життя і здоров’я в умовах поширення особистісного і 

творчого потенціалу учнів, їх прагнення до самореалізації і життєвого 

успіху» (27 учасників). 

На виконання наказу директора департаменту освіти і науки, молоді та 

спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації від 16.12.2013 

№654 «Про планове навчання та перевірку знань працівників установ, 

закладів освіти області з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності» 

відповідно до графіку відбулося навчання, підвищення кваліфікації та 

перевірка знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності. У заходах 

взяло участь 275 осіб.  

Науково-методична лабораторія природничо-математичних 

дисциплін: 

засідання творчої групи вчителів біології з проблеми «Навчально-

методичне забезпечення викладання шкільного курсу біології в сучасних 

умовах. Розробка конспектів уроків і дидактичних матеріалів до уроків 

біології 6 класу» згідно з новим Державним стандартом, програмою та 

підручниками; 

школа педагогічної майстерності вчителів хімії з проблеми 

«Упровадження інформаційних технологій та комп’ютеризація процесу 

навчання хімії в умовах компетентнісно-діяльнісного підходу (з досвіду 

роботи Жукової О.В., вчителя хімії  Новоукраїнської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №8 Новоукраїнської районної ради)». 

Науково-методична лабораторія інформатики та інформаційних 

технологій навчання: 

засідання обласної творчої групи вчителів інформатики з проблеми 

«Технологічні особливості сучасного уроку інформатики», на якому 

учасники творчої  групи  презентували власні педагогічні надбання слухачам 

курсів підвищення кваліфікації вчителів інформатики; 

створено блог обласної творчої групи вчителів інформатики з 
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проблеми «Технологічні особливості сучасного уроку інформатики»  

http://303305.blogspot.com/ 

Дошкільна та початкова освіта: 

творча майстерня вихователів дошкільних навчальних закладів, 

учителів початкових класів, образотворчого та музичного мистецтва з 

проблеми «Педагогічні умови розвитку творчих здібностей дітей 

дошкільного та молодшого шкільного віку»; 

обласна школа педагогічної майстерності для учителів 1-х класів з 

проблеми «Особливості організації навчально-виховного процесу в                       

1-х класах загальноосвітніх навчальних закладів у світлі реалізації 

Державного стандарту початкової загальної освіти»; 

обласна школа педагогічної майстерності для учителів 2-х класів з 

проблеми «Особливості організації навчально-виховного процесу в                     

2-х класах загальноосвітніх навчальних закладів у світлі реалізації 

Державного стандарту початкової загальної освіти»; 

творча  лабораторія вчителів початкових класів з проблеми  

«Виховання у молодших школярів ціннісного ставлення до людини у 

навчально-виховному процесі»; 

творча  група працівників дошкільних навчальних закладів з проблеми 

«Психолого-педагогічний супровід переддошкільної освіти». 

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

семінар-нарада у рамках обласного постійно діючого семінару 

спеціалістів управлінь, відділів освіти, методистів методичних кабінетів 

(центрів) відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад з 

проблеми «Науково-методичний супровід підвищення професійної 

компетентності бібліотекарів у контексті стратегічних завдань освітньої 

галузі»; 

семінар-практикум для організаторів виховної роботи щодо 

впровадження навчальної програми «Сімейні цінності» за сприяння 

Міжнародної громадської організації «Рада сімей України»; 

тренінг з проблеми «Гендерний вимір в освіті». 

5.2. Науково-методичний супровід роботи з керівними кадрами 

З метою підвищення професійної компетентності завідувачів РМК 

(НМЦ), методистів, обласним навчально-методичним центром освітнього 

менеджменту та координації діяльності методичних служб заплановано та 

проведено курси підвищення кваліфікації: 

 керівників закладів освіти, які викладають математику і фізику, з 

теми   «Педагогічне моделювання як основа проектування освітніх процесів у 

навчальному закладі. Сучасний урок у контексті компетентнісного підходу»; 

 керівників шкіл, які викладають українську мову і літературу, 

світову літературу  та російську мову, з теми «Інноваційні технології в 

системі управлінської діяльності керівника навчального закладу. Технологія 

особистісно орієнтованого навчання: мовно-літературний аспект»; 
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 заступників директорів шкіл з навчально-виховної роботи  з теми 

«Науково-методичний супровід підготовки вчителя до роботи за новими 

Державними стандартами»; 

 завідувачів (директорів), методистів методичних кабінетів (центрів) 

відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад з теми 

«Модернізація діяльності методичних служб на засадах компетентнісно-

орієнтованого підходу»; 

 керівників, методистів позашкільних навчальних закладів з теми 

«Формування базових компетентностей у вихованців позашкільних 

навчальних закладів»; 

 новопризначених керівників шкіл та резерву на цю посаду з теми 

«Методологічні засади розвитку та саморозвитку управлінського потенціалу 

сучасного керівника»; 

 керівників закладів освіти (директори, заступники директорів шкіл з 

навчально-виховної роботи)  з теми «Контрольно-аналітичне управління 

соціально-педагогічними системами». 

Керівники навчальних закладів підвищували рівень управлінської 

компетентності шляхом участі у: 

 постійно діючому семінарі-практикумі для керівників обласних 

базових навчальних закладів  з проблеми «Розвиток управлінських 

компетенцій сучасного керівника закладу освіти: теорія і практика»; 

 школі молодого керівника з проблеми «Традиції та інновації в 

діяльності загальноосвітнього навчального закладу»; 

 методичному коучингу директорів базових шкіл освітніх округів з 

проблеми «Аспекти діяльності базової школи освітнього округу». 

Підготовлено Програму навчання резерву управлінських кадрів 

загальноосвітніх навчальних закладів Кіровоградської області на 2014-2017 

роки (автор Ткаченко В.П.), яку схвалено на засіданні науково-методичної 

ради КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» (протокол №1 від 

12.03.2014). 

Традиційним заходом стали упорядкування центром освітнього 

менеджменту та координації діяльності методичних служб методичних 

рекомендацій щодо проведення серпневих конференцій педагогічних 

працівників у  2014-2015 навчальному році. 

Навчально-методичний відділ інноваційної діяльності та 

інтелектуальної власності: 

надається  методична допомога новопризначеним директорам закладів 

освіти з питань здійснення інноваційної діяльності у загальноосвітньому 

навчальному закладі; 

завідувач відділу надає інформаційну допомогу працівникам і слухачам 

курсів підвищення кваліфікації та керівникам загальноосвітніх навчальних 

закладів у реалізації ними особистих немайнових і майнових прав на об'єкти 

права інтелектуальної власності; 
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методисти відділу здійснюють вивчення педагогічного досвіду роботи 

з питань інноваційної діяльності та розвитку здібностей і обдарувань учнів 

педагогічних колективів загальноосвітніх навчальних закладів області. 

Зокрема, у 2014 році завершене вивчення та узагальнено роботу 

комунального закладу «Навчально-виховне об'єднання «Спеціалізований 

загальноосвітній навчальний заклад I ступеня «Гармонія» - гімназія імені 

Тараса Шевченка - центр позашкільного виховання «Контакт» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» за напрямками: 

- аналіз системи організаційно-методичного супроводу роботи з 

учнями;  

- вивчення програми дослідно-експериментальної роботи «Фінансова 

грамотність»; 

- аналіз  участі вчителів НВО у різних конкурсах, міських та обласних 

методичних заходах, науково-практичних семінарах, конференціях. 

Науково-методичною лабораторією виховної роботи і формування 

культури здоров’я надано методичну допомогу: 

- методистам з бібліотечних фондів методичних кабінетів (центрів) 

відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад щодо 

організації і проведення І (районного, міського) етапу Всеукраїнського 

конкурсу «Шкільна бібліотека» та підготовки матеріалів для участі в 

обласному та всеукраїнському етапах конкурсу; 

- директорам, методистам, керівникам гуртків позашкільних 

навчальних закладів щодо підготовки матеріалів та творчої презентації для 

участі в обласному та Всеукраїнському етапах конкурсу майстерності 

працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» (у 

номінації «Керівник гуртка – 2014»);  

- 12-ти керівникам гуртків позашкільних навчальних закладів щодо 

написання та оформлення методичної розробки з позашкільної освіти; 

- працівникам позашкільних навчальних закладів щодо участі в 

обласному конкурсі веб-сайтів; 

- учасникам обласної науково-методичної конференції «Кіровоградська 

область. 75 років історії» стосовно оформлення матеріалів до тематичного 

номеру журналу «Педагогічний вісник»;  

- директорам опорних шкіл, які працюють над створенням моделі 

навчального закладу – Школи сприяння здоров’ю, щодо оформлення 

рекламних постерів, буклетів та підготовки матеріалів до методичного 

посібника «Школи сприяння здоров’ю на Кіровоградщині»; 

- членам творчої групи з підготовки до експертної оцінки навчальної 

програми «Віхи Приінгулля». 

Окрім того, сформовано пакет матеріалів «Портфоліо методиста» до 

чергової атестації, підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої 

категорії» (Л.А.Гайда). Організовано і проведено презентацію видання 

дослідницько-просвітницького проекту «Наш земляк – Дмитро Чижевський» 

(до 120-річчя від дня народження) (Л.А. Гайда; обласна універсальна наукова 

бібліотека ім. Д.І.Чижевського). 
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5.3. Науково-методичний супровід проведення конкурсів фахової 

майстерності педагогічних працівників тощо. 

а) Всеукраїнські конкурси фахової майстерності педагогічних працівників 

Науково-методичною лабораторією гуманітарно-естетичних 

дисциплін (Ревнивцева О.В.), обласним навчально-методичним центром 

освітнього менеджменту та координації діяльності методичних служб 

(Половенко О.В.), науково-методичною лабораторією економіко-

технологічних дисциплін (Богданова О.П.), науково-методичною 

лабораторією природничо-математичних дисциплін (Хлань  Л.М.), кафедрою 

дошкільної та початкової освіти (Тарапака Н.В.)  проведено ІІ (обласний) 

тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2014» у номінаціях: «Світова 

література», «Директор школи», «Трудове навчання», «Географія», 

«Початкові класи».  

Статистичний звіт щодо проведення Всеукраїнського конкурсу  

«Учитель року - 2014» 
№ 

п/п 

Номінації 

 

 

 

РАЙОНИ І МІСТА 

ОБЛАСТІ 

І 

(районн

ий/ 
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тур 

ІІ (обласний) тур 
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и
 

Г
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р
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о
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и

 

В
сь

о
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1 Бобринецький  23 1   1 1 3 

2 Вільшанський 5 1 1 1   3 

3 Гайворонський  12 1 1 1 1 1 5 

4 Голованівський 7 1     1 

5 Добровеличківський 11 1   1 1 3 

6 Долинський  21 1  1 1 1 4 

7 Знам’янський  10   1 1  2 

8 Кіровоградський  64 1 1 1 1 1 5 

9 Компаніївський  14 1 1    2 

10 Маловисківський 16  1 1  1 3 

11 Новгородківський  25      0 

12 Новоархангельський  19  1 1   2 

13 Новомиргородський  16 1 1 1 1 1 5 

14 Новоукраїнський  19 1    1 2 

15 Олександрівський 14  1 1   2 

16 Олександрійський  16 1 1  1 1 4 

17 Онуфріївський  7      0 

18 Петрівський  13 1 1 1  1 4 

19 Світловодський  18 1  1   2 

20 Ульяновський  19 1  1 1 1 4 

21 Устинівський  7 1     1 

22 м. Знам’янка  10  1    1 

23 м. Олександрія  11 1 1 1 1 1 5 

24 м. Світловодськ  13 1 1 1 1 1 5 

25 м. Кіровоград  48 1 1 1 1 1 5 

Всього  438 18 14 15 12 14 73 
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Співробітниками вказаних вище структурних підрозділів забезпечено 

своєчасне оформлення звітних матеріалів та з метою якісної підготовки 

переможця обласного етапу конкурсу до випробувань ІІІ (заключного) туру 

здійснено науково-методичний супровід,  проведені консультаційні заходи та 

оформлено конкурсну документацію.  

Результати ІІІ (заключного) туру всеукраїнського конкурсу  

«Учитель року – 2014» 

Номінація Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Навчальний заклад Результат 

Початкові 

класи 

Мельник Тетяна 

Олександрівна 

Комунальний заклад «Навчально-

виховне об’єднання №25 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 

природничо-математичний ліцей, 

центр позашкільного виховання 

«Ліра» Кіровоградської міської ради» 

Учасник 

Світова 

література 

Тіхоненко Світлана 

Олегівна 

Гімназія №9 Кіровоградської міської 

ради 

Дипломант  

Трудове 

навчання 

Моргаленко Василь 

Анатолійович 

Олександрійський навчально-

виховний комплекс (ЗНЗ І-ІІ ступенів 

№ 17 ліцей) Олександрійської міської 

ради 

Учасник 

Директор 

школи 

Коваленко Сергій 

Петрович 

Навчально-виховний комплекс 

«Олександрійський колегіум  

спеціалізована школа» 

Олександрійської міської ради 

Переможець 

Географія Красота Олександр 

Володимирович 

Вільшанська загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів Вільшанської районної 

ради 

Переможець 

Працівниками обласного навчально-методичного центру освітнього 

менеджменту та координації діяльності методичних служб було 

забезпечено організацію і проведення ІІІ (заключного) туру  Всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року-2014» у номінації «Директор школи» (Трубіна В.Г.,  

Половенко О.В., Ткаченко В.П.). 

Проведено обласні етапи: Всеукраїнського конкурсу на кращий 

інноваційний урок та урок фізичної культури з елементами футболу (наказ 

директора департаменту від 17.04.2014 № 178); Всеукраїнського конкурсу 

«Шкільна бібліотека» у 2013/2014 н. р. 

Здійснено науково-методичний та організаційний супроводи: 

Всеукраїнського конкурсу майстерності працівників позашкільних 

навчальних закладів «Джерело творчості» у номінації «Керівник гуртка – 

2014» та Всеукраїнського конкурсу веб-сайтів позашкільних навчальних 

закладів. 

Методист науково-методичної лабораторії виховної роботи і 

формування культури здоров’я Гайда Л.А. взяла участь у Міжнародному 

музейному фестивалі «Музей і діти» (підготовлено проект презентації 

інформаційного ресурсу з музейної педагогіки для участі в 2015 році, 

м. Дніпропетровськ). 
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б) Обласні конкурси фахової майстерності педагогічних працівників 

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» започаткував ряд 

обласних фахових конкурсів, у яких беруть участь педагогічні працівники 

регіону на добровільних умовах. Так, у 2014 році були проведені: V обласний 

огляд-конкурс діяльності позашкільних навчальних закладів; конкурс 

дослідницьких робіт вчителів «Шевченко – явище незбагненне»; обласний 

методичний огляд-конкурс «Проектування ІТ-контенту сучасного уроку». 

За результатами конкурсів видано науково-методичні посібники:  

Ревнивцева О.В., Маранська І.А., Мінич Г.В., Черненко С.В. Шлях до 

Тараса Шевченка: збірник матеріалів дослідницьких робіт конкурсу 

«Шевченко – явище незбагненне». – Кіровоград: КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського, 2014. – 84 с. 

Проектування сучасного уроку та його ІТ-контенту. Випуск 3: наук.-

метод. посіб. / за наук. ред. Л.С. Голодюк. – Кіровоград: КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського, 2014. – 84 с. 

На виконання наказу директора департаменту освіти і науки 

Кіровоградської облдержадміністрації від 25.09.2014  №353 було проведено 

фестиваль соціального проекту «Відкриті уроки футболу» в                                        

м. Новомиргороді (29.09-01.10.2014 та фестиваль соціального проекту 

«Відкриті уроки футболу» в смт Олександрівці  (06.10-08.10.2014).  

5.4. Науково-методичний супровід роботи з обдарованими дітьми 

З метою підвищення загальної мовної культури та в рамках підготовки 

до відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка проведено 

ряд конкурсів:  

ІІІ (обласний) етап ІV Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка серед учнів 

загальноосвітніх шкіл, закладів системи профтехосвіти та студентів вищих 

навчальних закладів; 

ХІІІ Всеукраїнський конкурс учнівської творчості під гаслом 

«Об’єднаймося ж, брати мої». На розгляд журі ІІІ етапу конкурсу подано             

37 творчих робіт учнів у номінації «Література»; 

ХІV Міжнародний конкурсу з української мови імені Петра Яцика.  

В обласному етапі конкурсу взяли участь 125 учнів з різних типів шкіл, 

професійно-технічних та вищих навчальних закладів. 36 осіб стали 

переможцями ІІІ (обласного) етапу ХІV Міжнародного конкурсу з 

української мови імені Петра Яцика. 

Педагогічні працівники інституту постійно здійснюють 

організаційно-методичний супровід предметних конкурсів для учнів, 

зокрема:  

 Всеукраїнського фізичного конкурсу «Левеня – 2014», який 

відбувся 04.04.2014  (лист МОН України від 05.08.2013  № 1/9-529 «Про 

підсумки Всеукраїнського фізичного конкурсу «Левеня-2013» та 

організацію конкурсу «Левеня-2014»). В конкурсі взяли участь 3 226 учнів 

загальноосвітніх шкіл області.  
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 Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру», який 

відбувся  20.03.2014 (лист МОН України від 10.09.2013  №1/9 – 618 «Про 

проведення Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру» у 2013-2014 

н.р.»). 10 600 учасників із загальноосвітніх шкіл області. 

 Міжнародного учнівського конкурсу юних істориків «Лелека» 

(лист МОНУ від 23.12.2013 № 14.1/10-4244). 2970 учасників із 

загальноосвітніх шкіл області. 

 Всеукраїнського конкурсу юних суспільствознавців 

«Кришталева сова» (лист МОНУ від 18.10.2013 № 1/9-728). 

 Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвяченого 

Шевченківським дням у номінації «Історія України та державотворення» 

(лист МОНУ від 24.10.2013 № 1/9-744).  

Велика увага в інституті приділяється підготовці та проведенню 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів.  

 У період з 11 січня по 23 лютого 2014 року було проведено ІІІ етап 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з 21 навчального предмета: української 

мови та літератури, історії, правознавства, іноземних (англійська, іспанська, 

німецька, французька) мов, математики, фізики, хімії, біології, географії, 

економіки, трудового навчання, інформатики, інформаційних технологій, 

педагогіки та психології, екології, астрономії, російської мови та літератури, 

фізичної культури і спорту. 

Олімпіади проводилися на базі Кіровоградського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка та на базі 

комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання «Багатопрофільний 

ліцей - фізико-математична школа - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 18 - дошкільний навчальний заклад - центр дитячої та юнацької творчості 

«Надія» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області».  

У III етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад  з навчальних предметів 

брали участь 1704 учні загальноосвітніх навчальних закладів області. 

Найвищі показники участі в олімпіадах мають такі міста та райони:  

міста Кіровоград та Олександрія, м. Світловодськ (81 із 98), Бобринецький 

(66  із 70), Долинський (81 із 88), Петрівський, Маловисківський, 

Новоукраїнський, Новомиргородський, Добровеличківський райони.  

Викликають занепокоєння Вільшанський (67%), Олександрійський та 

Олександрівський (52%), Новоархангельський (51%), Онуфріївський (48%), 

Голованівський (46%), Устинівський і Знам’янський (по 45%), 

Світловодський (42%), Ульяновський (38%) та ін. райони, в  яких від 67 до 38 

відсотків учнів не брали участі в олімпіадах з різних причин.  

За підсумками ІІІ етапу олімпіад 690 учасників визнано переможцями 

та відзначено дипломами. Їх кількісний розподіл подано у діаграмі 5 (1 ст. – 

77, ІІ – 206, ІІІ – 407).  

Найбільшу кількість дипломів І – ІІІ ступенів одержали учні міст 

Кіровограда (188), Олександрії (139), Світловодська (44). Серед районів 

найбільшу кількість дипломів отримали учасники з Долинського – 29, 

Новоукраїнського – 23, Петрівського – 23. Найменшу – Вільшанський (1), 
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Устинівський (2), Новоархангельський (4), Олександрійський (4), 

Світловодський (4) райони. 

На виконання наказів директора департаменту управління освіти і 

науки Кіровоградської обласної державної адміністрації від 17.03.2014                

№ 122 «Про участь команд у ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів у 2013/2014 н.р. та керівників команд», від 19.03.2014 

№128 «Про внесення змін до наказів від 17.03.2014 № 122 «Про участь 

команд у ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 

предметів у 2013/2014 н.р. та керівників команд», від 28.10.2013  № 579 «Про 

організацію та проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад і 

турнірів у 2013/2014 навчальному році».  

У період з 22 березня по 12 квітня 2014 року в IV етапі Всеукраїнських 

олімпіад брали участь 74 учні загальноосвітніх навчальних закладів області. 

З них 13 стали переможцями: 2 дипломи здобули учні м. Олександрії, 8 – 

Кіровограда, по одному – Долинський, Знам’янський, Новоукраїнський 

райони. 

Команди учасників IV етапу Всеукраїнських олімпіад з трудового 

навчання вибороли 3 дипломи, іспанської мови – 2, української мови та 

літератури, біології, географії, хімії, інформаційних технологій, астрономії, 

англійської, французької мов – по одному (діаграма). 

На жаль, жодного диплома не одержали учасники IV етапу 

Всеукраїнських олімпіад з 11-ти предметів: педагогіки і психології, екології, 

німецької мови, математики, фізики, економіки, астрономії, інформатики, 

історії, правознавства, російської мови та літератури. 

З року в рік повторюються одні й ті самі проблеми у підготовці та 

проведенні олімпіад, зокрема: 

1. Несформованість системи роботи із здібними та обдарованими 

учнями в процесі викладання навчальних предметів. 

2. Не зростає кількість класів із поглибленим вивченням навчальних 

предметів. 

3. Потребує розширення мережа профільних класів. 

На сайті обласного навчально-методичного центру освітнього 

менеджменту та координації діяльності методичних служб постійно 

поповнюється тека «Олімпіади з навчальних предметів» матеріалами 

навчального, науково-методичного, інформаційного характеру. 

 Підготовлено посібник «Аналітичні матеріали за підсумками участі 

школярів області у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з навчальних 

предметів» (укладач А.Г. Вареха). Вказане питання «Результати проведення 

ІІІ та IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів 

у 2013-2014 н.р.» заслуховувалося на нараді при директорові. 
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Діаграма 

 
5.5. Науково-методичний супровід виховної роботи та позашкільної 

освіти 

Відповідно до освітньо-кваліфікаційних потреб педагогічних кадрів 

регіону в 2014 року проведено курси: керівників, методистів позашкільних 

навчальних закладів; керівників гуртків декоративно-ужиткового мистецтва; 

керівників хореографічних гуртків і колективів; керівників гуртків науково-

технічного напряму; бібліотекарів навчальних закладів; заступників 

директорів шкіл з виховної роботи. 

Зміст курсів носив проблемно-тематичний характер: 

- для керівників, методистів позашкільних навчальних закладів з 

проблеми «Формування базових компетентностей у вихованців позашкільних 

навчальних закладів»; 

- для керівників гуртків декоративно-прикладного мистецтва з 

проблеми «Розвиток творчих здібностей учнів засобами декоративно-

прикладного мистецтва»; 

- для керівників гуртків науково-технічного напряму з проблеми 

«Розвиток творчих здібностей учнів у технічних гуртках навчальних 

закладів»; 

- для керівників хореографічних гуртків шкіл, позашкільних закладів з 

проблеми «Формування ціннісних орієнтацій школярів засобами 

хореографічного мистецтва»; 

- для бібліотекарів навчальних закладів з проблеми «Аспекти 

створення та ефективне функціонування бібліотек навчальних закладів як 

бібліотечно-інформаційних центрів»; 
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- для заступників директорів шкіл з виховної роботи з проблеми 

«Педагогічні умови формування ціннісних орієнтацій школярів у виховному 

середовищі регіону». 

Окрім того, організовано та проведено обласні семінари: 

- постійно діючий семінар спеціалістів відділів, управлінь освіти, 

методистів методичних кабінетів (центрів) відділів, управлінь освіти 

райдержадміністрацій, міських рад з питань виховної роботи та позашкільної 

освіти з проблеми «Педагогічні умови формування ціннісних орієнтацій 

школярів у виховному середовищі регіону»; 

- постійно діючий семінар методистів позашкільних навчальних 

закладів з проблеми «Науково-методичний супровід змісту позашкільної 

освіти в контексті компетентісного підходу»; 

- науково-методичний семінар керівників відділень МАН та наукових 

товариств учнів; 

- постійно діючий семінар керівників євроклубів з проблеми 

«Формування ціннісних орієнтацій учнів в умовах євроклубу»; 

- постійно діючий семінар директорів опорних шкіл, які працюють над 

створенням моделі навчального закладу – Школи сприяння здоров’ю з 

проблеми «Партнерство школи та батьківської громадськості – запорука 

успішного становлення і розвитку здоров’язбережувального освітнього 

середовища»; 

- семінар-нарада для організаторів літнього відпочинку та 

оздоровлення;  

- обласний семінар з проблеми «Організація екскурсійної діяльності та 

туристичного супроводу: нормативно-правові та практичні аспекти», який 

відбувся 15.04.2014, з отриманням дозвіл-ліцензій на право здійснення 

екскурсійної діяльності та туристичного супроводу; Гайда Л.А.). 

Працівниками науково-методичної лабораторії виховної роботи і 

формування культури здоров’я упорядковано  методичний посібник розробок 

уроків і позакласних заходів для проведення Першого уроку 2014-2015 

навчального року за темою «Україна – єдина країна». 

Методистами науково-методичної лабораторії природничо-

математичних дисциплін на курсах підвищення кваліфікації вчителів та 

обласних семінарах природничо-математичних дисциплін з метою організації 

позакласної, позашкільної роботи в закладах освіти області і активного 

залучення учнів до участі у роботі конкурсів, занять тощо систематично 

проводиться:  

 ознайомлення вчителів з інструктивно-методичними листами, 

методичними рекомендаціями, наказами Міністерства освіти і науки 

України, департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної державної 

адміністрації, комунального закладу «Кіровоградський інститут 

післядипломної  педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» з питань 

позашкільної освіти; 

 проведення навчально-тематичних екскурсій до закладів 

позашкільного виховання обласного підпорядкування, технічних, 
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природознавчих музеїв, підприємств тощо. 

Здійснюється систематична співпраця з методистами обласних 

позашкільних закладів освіти з технічних, природничо-математичних 

напрямів роботи (географія –  Хлань Л.М.,  фізика, астрономія – Побережний 

П.В., хімія – Ціперко Т.В., біологія, екологія – Литвин С.М., математика – 

Ткаченко Л.А.). Налагоджена співпраця з:  

 Кіровоградським територіальним відділенням Національного центру 

«Мала академія наук» України учнівської молоді;  

 комунальним закладом «Кіровоградський обласний науково-

технічний центр учнівської молоді»;  

 комунальним позашкільним закладом «Кіровоградський обласний 

центр дитячої та юнацької творчості»;  

 комунальним закладом «Кіровоградський обласний центр еколого-

натуралістичної творчості»; 

 комунальним закладом «Кіровоградський обласний центр туризму, 

краєзнавства та екскурсій учнівської молоді».   

5.6. Науково-методичний супровід інклюзивної освіти та діяльності 

інтернатних закладів освіти 

Викладачами кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти 

розроблено методичні рекомендації: 

 для вчителів основної та старшої школи щодо характеристики дітей 

категорій групи «ризику»; 

 для вчителів початкових класів для роботи з дітьми, які мають 

затримку психічного розвитку; 

 для вчителів усіх категорій по роботі з гіперактивними дітьми; 

 для практичних психологів, соціальних педагогів та вчителів по 

проблемно-тематичному застосуванню валідних психологічних тестів та 

методик. 

Розроблено авторську програму «Особливості навчання та виховання 

дітей з раннім дитячим аутизмом» (Войтко В.В.). 

На виконання Концепції розвитку інклюзивної освіти та з метою 

необхідності вирішення важливих питань щодо забезпечення прав на якісну 

освіту дітей з особливими потребами, реалізації та поширення моделі 

інклюзивного навчання дітей кафедрою здійснювалися наступні заходи: 

 у плани курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

дошкільних навчальних закладів, учителів початкових класів, вихователів 

груп продовженого дня, керівників навчальних закладів уведено спецкурс 

«Впровадження інклюзивного навчання в загальноосвітній простір» 

(Павлюх В.В.), «Особливості реалізації інклюзивного навчання у 

загальноосвітньому закладі» (Войтко В.В.); 

 розроблено посібник «Оцінювання навчальних досягнень школярів: 

явище і сутність»  (автор Балютіна К.М.); 

 здійснено науково-методичне керівництво розробкою навчально-

методичного посібника «Разом з мамою і татом будемо вчитись розмовляти» 
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(автори Жеребцова Н.В., Сорокун Н.М.);  

 узагальнено досвід Іщенка Ю.С., вихователя Добровеличківської 

загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів з проблеми «Використання 

проектних технологій у виховному процесі».  

Спільно з методкабінетом Кіровоградської райдержадміністрації 

проведено навчально-методичний семінар «Здійснення соціально-

психологічного супроводу навчання школярів з обмеженими можливостями 

здоров’я»  для практичних психологів району, які працюють в умовах 

інклюзії. 

Спільно з методкабінетом Компаніївської райдержадміністрації 

проведено науково-практичний семінар «Організація навчально-виховної 

роботи з учнями з особливими освітніми потребами» для заступників 

директорів загальноосвітніх шкіл з навчально-виховної роботи. 

Продовжується робота над створенням навчально-методичного 

комплексу «Навчання грамоти першокласників із затримкою психічного 

розвитку». 

На сайті науково-методичної лабораторії з інклюзивного та 

інтегрованого навчання висвітлено досвід освітян області:   

– педагогічного колективу КЗ «НВО спеціальна загальноосвітня школа 

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

ради з проблеми «Забезпечення психолого-педагогічних умов соціалізації 

учнів з особливими освітніми потребами»  (директор Станкевич Н.В.); 

– педагогічного колективу комунального закладу «Навчально-виховне 

об’єднання «Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів, ліцей «Сокіл», 

центр позашкільного виховання Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» (директор Сторчаус С.Д.). 

На виконання Концепції розвитку інклюзивної освіти та з метою 

необхідності вирішення важливих питань щодо забезпечення прав на якісну 

освіту дітей з особливими потребами, реалізації та поширення моделі 

інклюзивного навчання дітей у дошкільних навчальних закладах кафедрою 

дошкільної та початкової освіти: 

 в плани курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

дошкільних навчальних закладів та вчителів початкових класів уведено 

спецкурси «Шляхи науково-методичного забезпечення функціонування 

інклюзивної освіти в Україні; 

 під час тематичних і комплексних вивчень та методичних декад 

надавалася адресна допомога педагогічним працівникам та батькам; 

 завершено підготовчий етап дослідно-експериментальної роботи на 

базі дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №67 «Дельфін» 

комбінованого типу Кіровоградської міської ради Кіровоградської області з 

проблеми «Індивідуальна траєкторія розвитку дошкільників в умовах 

інклюзивної освіти». 

Обласним навчально-методичним центром психологічної служби 

системи освіти: 



57 

 розроблено алгоритм діяльності в методичних рекомендаціях 

працівникам психологічної служби «Щодо планування діяльності у роботі з 

дітьми з особливими освітніми потребами в закладах освіти» (лист КЗ 

«КОІППО імені Василя Сухомлинського» від 20.01.2014 № 39/10-09); 

 розроблено методичні рекомендації щодо формування в учнів, 

батьків, учителів, психологічної готовності до взаємодії з дитиною з 

особливими освітніми потребами (лист КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» від 03.07.2014 № 497/10-09); 

 розроблено методичні рекомендації щодо розробки та підготовки 

програм розвитку для дітей з особливими освітніми потребами (лист КЗ 

«КОІППО імені Василя Сухомлинського» від 18.09.2014 № 582/10-09); 

 розроблено методичні рекомендації щодо запровадження 

інклюзивної освіти у дошкільних навчальних закладах (лист КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» від 14.10.2014 № 636/10-09). 

5.7. Науково-методичний супровід дошкільної освіти 

У зв’язку з упровадженням нових освітніх програм у дошкільній освіті 

викладачами кафедри дошкільної та початкової освіти і кафедри педагогіки, 

психології та корекційної освіти розроблені лекційні заняття з тем: 

 Філософія особистісно орієнтованого виховання дошкільників 

(Третяк О.П.) 

 Вектор наступності в реалізації Державних стандартів дошкільної та 

початкової освіти (Тарапака Н.В.) 

 Реалізація завдань Базового компоненту дошкільної освіти  

(Тарапака Н.В.) 

  Акмеологічні засади професійної компетентності педагогів ДНЗ 

(Гагаріна Н.П.) 

 Психолого-педагогічне проектування в системі дошкільної освіти 

(Гагаріна Н.П.) 

 Розвиток зв’язного мовлення дітей дошкільного віку (Скуренко С.Л.) 

 Вікові періодизації, вікові кризи та особистісний розвиток дитини 

(Войтко В.В.) 

 Методика організації дослідницького проекту (міні-тренінг) 

(Жосан О.Е.) 

 Корекційний та розвивальний аспект музикотерапії (Гельбак А.М.) 

 Розвиток критичного мислення у школярів різного віку 

(Павлюх В.В.).  

За матеріалами он-лайн наради-семінару завідуючих та методистів 

районних (міських) методичних кабінетів (центрів) відділів,управлінь освіти 

райдержадміністрацій, міських рад з проблеми «Науково-методичне 

забезпечення організації навчально-виховного процесу 2014-2015 н.р.» 

(26.08.2014); засідання круглого столу   «Проблеми та перспективи розвитку 

системи дошкільної освіти » (30.10.2014); науково-методичного семінару  

керівників ДНЗ «Організаційно-педагогічні засади функціонування 

дошкільного навчального закладу в сучасних умовах» (28.10.2014) 
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підготовлено презентаційні матеріали для педагогічних працівників 

дошкільних навчальних закладів та рекомендації щодо планування 

навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі. 

За звітній період на сайті інституту створена електронна база даних 

педагогічного досвіду вихователів дошкільних навчальних закладів та 

учителів початкових класів. 

 

VІ. Навчально-методична діяльність 

Необхідність у неперервній освіті фахівців, визначення основних 

методологічних підходів до такого відносно нового компонента освітньої 

сфери як післядипломна освіта  на сьогоднішній день є одним із стратегічних 

завдань педагогічної науки і практики. Післядипломна освіта є специфічною 

складовою частиною освіти дорослих. 

Організація курсового підвищення кваліфікації педагогічних кадрів 

здійснювалася відповідно до наказу директора Департаменту освіти і науки, 

молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації від 

15.11.2013 № 622 «Про підвищення кваліфікації керівних і педагогічних 

кадрів на курсах в комунальному закладі «Кіровоградський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» 

у 2014 році». 

За звітний період проведено тематичні  курси підвищення кваліфікації 

(у кількості 101) для 120 груп педагогічних та керівних кадрів області. 

Базовими напрямами, які реалізувалися на курсах підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників області у 2014 році, були визначені: 

- забезпечення системного підвищення якості освіти на інноваційній 

основі; 

- підвищення рівня професійної компетентності керівних та 

педагогічних кадрів; 

- оновлення змісту освіти на основі компетентнісного підходу; 

- ознайомлення освітянського загалу з новітніми досягненнями методики 

навчання та виховання; 

- поглиблення й розширення соціально-педагогічних, економічних і 

політичних знань вчителів; 

- організація розробки стандартів освіти, підручників, методичних 

посібників, програм і допоміжних дисциплін; 

- організація та проведення науково-практичних конференцій і семінарів 

з проблем навчально-виховного процесу та ін. 

 

VІІ. Інноваційна та дослідно-експериментальна діяльність 

Результативність управління інноваційним розвитком національної 

системи освіти України залежить від формування психологічної і практичної 

готовності менеджерів освіти до управління інноваційною діяльністю 

закладів і установ освіти, усвідомлення ними важливості інноваційних змін, 

що відбуваються в державі, розуміння державних і міжнародних стандартів 

якості освіти і прагнення адаптувати їх до національних традицій. 
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В інституті інноваційний розвиток здійснюється шляхом 

ознайомлення педагогічних працівників області із засобами, методами і 

прийомами розвитку, навчання та виховання дітей, що сприяють 

підвищенню ефективності освітнього процесу, а саме:  

- технологія комплексного групового навчання;  

- інформаційні технології навчання в дошкільному закладі;.  

- музико-терапевтична технологія «ПіснеЗнайка»;  

- інтерактивні технології навчання в дошкільному закладі; 

- аспекти компетентісно спрямованої освіти; 

- організація та здійснення дослідно-експериментальної діяльності та ін. 

Формування інноваційного освітнього простору в регіоні здійснюється 

через розробку та впровадження нових освітніх моделей і технологій, 

координацію інноваційної діяльності  

Так, за звітний період здійснено організаційно-методичне забезпечення 

інноваційної діяльності в навчальних закладах Кіровоградської області 

(визначено 16 опорних навчальних закладів з інноваційної діяльності в 

районах, проведено роз’яснювальну роботу з питань впровадження 

інноваційних освітніх технологій у навчально-виховний процес): 

- трансформація педагогічних ідей В.О. Сухомлинського в практику 

роботи класних керівників  4 навчальних закладів Кіровоградського району; 

- проектна технологія в 6 навчальних закладів Петрівського району. 

Питання інноваційних форм навчання розкривається під час 

проведення науково-практичних семінарів. Слід звернути увагу на нову 

форму роботи, яку запропонувала науково-методична лабораторія 

природничо-математичних дисциплін – це регіональний науково-практичний 

семінар учителів географії, біології, хімії загальноосвітніх навчальних 

закладів Маловисківського, Новоукраїнського, Новомиргородського районів 

з проблеми «Використання сучасних технологій навчання в процесі 

викладання природничих дисциплін» (14.05.2014). Цьогорічне заняття було 

проведено на базі Маловисківського РМК, наступні заняття - відповідно на 

базі Новоукраїнського і Новомиргородського районів з конкретизацією 

інноваційних технологій. 

 Питанням інноваційної діяльності приділяється увага на лекційних і 

практичних заняттях у навчально-тематичних планах курсів (розділ 

«Педагогічна інноватика»): 

 педагогічні освітні технології; 

 застосування методів нейролінгвістики в практичній діяльності 

педагога; 

  технології нейролінгвістичного програмування в педагогічному 

процесі; 

  використання хмарних технологій у професійній діяльності 

педагога; 

  медіаосвіта і медіа грамотність  та ін. 

Координація дослідно-експериментальної роботи: 
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а) всеукраїнського рівня  

Координацію дослідно-експериментальної роботи здійснює КЗ 

«КОІППО імені Василя Сухомлинського». Упродовж 2014 року проведено 

аналіз та підготовлено інформаційні листи Департаменту освіти і науки 

Кіровоградської облдержадміністрації (щомісячно) про здійснення дослідно-

експериментальної діяльності у навчальних закладах Кіровоградської 

області. 

Кафедрою теорії і методики середньої освіти продовжується апробація 

наукових та науково-методичних положень у рамках дослідно-

експериментальної роботи всеукраїнського рівня (наказ МОН України від 

12.04.2012 №476) з проблеми «Створення науково-методичних засад 

формування в дітей навчально-дослідницьких умінь» (корегувально-

формувальний етап) на базі експериментальних закладів: дошкільний 

навчальний заклад №5 «Ружечка» м. Долинської;  дошкільний навчальний 

заклад (ясла-садок) №71 «Катеринка» комбінованого типу; дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок) №15 «Зірочка» комбінованого типу; 

навчально-виховний комплекс  «Долинська гімназія-загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів №3»; загальноосвітня школа І ступеня «Мрія» Кіровоградської 

міської ради;  гімназія № 9 Кіровоградської міської ради; комунальний 

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

ступенів, природничо-математичний ліцей, Центр позашкільного виховання 

«Ліра» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» (науковий 

консультант Голодюк Л.С., науковий керівник Чернецька Т.І.).  

На виконання завдань педагогічного експерименту проведена 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Навчально-дослідницька 

діяльність дітей: досвід організації, дидактичні напрацювання, особливості 

формування навчально-дослідницьких умінь» (09-10.04.2014, м. Кіровоград), 

в якій взяли участь учителі експериментальних закладів. Викладачами 

Голодюк Л.С., Небеленчук І.О., Тарапакою Н.В., Гагаріною Н.П.,  Гельбак 

А.М. розробляються навчальні посібники для учнів та науково-методичні 

посібники для вчителів експериментальних закладів. 

Голодюк Л.С. надано організаційно-методичну допомогу 

експериментальним закладам з питань оформлення та підготовки матеріалів 

(відеотеки) проведення дослідно-експериментальної діяльності 

всеукраїнського рівня «Створення науково-методичних засад формування у 

дітей навчально-дослідницьких умінь». 
Організовано підготовку матеріалів про результати дослідно-

експериментальної діяльності регіонального рівня педагогічного колективу 

гімназії  №9 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області з 

проблеми «Формування духовності особистості на засадах традиційних 

християнських цінностей в умовах закладу освіти нового типу» для розгляду 

на вченій раді КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського». 

У 2014 році здійснювалася популяризація результатів дослідно-

експериментальної роботи всеукраїнського рівня педагогічного колективу 

комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання – «Загальноосвітня 
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школа І-ІІІ ступенів № 31 з гімназійними класами, центр дитячої та юнацької 

творчості «Сузір’я» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» з 

проблеми «Формування духовно-моральної компетентності учня в умовах 

школи культури здоров’я» шляхом участі вчителів закладу в обласних 

семінарах, конференціях та висвітлення набутого досвіду в періодичних 

виданнях. 

б) регіонального рівня 

Викладачами кафедри дошкільної та початкової освіти відповідно до 

плану роботи здійснювався формувально-корегуючий етап дослідно-

експериментальної роботи регіонального рівня з проблеми «Формування 

творчих здібностей у старших дошкільників у процесі їх художньо-

естетичної діяльності» (дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №25 

комунальної форми власності Олександрійської міської ради). Результатом 

цієї роботи стали надруковані статті вихователя-методиста Н.Є. Олійник, 

музичного керівника Л.І. Ємєліної у співпраці з Н.П. Гагаріною та Н.В. 

Тарапакою. Продовжується робота над упорядкуванням посібників 

педагогічних працівників експериментального закладу − 

Ревенець О.О.,Ємельянової Л.І., Яценко  Н.В., Олійник Н.Є., Киян Л.М. 

Відповідно до плану роботи завершено підготовчий етап дослідно-

експериментальної роботи з проблеми «Індивідуальна траєкторія розвитку 

дошкільників в умовах інклюзивної освіти» (дошкільний навчальний заклад 

(ясла-садок) №67 «Дельфін» комбінованого типу Кіровоградської міської 

ради). 

Співробітниками навчально-методичного відділу інноваційної 

діяльності та інтелектуальної власності підготовлені матеріали про перебіг і 

отримані результати дослідно-експериментальної роботи регіонального 

рівня:  

- «Формування духовності особистості на засадах традиційних 

християнських цінностей в умовах закладу освіти нового типу» на базі 

гімназії №9 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області; 

- «Формування творчих здібностей у старших дошкільників у процесі 

їх художньо-естетичної діяльності» на базі дошкільного навчального закладу 

(ясла-садок) №25 комунальної форми власності Олександрійської міської 

ради Кіровоградської області; 

- «Індивідуальні траєкторії розвитку дошкільників в умовах 

інклюзивної освіти» на базі дошкільного навчального закладу (ясла-садок)  

№67 «Дельфін» комбінованого типу Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області. 

Здійснюється організаційно-методичне керівництво у підготовці та 

розробці заявки і програми дослідно-експериментальної роботи 

регіонального рівня:  

- «Формування життєвих та соціальних навичок дошкільників в умовах 

інклюзивної освіти» на базі дошкільного навчального закладу (ясла-садок)  

№47 «Горобинка» комбінованого типу Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області;  
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- «Психолого-педагогічне проектування інклюзивної освіти дітей із 

порушеннями опорно-рухового апарату в умовах загальноосвітньої школи та 

забезпечення  їм рівного доступу до якісної освіти» на базі загальноосвітньої 

школи I-III ступенів №35 Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області. 

Проаналізовано інформації з відділів, управлінь освіти 

райдержадміністрацій, міських рад про впровадження інноваційної освітньої 

технології «Створення ситуації успіху» (38 навчальних закладів). 

Здійснено популяризацію досвіду педагогічних працівників 

Кіровоградської області з впровадження інноваційної освітньої технології 

«Створення ситуації успіху» у фахових виданнях. 

Науково-методичний супровід впровадження інновацій, проектної 

діяльності здійснюється відповідно до оновлення нормативно-правової бази 

з питань інноваційної діяльності та висвітлюється на сайті навчально-

методичного відділу інноваційної діяльності та інтелектуальної власності КЗ 

«КОІППО імені Василя Сухомлинського». 

У звітний період проаналізовано та оновлено банк даних з 

інноваційних технологій, що впроваджуються у навчальних закладах 

регіону, карту інноваційних технологій Кіровоградської області.  

Здійснено роз’яснювальну роботу з питань впровадження проектної 

технології серед педагогічних працівників спільно з методкабінетами: 

- Кіровоградський район (районний семінар заступників директорів з 

навчально-виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів); 

- Маловисківський район (районний семінар директорів 

загальноосвітніх навчальних закладів). 

Впровадження результатів інноваційної діяльності, створення бази 

даних інновацій. 

Оновлено банк даних з впровадження інновацій: в управлінні 

закладами освіти області, в дошкільній освіті, в початковій освіті, в 

навчально-виховному процесі середньої школи, у процесі вивчення 

навчального предмету «Фізична культура», реабілітаційної педагогіки та 

здорового способу життя. 

Створена база даних (електронний формат): 

 базових навчальних закладів з основ здоров'я та безпеки 

життєдіяльності, з упровадження превентивних проектів «Захисти 

себе від ВІЛ» та «Шкільна програма з профілактики вживання 

тютюну, алкоголю і наркотиків (ХОУП)». 

 учителів,  які викладають предмет «Основи здоров'я» у 1-9 класах 

та пройшли навчання на засадах розвитку життєвих навичок. 

 педагогів-тренерів, які упроваджують превентивний проект 

«Захисти себе від ВІЛ» та пройшли навчання на засадах розвитку 

життєвих навичок. 

 загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів, у яких  

запроваджено курс «Захисти себе від ВІЛ» (10-11 класи) як 

обов'язковий.  
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 загальноосвітніх навчальних закладів, у яких  запроваджено 

«Шкільну програму з профілактики вживання тютюну, алкоголю і 

наркотиків (ХОУП)»  та педагогів-тренерів, які пройшли 

відповідне навчання. 

 стану роботи загальноосвітніх навчальних закладів за програмами 

навчання на засадах розвитку життєвих навичок щодо формування 

здорового способу життя.  

Оновлено інформаційний банк даних опорних загальноосвітніх 

навчальних закладів з інноваційної діяльності в Кіровоградській області. 

Працівниками обласного навчально-методичного центру освітнього 

менеджменту та координації діяльності методичних служб сформовано та 

розміщено на сайті підрозділу інформаційні бази даних про методичні 

кабінети (центри) відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, міських 

рад. 

Ведеться та постійно оновлюється електронна картотека методичних 

працівників РМК (НМЦ) та керівних кадрів загальноосвітніх навчальних 

закладів області. 

На сайті центру http://metodcentr-koippo.edukit.kr.ua розміщена нова 

рубрика «Структура методичної роботи», до якої включено електронну базу 

даних за розділами:  

 Науково-методична проблема РМК та творчі групи щодо її реалізації; 

 Мережа регіональних методичних форм роботи з педагогами; 

 Мережа методичних формувань (робота з керівниками ЗНЗ); 

 Мережа методичних формувань (робота з заступниками директорів з 

навчально-виховної роботи); 

 Опорні школи; 

 Освітній округ 2014-2015; 

 Предметна картотека. 

 

VІІІ. Формування єдиного освітнього інформаційного простору регіону 

В роботі інституту значна увага приділяється розбудові єдиного 

інформаційного освітнього простору регіону з метою забезпечення доступу 

всіх учасників освітнього процесу до якісної освіти та електронного 

освітнього контенту. Викладачами кафедри теорії і методики середньої 

освіти постійно здійснюється науково-методичний супровід неперервного 

розвитку ІТ-компетентності педагогів області у курсовий та міжкурсовий 

періоди: 

 згідно з розкладом курсів підвищення кваліфікації постійно 

проводяться лекційні, семінарські, практичні та інші види навчальних занять 

за тематикою ІКТ для педагогічних працівників області; 

 розроблено мультимедійні електронні навчально-методичні 

матеріали  відповідно до тематики лекційних та практичних занять 

викладачів кафедри; 

 надано інформаційні, аналітичні, консультаційні послуги освітянам 
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регіону з проблем інформатизації освіти (блог кафедри, E-Mail-консультації); 

 узагальнено та розповсюджується перспективний педагогічний 

досвід навчальних закладів та педагогів області в галузі інформатизації 

освіти. 

Належну увагу приділено підготовці вчителів до викладання курсу 

інформатики та методичної підтримки викладання курсу «Інформатика». 

Можна виокремити наступні напрямки підготовки вчителів: 

 Іntel® «Навчання для майбутнього», «Інформаційний працівник», 

«Цифрові технології», «Основи комп’ютерної графіки», «Основи створення 

комп’ютерних презентацій», «Основи Веб-дизайну» «MS Exel у профільній 

школі»; 

 підготовка за програмою спецкурсу «Інформатика»; 

 хмарні технології у роботі керівних і педагогічних кадрів та ін. 

За звітний період працівники інституту в різних формах підвищували 

свою фахову компетентність з використання сучасних Інтернет-технології: 

 продовжено роботу по наповненню електронним освітнім контентом 

освітнього порталу «Я-Вчитель» (http: // vchitel.kr.ua) та об’єднання вчителів 

регіону в групи відповідно до предмету, який викладається (Буртовий С.В.); 

 розпочато роботу регіонального Інтернет-журналу (http://ezn.in.ua), 

на якому передбачається публікація електронного освітнього контенту з 

актуальних питань електронної освіти, дистанційного навчання, електронних 

засобів навчання, сучасних Інтернет-технологій тощо (Буртовий С.В.); 

 на блозі кафедри теорії і методики середньої освіти  

(http://timso.koippo.kr.ua) створено електронний каталог хмарних освітніх 

ресурсів (Скрипка Г.В.); 

 викладачами кафедри теорії і методики середньої освіти було 

розроблено та розміщено у програмному середовищі Moodle 

(http://moodle.koippo.in.ua) шість авторських дистанційних курсів для освітян 

регіону.  

 заступником директора з науково-методичної діяльності проведено 

три тренінги «Технологічні особливості організації он-лайн опитування 

слухачів курсів підвищення кваліфікації» для педагогічних працівників 

інституту. 

Розкриваючи питання впровадження сучасних Інтернет-технологій в 

освітній процес та розвиток віртуальних педагогічних спільнот, викладачами 

та методистами (Буртовий С.В., Голодюк Л.С., Скрипка Г.В.) розроблено 

лекційні та практичні заняття: «Педагогічні можливості використання 

сучасних Інтернет технологій Web 2.0», «Проблеми та перспективи 

використання електронних засобів навчання», «Мережеві педагогічні 

спільноти: сучасні онлайнові інструменти ефективної спільної взаємодії», 

«Мережа Internet. Соціальні сервіси Web 2.0», «Організація роботи сайту 

освітнього закладу», «Технологічні особливості використання інтерактивної 

дошки на уроці», «Використання Інтернет-технологій у роботі зі здібними та 

обдарованими учнями», «Впровадження в освітній процес сучасних 

http://ezn.in.ua/
http://timso.koippo.kr.ua/
http://moodle.koippo.in.ua/


65 

інформаційно-комунікаційних технологій в рамках Національного проекту 

«Відкритий світ»: проблеми та перспективи», «Педагогічні можливості 

використання мобільних пристроїв у навчально-виховному процесі», 

«Використання хмарних технологій у професійній діяльності педагога», 

«Освітні ініціативи Intel в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку», 

«Основні тенденції використання інформаційно-комунікаційних технологій в 

освіті», «Впровадження елементів дистанційного навчання в освітній процес 

області»), практичних занять («Основи створення презентації з допомогою 

онлайнових ресурсів»,  «Моделювання навчального процесу з використанням 

мобільних пристроїв на базі ОС Android», «Використання хмарних 

технологій у професійній діяльності педагога», «Основи роботи в оболонці 

дистанційного навчання», «Використання інформаційно-комунікаційних 

технологій у процесі планування та реалізації навчального проекту», 

«Особливості реалізації факультативного курсу «Комп’ютерний супровід 

курсу математики, 5-6 клас», «Використання різних версій офісних пакетів 

при вивченні курсу «Інформатика, 2-4 клас»), а також спецкурсів («Основи 

комп’ютерної графіки», «Основи Інтернету», «Основи створення 

комп’ютерних презентацій», «Онлайнові технології у роботі керівника 

загальноосвітнього навчального закладу», «Intel® Навчання для 

майбутнього. Версія 10.1», «Intel®ТЕО. Навчання для майбутнього»). 

Методистами науково-методичної лабораторії інформатики та 

інформаційних технологій навчання було забезпечене навчання вчителів 

інформатики та методична підтримка викладання курсу інформатики 

шляхом: організації e-mail-розсилки актуальних нормативних документів, які 

також розміщуються на сайті структурного підрозділу; представлення 

матеріали носіїв перспективного педагогічного досвіду на сайті лабораторії. 

Упродовж року здійснено пошукову оптимізацію (SEO), створення 

семантичного ядра веб-сайту КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 

«розкрутку» веб-сайту інституту шляхом розміщення посилання на нього в 

каталогах та на веб-сайтах; проведення оновлення та технічного 

забезпечення функціонування веб-сайту інституту. 

В рамках запровадження електронної освіти та розробки електронного 

освітнього контенту на сайті інституту активно функціонують і 

розвиваються віртуальні спільноти:  

 «Intel Шлях до успіху в Кіровоградській області (Україна)» в 

соціальній мережі Фейсбук https: // 

www.facebook.com/groups/378801248818463/ 

 «Сторінка учасників програми в Кіровоградській області» в вікі-

середовищі ITEACH.WIKI http: // link.ac/36eR0  

 «Віртуальний Інтернет клуб прихильників ідей Василя 

Сухомлинського» http://link.ac/36f4 

 Завідувач науково-методичної лабораторії інформатики та 

інформаційних технологій навчання Чала М.С. є адміністратором 

віртуальної спільноти Міжнародного конкурсу з інформатики та 

комп’ютерної вправності «Бобер» в Україні в соціальній мережі Фейсбук 
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https: // www.facebook.com /groups/232587803450210/ 

 Інститут працює над питанням запровадження електронної освіти та 

розробки електронного освітнього контенту. У цьому році розпочато: 

 Ведення анотованого каталогу Інтернет-ресурсів для підтримки 

вивчення шкільних предметів http://lito.kr.ua/index.php/2013-01-15-14-16-22  

 Ведення каталогу корисних Інтернет-сервісів 

http://lito.kr.ua/index.php/korisni-servisi  

 Адміністрування та науково-методичний супровід тренінгового 

майданчика IteachWiki для вчителів Кіровоградської області.  

Кожний структурний підрозділ інституту має блог або сайт, на яких 

розміщує інформацію для освітян області. 

Назва структурного підрозділу Адреса сайту/блогу 

Кафедри 

Дошкільна та початкова освіта http://dpo-koippo.edukit.kr.ua/ 

Теорія і методика середньої освіти  http://timso.koippo.kr.ua/ 

Педагогіка, психологія і корекційна 

освіта 

http://ppko-koippo.edukit.kr.ua/ 

Відділи 

Навчальний відділ http://nv-koippo.edukit.kr.ua/news/ 

Навчально-методичний відділ 

ліцензування та атестації закладів 

освіти області 

http://lic-koippo.edukit.kr.ua/ 

Навчально-методичний відділ 

інноваційної діяльності та 

інтелектуальної власності 

http://innovac-koippo.edukit.kr.ua/ 

Центри 

Обласний навчально-методичний 

центр сучасних технологій 

оцінювання якості освіти 

http://monitoring.koippo.kr.ua/index.php 

 

Обласний навчально-методичний 

центр освітнього менеджменту та 

координації діяльності методичних 

служб 

http://metodcentr-koippo.edukit.kr.ua/ 

Обласний навчально-методичний 

центр практичної психології і 

соціальної роботи 

http://ppsr-koippo.edukit.kr.ua/ 

Лабораторії 

Науково-методична лабораторія 

виховної роботи і формування 

культури здоров’я 

http://koippo414.at.ua/ 

Науково-методична лабораторія 

гуманітарно-естетичних дисциплін 

http://led-koippo.edukit.kr.ua/ 

Науково-методична лабораторія http://ecotrud-koippo.edukit.kr.ua/ 



67 

економіко-технологічних дисциплін 

Науково-методична лабораторія 

іноземних мов та міжнародних 

освітніх обмінів 

http://im-koippo.edukit.kr.ua/ 

Науково-методична лабораторія 

інформатики та інформаційних 

технологій навчання  

http://lito.kr.ua/ 

Науково-методична лабораторія 

основ здоров’я, безпеки 

життєдіяльності та охорони праці 

http://ozbjop.ucoz.ua/ 

Науково-методична лабораторія 

природничо-математичних дисциплін 

http://pm-koippo.edukit.kr.ua/ 

Науково-методична лабораторія 

суспільствознавчих дисциплін   

http://susp-koippo.edukit.kr.ua/ 

Науково-методична лабораторія 

фізичної культури, спорту і захисту 

Вітчизни 

http://fk-koippo.edukit.kr.ua/ 

Науково-методична лабораторія з 

інклюзивного та інтегрованого 

навчання 

http://inkluz-koippo.edukit.kr.ua/ 

Лабораторія інформаційно-

методичного забезпечення освітнього 

процесу 

http://druk-koippo.edukit.kr.ua/ 

Бібліотека http://koippo301301.blogspot.com/ 

Музейна кімната http://museum-koippo.kr.sch.in.ua/ 

Слід окремо відзначити сайт науково-методичної лабораторії виховної 

роботи і формування культури здоров’я (адміністратор сайта Пляка С.М. ). 

Сайт є місцем акумулювання та поширення педагогічного досвіду, 

методичних та навчальних матеріалів, корисних всім організаторам виховної 

роботи регіону. Він виступає у ролі платформи для встановлення контактів 

між різними навчальними закладами як загальноосвітніми, так і 

позашкільними. Використання матеріалів, розміщених на веб-сайті, є одним 

із пріоритетних засобів професійного становлення організаторів виховної 

роботи, сприяє інтелектуально-творчому розвитку педагогічних працівників. 

На головній сторінці веб-сайту лабораторії розміщено 6 тематичних 

банерів («Кіровоградській області –75 років», «Естафета Перемоги 2013-

2015», «Кіровоградщина – Кобзареві», «Літнє оздоровлення та відпочинок», 

«Обласна мережа шкіл сприяння здоров’ю», «Позашкільна освіта 

Кіровоградщини»), матеріали яких спрямовані на підвищення професійної 

компетентності педагогів та популяризацію перспективних ідей освіти 

області. 

Окрім того, розроблено структуру сайту музейної кімнати історії освіти 

Кіровоградщини, зокрема, створено віртуальні виставки про життя та 
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діяльність О. Маринича, А. Богульського, А. Шеховцової, Д. Фартушняка, 

С. Максютіна, І. Білодіда, С. Ніколаєнка (Гайда Л.А.). 

Протягом звітного періоду постійно здійснювалось адміністрування 

веб-сайту інституту та технічна підтримка його функціонування:  

- регулярно з’являлись інформаційні повідомлення про заплановані та 

проведені курси підвищення кваліфікації (включаючи орієнтовну тематику 

випускних робіт, методичні рекомендації їх написання та терміни 

звітування), семінари, тренінги, конференції; 

- додавались нормативні документи Міністерства освіти і науки 

України, державної наукової установи «Інститут інноваційних технологій і 

змісту освіти», департаменту освіти і науки Кіровоградської 

облдержадміністрації, комунального закладу «Кіровоградський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», 

що стосуються питань виховної роботи; 

- на сторінках веб-сайту здійснювалось інформаційне та методичне 

забезпечення проведення всеукраїнських та обласних етапів конкурсів 

«Джерело творчості», «Кращий веб-сайт позашкільного навчального 

закладу», «Конкурс програм з позашкільної освіти», «Розкрилля душі», 

«Учитель року -2014», «Учитель року -2015» та ін. 

 

ІХ. Координація діяльності районних/міських науково-методичних 

кабінетів/центрів 

9.1. Науково-методичний супровід роботи з педагогічними працівниками 

районних (міських) методичних кабінетів (центрів). 

 З метою координації діяльності методичних служб підготовлений лист 

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» від 29.01.2014 у № 64 /09-09 

«Про обласні методичні заходи». Таким чином, у 2014 році були здійснені 

тематичні вивчення ряду районів: 
№ 

з/п 

Об’єкти вивчення – методичні 

кабінети (центри) відділів, 

управлінь освіти 

райдержадміністрацій, міських 

рад 

Проблема 

1. Бобринецький район  Науково-методичне забезпечення реалізації 

Державного стандарту базової та повної 

загальної середньої освіти та завдань 

виховної стратегії регіону 

2. Гайворонський район Діяльність РМК щодо науково-методичного 

забезпечення процесу реформування 

бібліотек ЗНЗ у сучасні бібліотечні моделі 

3. Голованівський район Розвиток професійної компетентності 

педагога в системі науково-методичної 

роботи 

Науково-методичне забезпечення 

становлення та розвитку виховного 

простору регіону 

Роль РМК, керівників навчальних закладів у 
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впровадженні Державного стандарту 

базової і повної загальної освіти 

4. Добровеличківський район Здійснення психолого-педагогічного 

супроводження дітей з особливими 

освітніми потребами 

5. Долинський район Реалізація завдань Базового компонента 

дошкільної освіти 

Формування професійної компетентності 

вчителя в системі науково-методичної 

роботи 

Проведення контролю моніторингового 

дослідження стану організації роботи ЗНЗ 

щодо впровадження і викладання предмета 

«Основи здоров’я» та факультативного 

курсу «Захисти себе від ВІЛ» 

6. Знам'янський район Проведення контролю моніторингового 

дослідження стану організації роботи ЗНЗ 

щодо впровадження і викладання предмета 

«Основи здоров’я» та факультативного 

курсу «Захисти себе від ВІЛ» 

Стан науково-методичного забезпечення 

впровадження інклюзивного й 

інтегрованого навчання та  стан реалізації 

державної програми «Основні орієнтири 

виховання учнів 1-11 класів 

загальноосвітніх закладів України» 

Ефективність системи науково-методичної 

роботи РМК з підвищення рівня ІКТ-

компетентності педагогів та науково-

методичне забезпечення впровадження 

інформаційно-комунікаційних технологій в 

практичній діяльності педагогічних 

працівників 

Діяльність РМК щодо науково-методичного 

забезпечення процесу реформування 

бібліотек ЗНЗ у сучасні бібліотечні моделі 

7. Кіровоградський район Стан науково-методичного забезпечення 

впровадження інклюзивного й 

інтегрованого навчання та  стан реалізації 

державної програми «Основні орієнтири 

виховання учнів 1-11 класів 

загальноосвітніх закладів України» 

8. Компаніївський район Урахування змісту і структури предметних 

компетентностей при викладанні предметів 

у початковій школі за Державним 

стандартом 

Проведення контролю моніторингового 

дослідження стану організації роботи ЗНЗ 

щодо впровадження і викладання предмета 

«Основи здоров’я» та факультативного 

курсу «Захисти себе від ВІЛ» 

Стан науково-методичного забезпечення 
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впровадження інклюзивного й 

інтегрованого навчання та  стан реалізації 

державної програми «Основні орієнтири 

виховання учнів 1-11 класів 

загальноосвітніх закладів України» 

9. Маловисківський район Реалізація завдань Базового компонента 

дошкільної освіти 

10. Новгородківський район Створення освітнього середовища для 

формування компетентного випускника 

сучасної школи 

11. Новоархангельський район Проведення контролю моніторингового 

дослідження стану організації роботи ЗНЗ 

щодо впровадження і викладання предмета 

«Основи здоров’я» та факультативного 

курсу «Захисти себе від ВІЛ» 

Формування професійної компетентності 

вчителя в системі науково-методичної 

роботи 

12. Новомиргородський район Реалізація завдань Базового компонента 

дошкільної освіти 

Управління науково-методичним 

забезпеченням підготовки вчителя до 

роботи з обдарованими дітьми 

13. Олександрівський район Вивчення стану організації роботи з питань 

охорони праці і безпеки життєдіяльності в 

закладах освіти району 

Організаційно-методична діяльність 

методичних служб щодо підготовки 

педагогів до використання потенціалу 

сучасних українознавчих дисциплін та 

краєзнавства у навчально-виховному 

процесі 

14. Онуфріївський район Проведення контролю моніторингового 

дослідження стану організації роботи ЗНЗ 

щодо впровадження і викладання предмета 

«Основи здоров’я» та факультативного 

курсу «Захисти себе від ВІЛ» 

15. Петрівський район Науково-методичне забезпечення 

впровадження здоров’язбережувальних 

освітньо-виховних технологій 

Розвиток рухових якостей школярів 

старшого вікового періоду на уроках 

фізичної культури та захисту Вітчизни 

Урахування змісту і структури предметних 

компетентностей при викладанні предметів 

у початковій школі за Державним 

стандартом 

Формування професійної компетентності 

вчителя в системі науково-методичної 

роботи 
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16. Світловодський район Організаційно-методична діяльність 

методичних служб щодо підготовки 

педагогів до використання потенціалу 

сучасних українознавчих дисциплін та 

краєзнавства у навчально-виховному 

процесі 

17. Ульяновський район Науково-методичний супровід системи 

дошкільної, середньої, позашкільної освіти, 

організації науково-методичної роботи, 

підвищення професійного рівня 

педагогічних працівників навчальних 

закладів, розвитку їх ініціативи, творчості 

Науково-методичний супровід викладання 

природничо-математичних предметів в 

умовах запровадження Державного 

стандарту базової та повної загальної 

середньої освіти 

18. м. Знам’янка  Шляхи впровадження нового змісту 

початкової загальної освіти 

Реалізація завдань Базового компонента 

дошкільної освіти 

Науково-методичний супровід викладання 

трудового навчання, технологій та 

економіки в умовах запровадження 

Державного стандарту базової та повної 

загальної середньої освіти 

19. м. Світловодськ Психологічний супровід запровадження 

Державного стандарту початкової та 

загальної середньої освіти 

Здійснення інноваційної діяльності в 

закладах освіти 

У зв’язку з призупиненням здійснення тематичних вивчень до 1 липня 

2014 року (лист МОНУ від 24.03.2014 № 1/9-170 «Щодо зменшення кількості 

перевірок навчальних закладів та лист директора департаменту освіти і науки 

Кіровоградської облдержадміністрації від 04.04.2014  № 1-12/216/1-46) у ряді 

районів не було забезпечено  вивчення тем: 
Вільшанський район Стан науково-методичного забезпечення впровадження 

інклюзивного й інтегрованого навчання та  стан 

реалізації державної програми «Основні орієнтири 

виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх закладів 

України» 

Гайворонський район Діяльність РМК щодо науково-методичного 

забезпечення процесу реформування бібліотек ЗНЗ у 

сучасні бібліотечні моделі 

Реалізація завдань Базового компонента дошкільної 

освіти 

Діяльність РМК щодо формування професійної 

компетентності вчителя у системі науково-методичної 

роботи 

Добровеличківський район Вивчення стану організації роботи з питань охорони 

праці і безпеки життєдіяльності в закладах освіти району 
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Здійснення інноваційної діяльності в закладах освіти 

Реалізація завдань Базового компонента дошкільної 

освіти 

Долинський район 
 

Стан науково-методичного забезпечення впровадження 

інклюзивного й інтегрованого навчання та  стан 

реалізації державної програми «Основні орієнтири 

виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх закладів 

України» 

Кіровоградський район Здійснення інноваційної діяльності в закладах освіти 

Проведення контролю моніторингового дослідження 

стану організації роботи ЗНЗ щодо впровадження і 

викладання предмета «Основи здоров’я» та 

факультативного курсу «Захисти себе від ВІЛ» 

Новомиргородський район Психологічний і соціальний супровід дітей, схильних до 

прояву девіантної і деліквентної поведінки 

Новоукраїнський район Вивчення стану організації роботи з питань охорони 

праці і безпеки життєдіяльності в закладах освіти району 

Олександрійський район Формування професійної компетентності вчителя в 

системі науково-методичної роботи 

Реалізація Державного стандарту початкової загальної 

освіти 

Онуфріївський район Шляхи впровадження нового змісту початкової 

загальної освіти 

Петрівський район Здійснення інноваційної діяльності в закладах освіти 

Світловодський район Організація роботи психологічної служби щодо 

профілактики правопорушень серед дітей та підлітків 

м. Знам’янка  Шляхи впровадження нового змісту початкової 

загальної освіти 

 

Упродовж року забезпечувалася кураторська підтримка працівників 

освіти закріплених регіонів  з метою надання практичної допомоги. 

 

9.2. Формування мережі базових методичних кабінетів (центрів) з 

основних напрямків їх діяльності. 

За звітний період розроблені координаційні плани роботи базових 

методичних кабінетів (центрів). Постійно здійснювалось організаційно-

методичне та нормативно інструктивне забезпечення діяльності базових 

методичних кабінетів (центрів), навчальних закладів. Педагогічні працівники 

базових освітніх установ долучались до проведення обласних науково-

методичних конференцій, науково-практичних семінарів, педагогічних 

практикумів та ін. 
№ 

з/п 

Опорний заклад або установа  

(повна назва) 
Науково-методична проблема 

1. Методичний кабінет відділу 

освіти Петрівської РДА 

Інноваційні підходи до організації навчання 

педагогів в умовах компетентнісного підходу 

2. Методичний кабінет відділу 

освіти Новоукраїнської  РДА 

 

Науково-методичний супровід професійного 

розвитку педагогів району в умовах модернізації 

освітнього простору 

3. Методичний кабінет відділу Науково-методичний супровід підготовки 



73 

освіти Олександрівської  РДА молодого вчителя 

4. Методичний кабінет відділу 

освіти Долинської  РДА 

Формування професійної компетентності 

вчителя в системі науково-методичної роботи 

5. Центр методичної та 

психологічної служби 

управління освіти 

Кіровоградської міської ради 

Вдосконалення системи науково-методичної 

роботи як шлях підвищення професійного рівня, 

розвитку творчості педагогів 

 

Х. Міжнародна діяльність закладу 

10.1. Співпраця з міжнародними фондами, науковими центрами, 

навчальними закладами, освітніми установами та громадськими 

організаціями: 

 Академія післядипломної освіти Республіки Білорусь (м. Мінськ); 

 Республиканское унитарное предприятие «Издательство «Адукацыя і 

выхаванне» (Республіка Білорусь, м. Мінськ); 

 Університет імені Абая (Казахстан, м. Алмати); 

 Пловдівський університет «Паїсій Хілендарський» (Болгарія); 

 Міжнародний проект ПРООН/ЮНЕЙДС «Сприяння просвітницькій 

роботі «рівний-рівному» щодо здорового способу життя в Україні»; 

 Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з 

особливими потребами в Україні»; 

 Співпраця з Міжнародним фондом Народонаселення ООН в Україні;  

 Співпраця з Міжнародним жіночим правозахисним центром «Ла 

Страда – Україна» щодо протидії торгівлі людьми, насильству в сім’ї, 

захисту прав дітей;  

 Співпраця з обласною громадською організацією «Флора»; 

    – Дитячий Фонд Об’єднаних націй (ЮНІСЕФ), МБФ «Міжнародний 

Альянс з ВІЛ/СНІДу в Україні», Громадська Організація «Дитячий фонд 

«Здоров’я через освіту», Програма навчального курсу (факультативу) 

«Школа проти СНІДу»; 

 Дитячий Фонд Об’єднаних націй (ЮНІСЕФ), GmbH «Профілактика 

ВІЛ/СНІДу в Східній Європі», Програма навчального курсу (факультативу) 

«Захисти себе від ВІЛ»; 

 МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІДу в Україні», Громадська 

Організація «Дитячий фонд «Здоров’я через освіту», Програма навчального 

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

 МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІДу в Україні», Міжнародна 

незалежна некомерційна організація Project HOPE, «Шкільна програма з 

профілактики вживання тютюну, алкоголю і наркотиків (ХОУП)»; 

 GIZ (німецьке товариство міжнародного співробітництва) у 

впровадженні програм з профілактики ВІЛ для молоді (проекти «Чесна гра», 

«Маршрут безпеки»); 

 

 

 



74 

10.2.  Заходи в рамках співпраці. 

На базі обласної наукової бібліотеки  імені Чижевського організовано 

роботу клубу «Community English Club for Teachers» та відеоклубу 

«Conversational English Club for Students». 

Залучено до розробки завдань та проведення обласної олімпіади з 

англійської мови волонтерів Корпусу Миру США в Кіровоградській області. 

У лютому – участь у складі журі Шекспіровських читань, проведених 

факультетом іноземних мов Кіровоградського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка. 

18-21 червня 2014 року   –  участь у тренінгу з питань спільного 

викладання англійської мови українськими вчителями та добровольцями 

Корпусу Миру за проектом «Викладання англійської мови як іноземної», 

організованого Корпусом Миру разом із посольством Сполучених Штатів 

Америки. 

У рамках реалізації міжнародного освітнього проекту «Шкільна 

академія підприємництва»: 

 проведено 46-годинний тренінг для 14 лідерів шкільних клубів 

підприємництва; 

 підготовлено 14 лідерів з метою створення та роботи шкільних 

клубів підприємництва для учнів старших класів; 

 розроблено та використано 5 пакетів навчально-методичних 

матеріалів, 4 анкети, створено 7 блогів шкільних клубів; 

 розвинуто вміння працювати в режимі онлайн; 

 на базі 7 навчальних закладів області створено шкільні клуби 

підприємництва; 

 прямим голосуванням (http://sae-ukraine.org.ua) визначено п’ятірку 

переможців, у числі якої – клуб «Атланти» Державного навчального закладу 

«Кіровоградський професійний ліцей імені Героя Радянського Союзу 

О.С. Єгорова». 

При проведенні заходів здійснювалось інформування про заходи 

міжнародної проектної діяльності щодо реалізації Українсько-шведського 

проекту «Освіта для стійкого розвитку в дії», Українсько-швейцарського 

проекту «Підтримка розвитку освіти для демократичного суспільства» та 

організаційно-методичне забезпечення реалізації програм: Intel «Шлях до 

успіху», Інноваційний розвиток ЗНЗ «Школи-новатори». 

Слід відзначити роботу науково-методичної лабораторії основ 

здоров’я, безпеки життєдіяльності та охорони праці, яка в рамках 

міжнародної діяльності здійснює низку заходів:  

Дитячий Фонд Об’єднаних націй (ЮНІСЕФ), МБФ «Міжнародний 

Альянс з ВІЛ/СНІДу в Україні», Громадська Організація «Дитячий фонд 

«Здоров’я через освіту» - програму навчального курсу (факультатив) «Школа 

проти СНІДу»; 
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Дитячий Фонд Об’єднаних націй (ЮНІСЕФ), GmbH «Профілактика 

ВІЛ/СНІДу в Східній Європі» – програму навчального курсу (факультатив) 

«Захисти себе від ВІЛ»; 

МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІДу в Україні», Громадська 

Організація «Дитячий фонд «Здоров’я через освіту» – програму навчального 

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

МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІДу в Україні, Міжнародна 

незалежна некомерційна організація Project HOPE – «Шкільну програму з 

профілактики вживання тютюну, алкоголю і наркотиків (ХОУП)»; 

GIZ (німецьке товариство міжнародного співробітництва) –

впровадження програми з профілактики ВІЛ для молоді (проекти «Чесна 

гра», «Маршрут безпеки»); 

Євросоюз, що реалізується через ГО «Дитячий фонд «Здоров’я через 

освіту», –  запровадження європейських стандартів якісної превентивної 

освіти, запобігання стигмі та дискримінації, інтеграції ВІЛ-інфікованих дітей 

до шкільного середовища, розбудову партнерства з батьками, учнями, 

державними установами і громадськими організаціями; 

Глобальний Фонд для боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією  – 

впровадження проекту  «Посилення спроможності педагогів у забезпеченні 

дієвої профілактики ВІЛ/СНІДу, протидії стигмі та дискримінації».  

З метою поширення ініціативи міжнародної співпраці серед керівників 

загальноосвітніх навчальних закладів Кіровоградської області Трубіна В.Г. 

брала участь у міжнародній зустрічі «Meet up!», яка проходила в Берліні з              

10 до 18 грудня 2014 року. 

Співпраця з Міжнародним фондом Народонаселення ООН в Україні 

здійснюється шляхом впровадження програми «Дорослішай на здоров’я» на 

курсах підвищення кваліфікації для практичних психологів.  

У рамках співпраці з Міжнародним жіночим правозахисним центром 

«Ла Страда – Україна» щодо протидії торгівлі людьми, насильству в сім’ї, 

захисту прав дітей обласним навчально-методичним центром психологічної 

служби системи освіти проводиться щорічний моніторинг (двічі на рік) щодо 

роботи з протидії торгівлі людьми (лист МОН від 19.07.2014 №827 «Щодо 

запобігання торгівлі людьми»). 

Реалізований міжнародний соціальний проект розвитку шкільного 

футболу «Відкриті уроки футболу» на основі підписаного договору про 

співробітництво між ФФУ і Асоціацією проектів перетинання культур 

(ССРА) та футбольною асоціацією Норвегії. 

 

ХІ. Моніторинг якості освіти регіону 

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», «Про позашкільну освіту», Указу Президента України від 30 вересня 

2010 року № 926 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку 

освіти в Україні», Державної цільової соціальної програми розвитку 

позашкільної освіти на період до 2014 року, затвердженої постановою 

Кабінету Міністрів України  від 27 серпня 2010 року №785, Порядку 

1%20������%20������/�����%206%20���%20������%20���.doc
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проведення моніторингу якості освіти, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 14 грудня 2011 року № 1283, з метою вивчення стану 

позашкільної освіти та позакласної роботи в загальноосвітніх навчальних 

закладах, забезпечення органів управління освітою України актуальною, 

об’єктивною і регулярно оновлюваною інформацією проведено 

моніторингове дослідження стану позашкільної освіти та позакласної 

роботи в загальноосвітніх навчальних закладах. Моніторингове 

дослідження здійснювалось методом анкетування респондентів різних груп, 

відповідно до вибірки, визначеної МОН України. До анкетування залучені 

керівники загальноосвітніх навчальних закладів, керівники гурткової роботи, 

класні керівники 9-х класів, учні 9-х класів та їх батьки. Результати 

опитування узагальнено, передано до відділу науково-методичного 

забезпечення моніторингових досліджень Інституту інноваційних технологій 

і змісту освіти МОН України. 

Відповідно до Закону України «Про основні засади розвитку 

інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки», на виконання 

Указу Президента України від 30 вересня 2010 року  №926 «Про заходи щодо 

забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», наказу Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту України від 1 квітня 2011 року  

№ 302 «Про заходи щодо впровадження електронного навчального контенту» 

та з метою вивчення стану створення сучасного навчального середовища у 

загальноосвітніх навчальних закладах України, впровадження в навчально-

виховний процес інформаційно-комунікаційних технологій проведено  ІІІ 

етап моніторингового дослідження стану впровадження інформаційно-

комунікаційних технологій у загальноосвітніх навчальних закладах. 

Моніторингове дослідження здійснювалось методом анкетування 

респондентів різних груп, відповідно до вибірки, визначеної МОН України 

До анкетування залучені вчителі інформатики, алгебри/геометрії, фізики, 

історії, географії, фізичного виховання, трудового навчання, учні 11-х класів 

та батьки учнів 11-х класів. Батьки учнів 11-х класів в цьому році вперше  

опитування  проходили онлайн. 

Результати опитування (таблиці з узагальненими результатами) 

надіслані до відділу науково-методичного забезпечення моніторингових 

досліджень Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. 

Моніторингове дослідження якості підручників для 1класу  проводилось 

відповідно п. 2.2 наказу МОН молодь спорту від 20.08.2012 року № 935 «Про 

проведення апробації та моніторингових досліджень якості навчальної 

літератури для ЗНЗ у 2012/2013 - 2013/2014 навчальних роках» та листа 

ІІТЗО від 25.03.2014 року  № 14.1/10-833 «Про проведення моніторингового 

дослідження якості підручників для 1 класу загальноосвітніх навчальних 

закладів». 

Метою дослідження є визначення якості підручників та відбір таких 

видань, які найкраще сприяють формуванню особистісно зорієнтованого, 

компетентнісного і діяльнісного підходів до навчально-виховного процесу, 

передбачених Державним стандартом початкової загальної освіти. 
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Дослідження спрямоване на з’ясування суспільної та педагогічної думки 

стосовно якості структури, змісту, рівня науковості та доступності, 

виховного впливу на учнів навчального матеріалу підручників, 

рекомендованих МОН України для 1 класу загальноосвітніх навчальних 

закладів.  

Моніторингове дослідження здійснювалось методом анкетування 

вчителів та батьків учнів. 

 В анкетуванні щодо кожного підручника в області  взяли участь 50 

учителів і 250 батьків учнів.  

Інформаційну довідку за результатами дослідження направлено до 

відділу науково-методичного забезпечення моніторингових досліджень 

Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. 

З метою отримання об’єктивної інформації щодо ефективності 

реалізації завдань і заходів Державної програми «Репродуктивне здоров’я 

нації на період до 2015 року», затвердженої постановою Кабінету Міністрів 

України від 27.12.2006 року № 1849, Плану заходів щодо виконання 

Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню 

наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, 

психотропних речовин та прекурсорів на 2011 - 2015 роки, затвердженого 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.11.2010 року № 2140, 

виконання наказів Міністерства освіти і науки України від 01.06.2009 року 

№ 457 «Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки України 

з виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-

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

хворих на СНІД на 2009 - 2013 роки», від 30.12.2010 року № 1312 «План 

заходів щодо реалізації Національної кампанії «Стоп насильству» на період 

до 2015 року» та стану превентивної освіти з питань формування здорового 

способу життя у дітей та учнівської молоді в навчальних закладах, проведено 

моніторингове дослідження стану превентивної освіти дітей та 

учнівської молоді в навчальних закладах. 

У 2014 році ДНУ «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» на 

виконання п.1.2 наказу МОН молодьспорту від 02.10.2012р. № 1065 провів 

ІІ період моніторингового дослідження «Стан превентивної освіти дітей та 

учнівської молоді в навчальних закладах» за складовою «Стан вивчання 

предмета основи здоров’я», яке є логічним продовженням попередніх 

досліджень з питань превентивної освіти учнівської молоді.  

До опитування залучені: класні керівники 7,10 класів, учителі основ 

здоров'я 2, 5 класів, учні 7, 10 класів, учні 5 класів, батьки учнів 2,5 класів. 

На виконання наказу департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

облдержадміністрації від 12.06.2013 р. № 347 «Про стан виконання обласної 

цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти та підтримки 

обдарованої молоді на період до 2014 року» та з метою вивчення стану 

позашкільної освіти та позакласної роботи в загальноосвітніх навчальних 

закладах області проведено перший етап регіонального моніторингового 
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дослідження стану позашкільної освіти та позакласної роботи в 

загальноосвітніх навчальних закладах області на період 2013-2017 рр. 
Підготовлена програма моніторингового дослідження та 

інструктивно-методичні рекомендації. 

Проведено засідання постійно-діючого семінару та інструктивно-

методичні наради відповідальних за організацію зовнішнього незалежного 

та моніторингових досліджень. 

 Підготовлено та надіслано методичним кабінетам (центрам) 

інструктивно-методичні матеріали до моніторингових досліджень, 

інформаційні матеріали щодо проведення ЗНО. 

 Створено бази даних до моніторингових досліджень: якості 

підручників для 1-го класу загальноосвітніх навчальних закладів; стану 

превентивної освіти дітей та учнівської молоді в навчальних закладах 

області;  стану впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у 

загальноосвітніх навчальних закладах; стану позашкільної освіти  та  

позакласної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах. 

Упродовж року методистами науково-методичної лабораторії основ 

здоров’я, безпеки життєдіяльності та охорони праці здійснювалися 

моніторингові дослідження стану організації роботи загальноосвітніх 

навчальних закладів області щодо впровадження й викладання предмета 

«Основи здоров’я» та обов’язкового факультативного курсу «Захисти себе 

від ВІЛ», а саме: 

– базових навчальних закладів з основ здоров'я та безпеки 

життєдіяльності з впровадження превентивного проекту «Захисти себе від 

ВІЛ» та «Шкільної програми з профілактики вживання тютюну, алкоголю і 

наркотиків (ХОУП)»; 

– учителів, які викладають предмет «Основи здоров'я» у 1-9 класах та  

пройшли навчання на засадах розвитку життєвих навичок; 

– педагогів-тренерів, які  впроваджують превентивний проект «Захисти 

себе від ВІЛ» та пройшли навчання на засадах розвитку життєвих навичок; 

– загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів, у яких  

запроваджено курс «Захисти себе від ВІЛ» (10-11 класи) як обов'язковий;  

– загальноосвітніх навчальних закладів, у яких  запроваджено «Шкільну 

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

та педагогів-тренерів, які пройшли відповідне навчання; 

– стану роботи загальноосвітніх навчальних закладів за програмами 

навчання на засадах розвитку життєвих навичок щодо формування здорового 

способу життя; 

– стану організації роботи базових навчальних закладів щодо 

впровадження європейських стандартів превентивної освіти. 

 

Організаційно-методичний супровід зовнішнього незалежного 

оцінювання 

На виконання Календарного плану підготовки та проведення в 

Кіровоградській області зовнішнього оцінювання навчальних досягнень 
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осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України, 

у 2014 році в межах спільного наказу Одеського РЦОЯО та департаменту 

освіти і науки, молоді та спорту Кіровоградської ОДА від 18.11.2013 року  

№1 – 54/624 «Про організацію та проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання у 2014 році в Кіровоградській області» з метою підготовки до 

ЗНО-2014  (спільно з ОРЦОЯО) було організовано і проведено ряд заходів: 

 створено мережу консультаційних пунктів; 

 сформовано мережу пунктів пробного ЗНО-2014; 

 проведено пробне зовнішнє незалежне оцінювання 2014 року; 

 сформовано мережу пунктів тестування на основну сесію ЗНО-2014; 

 сформовано список екзаменаторів, які візьмуть участь у перевірці 

відкритої частини тестових завдань з української мови. 

Враховуючи загальну кількість учасників, в області на базі вищих та 

загальноосвітніх навчальних закладів було створено 15 пунктів пробного 

тестування (4 – м. Кіровоград, 1 – м. Знам’янка, 1 – м. Олександрія, 1 – 

м. Світловодськ, 8 – на базі Добровеличківського, Долинського, 

Маловисківського, Новомиргородського, Новоукраїнського, 

Новоархангельського, Олександрівського, Ульяновського районів). 

На пробне тестування 2014 року в Кіровоградській області 

зареєструвалося 3813 осіб.  

З’явилися на пункти пробного тестування та взяли участь у процедурі 

3507 учасників, з них 22 березня – 1884, 29 березня – 1623. Явка склала 

відповідно 93,6% та 90,7%. 

Учасники виявили найбільший інтерес до тестування з української 

мови і літератури (1323 зареєстрованих), математики (795) та історії України 

(533). 

З метою забезпечення організованого та ефективного функціонування 

пунктів тестування 22 березня було залучено 439 педагогічних працівників, 

29 березня – 386. Серед них: відповідальних за пункти пробного                 

тестування 15. 

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання в Кіровоградській області у 

2014 році відбулося згідно з процедурою та без зауважень. 

У рамках підготовки до ЗНО-2014 відбулися наступні навчально-

методичні заходи за участю представників ОРЦОЯО: 

 круглий стіл з проблеми «Організація та проведення ЗНО у 2014 

році» в межах інформаційно-роз’яснювальної роботи для керівників ВНЗ І-ІІ 

рівнів акредитації та ПТНЗ Кіровоградської області (23.01.2014); 

 регіональна Інтернет-конференція з актуальних питань ЗНО-2014 для 

відповідальних за ЗНО в містах (районах), що обслуговуються Одеським 

РЦОЯО (12.02.2014); 

 навчально-практичний семінар для відповідальних за організацію 

ЗНО відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад та 

відповідальних за пункти пробного тестування з питання «Адміністрування 

пробного ЗНО в пунктах тестування» (20.02.2014); 
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 навчально-практичний семінар для відповідальних за організацію 

ЗНО відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад та 

відповідальних за пункти тестування з питання «Особливості організації 

ЗНО-2014 в пунктах тестування» (17.04.2014); 

 навчально-методичний семінар для педагогічних працівників, які 

будуть задіяні в якості уповноважених осіб УЦОЯО на тестуванні 2014 року 

(29.04.2014); 

 інструктивно-методична нарада для педагогічних працівників, 

залучених до роботи з перевірки відкритої частини тестових завдань з 

української мови і літератури зовнішнього незалежного оцінювання 2014 

року в якості старших екзаменаторів (29.04.2014); 

 навчання та сертифікація осіб, залучених до проведення основної 

сесії ЗНО-2014 (за окремим графіком ОРЦОЯО). 

Відповідно до адміністративно-територіального розподілу та 

враховуючи очікувану кількість учасників, в області на базі вищих та 

загальноосвітніх навчальних закладів було створено 28 пунктів  тестування 

(16 – Кіровоград, 6 – Олександрія, 2 – Світловодськ, 2 – Ульяновка,                         

2 – Добровеличківський  район). 

З метою забезпечення відкритості та прозорості, широкого та 

об’єктивного інформування громадськості про перебіг проведення ЗНО в 

Кіровоградській області проведено реєстрацію громадських спостерігачів. 

Здійснено організаційно-методичний супровід основної сесії 

зовнішнього незалежного оцінювання. 

З метою підготовки педагогічних працівників, залучених до процедури 

ЗНО-2015, спільно з Одеським регіональним центром оцінювання якості 

освіти проведено серію навчально-методичних нарад. В них взяли участь: 

 відповідальні за проведення ЗНО відділів/управлінь освіти 

райдержадміністрацій, міських рад; 

 керівники закладів освіти області, відповідальні за пункти тестування; 

 науково-педагогічні працівники інституту, залучені до тестування в 

якості уповноважених осіб; 

 педагогічні працівники м. Кіровограда, залучені до тестування в якості 

інструкторів. 

Працівниками центру здійснено організаційно-методичне забезпечення 

інформаційно-роз’яснювальної роботи про особливості проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання у 2014 та 2015 роках.   

Відділом ЗНО розроблено методичні рекомендації щодо проведення 

«Уроків ЗНО» та посібник «Зовнішнє незалежне оцінювання-2014», що 

містить матеріали стосовно організації й проведення процедури зовнішнього 

незалежного оцінювання в 2014 році та результати тестування по 

Кіровоградській області в розрізі районів і міст. 

Узагальнено результати учасників першого інтелектуального турніру 

серед команд з випускників ЗНЗ «Знай українське!» В особистому заліку 

фіналу перемогли 14 учасників з Кіровоградської області. 
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Турнір проводився шляхом комп’ютерного тестування он-лайн з історії 

України, української літератури та загальної навчальної компетентності 

(ТЗНК), сприяючи ефективній підготовці випускників до ЗНО-2014. Від 

Кіровоградської області для участі в турнірі було зареєстровано 30 команд 

(загальний склад – 245 учасників). 

У постійному режимі проводилося консультування педагогічних 

працівників, залучених до проведення ЗНО, а також абітурієнтів області (за 

потребою). 

Основна і додаткова сесії тестування 2014 року пройшли відповідно до 

діючих нормативних документів й повністю відповідали основним засадам 

зовнішнього незалежного оцінювання. 

На період основної сесії було створено 28 пунктів тестування: на базі 

вищих навчальних закладів – 11, загальноосвітніх навчальних закладів – 17. 

Для проходження ЗНО зареєструвалися 6510 осіб  

Для проходження додаткової сесії у м. Кіровограді було відкрито 

2 пункти тестування на базі загальноосвітніх закладів міста. В ній взяли 

участь 93 особи, у тому числі троє з місць позбавлення волі. 

З метою наповнення банку якісними тестовими завданнями  та 

випробування нової моделі проведення апробації тестових завдань в режимі 

он-лайн на базі загальноосвітніх навчальних закладів області 13-19.10.2014 

проведено апробацію з української мови, хімії, географії, англійської мови. 

Загалом було охоплено 210 випускників. 

 

ХІІ. Інформаційно-видавнича діяльність 

12.1. Видавнича діяльність 

Лабораторія інформаційно-методичного забезпечення освітнього 

процесу у 2014 році забезпечила редагування та випуск друкованої продукції:  

1. Половенко О.В. Науково-методичний супровід професійного 

розвитку педагогів району в умовах модернізації освітнього простору. 

Методичний посібник. – 44 с. 

2. Ткаченко С.П. Секрет успіху – наполегливість у досягненні мети.        

З досвіду роботи Петрівського РМК. – 84 с.  

3. Гайда Л.А. Пам’ятки науки і техніки Кіровоградщини. Матеріали 2-х 

обласних пам’яткознавчих студій імені Євгенії Чабаненко (19-20.09.2013р., 

м. Кіровоград). – 112 с.  

4. Скрипка Г.В. Використання хмарних технологій в практиці вчителя 

математики. – 48 с.  

5. Половенко О.В., Кірішко Л.М. Анотований каталог «Сучасна освіта 

Кіровоградщини – 2013». Інформаційні матеріали. – 120 с.  

6. Кондратова В.В. Створення цілісної системи художньо-естетичної 

освіти і виховання засобами мистецтва. Навчально-методичний посібник. – 

72 с.   

7. Небеленчук І.О. На допомогу вчителю української літератури 

(матеріали з програмовими творами). Науково-методичний посібник. –108 с.  
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8. Гайда Л.А. Наш земляк Дмитро Чижевський – видатний учений – 

енциклопедист, філософ та історик культури й науки. Навчально-методичний 

посібник. – 68 с.  

9. Вареха А.Г. Аналітичні матеріали за підсумками участі школярів 

області у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з навчальних предметів 

(2012/2013 н.р.). –100 с.  

10. Буртовий С.В. Електронні засоби навчання – від теорії до практики. 

Методичний посібник. – 48 с.  

11. Гельбак А.М. Особистість підлітка в динамічно змінному 

суспільстві. Навчально-методичний посібник. – 68 с.  

12. Гагаріна Н.П. Підготовка майбутніх вихователів ДНЗ 

(діагностичний аспект). Навчально-методичний посібник. – 68 с.  

13. Калініченко Н.А. Профільне навчання: компетентнісний підхід. 

Навчально-методичний посібник. –124 с.  

14. Серпневі конференції – 2014. Методичні рекомендації щодо змісту і 

форм проведення.  – 80 с. (електронна версія). 

15. Жосан О.Е. Шкільна навчальна література: теорія і практика. 

Довідник. – 164 с. (електронна версія). 

16. Збірник матеріалів за підсумками обласних конкурсів ігрових 

занять з формування навичок безпечної поведінки молодших школярів в 

Інтернеті (упорядники Литвиненко О.В., Чала М.С., Частаков А.В.). – 184 с. 

(електронна версія). 

17. Половенко О.В., Кірішко Л.М. Кіровоградщина: історія та 

перспективи розвитку методичних служб. – 320 с. (електронна версія). 

18. Вікторіна О.М. Використання місцевих топонімів на уроках 

української мови. Навчально-методичний посібник. – 100 с. 

19. Руденко В.О. Абетка вчителя математики. Поради, коментарі, 

набутки. – 80 с. 

20. Федірко Ж.В. Духовність і культура спілкування. Методичний 

посібник. – 84 с.  

21. Голодюк Л.С. Проектування сучасного уроку та його ІТ-контенту. 

Випуск 3. – 84 с.  

22. Ревнивцева О.В., Маранська І.А., Мінич Г.В., Черненко С.В. Шлях 

до Тараса Шевченка: збірник матеріалів дослідницьких робіт конкурсу 

«Шевченко – явище незбагненне». – 84 с.  

23. Гайда Л.А. Навчальна програма гуртка «Кіровоградщина. Історія 

рідного краю». – 16 с. 

24. Коробов М.Г. Методичні знахідки творчо працюючих учителів 

фізичної культури. – 68 с. 

25. Жосан О.Е. Шкільна навчальна література: теорія і практика. 

Довідник. – 160 с. 

26. Балютіна К.М. Оцінювання навчальних досягнень учнів 

загальноосвітньої школи: явище і сутність. Навчально-методичний посібник. 

– 36 с. 
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27. Тіхоненко С.О. Сучасний урок літератури як шлях пізнання 

феномену художнього твору (наукове редагування Небеленчук І.О.) – 72 с. 

28. Кравченко Ю.В., Черткова Н.С. Шляхи формування предметних 

компетентностей на уроках історії та правознавства (з досвіду роботи 

вчителів історії та правознавства Кіровоградщини). Методичний посібник. – 

170 с.  

29. Коса І.Т., Філіп Роффман. Комунікативні види діяльності для учнів 

5-8 класів. Навчально-методичний посібник. – 132 с. 

30. Маранська І.А., Мініч Г.В. До глибин пам’яті. Збірка робіт 

учасників Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвяченого 

Шевченківським дням. – 44 с. 

Видано науково-методичний щоквартальний журнал «Педагогічний 

вісник» №1-2 (29-30) та №№ 3-4 (31-32) загальним обсягом 375 

сторінок. 

Відредаговано та розміщено на сайті інституту в електронній версії 

науково-методичний вісник «Методичний вісник» №50. – 367 с. 

Вийшли друком у Центрально-Українському видавництві «Історичний 

календар Кіровоградщини на 2014 рік. Люди. Події. Факти», 

«Історичний календар Кіровоградщини на 2015 рік.  Люди. Події. 

Факти» (автор-упорядник В.М. Босько) (520 сторінок, 2000 примірників).  

Календарі розміщені на сайтах КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» та ОУНБ імені Дмитра Чижевського. Відгуки та рецензії: 

1. Федір Шепель «Новий історичний календар від Володимира Боська» 

(газета «Народне слово», 1.05.2014); 

2. Роман Любарский «Но шли мои часы торжественно, печально, и  

слышал ты их поминальный звон» (газета «Украина-Центр», 27.05.2014). 

В обласній газеті «Народне слово» опубліковані статті та розвідки 

історико-краєзнавчої тематики методиста лабораторії В.М.Боська: 

1. Єлисаветградське громадське комерційне училище: викладачі та 

випускники (9.01.2014); 

2. Шульгини в Єлисаветграді: наші земляки в бою під Крутами 

(23.01.2014); 

3. Златопільські Грушевські: двоюрідний брат та хрещеник першого 

Президента України (6.02.2014); 

4.  Внучата племінниця Тараса Шевченка Олександра Велигорська  − 

наша землячка: дружина і мати двох геніїв  (27.02.2014); 

5. Наші земляки-герої: уславлені та знеславлені (27.03.2014); 

6. Єлисаветградські художники-парижани (17.04.2014); 

7. «Невиправлене ім’я» стукає в серце, або вкотре про Єлисаветград 

(12.06.2014). 

8. Наші земляки: більшовик Віктор Таратута та анархіст Олександр 

Таратута (26.06.2014). 

9. Михайло Лермонтов в Єлисаветграді (3.07.2014). 

10. Секрети Варун-Секретів, або як художник Євген Варун-Секрет 

став…жінкою (24.07.2014). 
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11. Уродженець Новомиргорода лікар Іполит Демінський: двобій із 

«чорною смертю» (29.08.2014). 

12. «АП!» На арені цирку – Іван Байда, Олександр Бадов, Юрій Дробот 

(19.09.2014). 

13. «Фет вспоминает Елисаветград и службу в армии…»: від військової 

прогімназії – до військового ліцею (6.11.2014).  

14. На честь наших лікарських Високостей: Микола Диковський, Іван 

Бєлкін, Абрам Штейнгольц (27.11.2014). 

15. Художник Яків Бровар: винуватий і покараний (18.12.2014). 

Працівники лабораторії сприяли підготовці та друку буклетів і програм 

до конференцій, семінарів та інших заходів; бланків вітань та запрошень як 

колективам, так і приватним особам. 

12.2. Висвітлення в засобах масової інформації досягнень педагогічної 

думки та педагогічного досвіду регіону 

Співробітники інституту популяризують досвід роботи у засобах 

масової інформації. Зокрема, підготовлено передачу на обласному радіо               

«З історії краєзнавчого руху на Кіровоградщині. Презентація книги 

«Стежинами пам’яті» (Л.А. Гайда; Освітянська орбіта – 24.02.2014). 

Підготовлено передачу на обласному радіо «Використання потенціалу 

пам’яток історії та культури Кіровоградщини в освітньому середовищі краю» 

(12.10.2014). Звуковий файл розміщено на сайті науково-методичної 

лабораторії виховної роботи і формування культури здоров’я.  

З метою інформаційно-роз'яснювальної роботи обласним навчально-

методичним центром сучасних технологій оцінювання якості освіти 

здійснено виступи на обласному телебаченні з питань ЗНО-2014:  

09.01.2014 року в щоденній інформаційній передачі «День за днем» 

вийшов сюжет за участю Л. Бутенко, в якому йшлося про консультаційні 

пункти в області та терміни реєстрації на основну сесію ЗНО; 

25.01.2014  року Л. Корж  та Л. Бутенко взяли участь у півгодинній 

програмі «Лінія захисту», яка була  присвячена питанням ЗНО-2014; 

05.03.2014 року Л. Корж стала гостем програми «Тема дня»; 

29.04.2014 року заступник директора ОРЦОЯО Н.Ремез, Л.Корж були 

учасниками програми «Радіомайдан», яка висвітлювала питання ЗНО-2014. 

Друковані праці педагогів області: 

- конспект уроку «Третя ознака рівності трикутників». Автор 

Л.Г.Турчина, вчитель математики Степанівської загальноосвітньої школи               

І-ІІІ ступенів Устинівської районної ради. («Математична газета» – 2014. −            

№ 2); 

-  «Створення ситуації успіху». Автор Л.М. Ворона, вчитель хімії 

Новоукраїнської загальноосвітньої школи №3 («Хімія». – 2014. − № 3-4); 

-  позакласний захід «Міжшкільний турнір юних хіміків». Автори: 

Л.М. Ворона, вчитель хімії Новоукраїнської загальноосвітньої школи №3; 

О.М.Жукова, вчитель хімії Новоукраїнської загальноосвітньої школи №8 

(«Хімія». – 2014. − № 3); 

-  дидактичний матеріал для перевірки знань з фізики для учнів                     
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7 класу. Автор В.Л.Бузько, вчитель фізики комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання №6 «Спеціалізована загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів, центр естетичного виховання «Натхнення» Кіровоградської 

міської ради («Фізика в школах України». – 2014. − №4); 

-  урок «Гідросфера». Автор Л.В.Гальченко, вчитель географії 

Новоукраїнської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 («Географія». – 

2014. − №7-8); 

-  стаття «Використання електронних освітніх ресурсів у процесі 

вивчення шкільного курсу географії». Автор О.В. Красота, вчитель географії 

Вільшанської загальноосвітньої школи («Географія та економіка в сучасній 

школі». – 2014. − №5); 

- стаття «Конспект позакласного заходу «Хімія – наше життя, наше 

майбутнє». Автор Жукова О.В. («Хімія». − 2014. − № 7); 

- стаття «Уроки на конкурс». Автор Красота О.В. («Географія та 

економіка в рідній школі». – 2014. − № 9);  

- стаття «Від учителя до військового (розмова з переможцем 

конкурсу)» («Географія та економіка в рідній школі». – 2014. − № 9);  

- стаття «Світовий океан та його частини. 7 клас». Автор Шуліка К.С. 

(«Географія». – 2014. − № 17-18);  

- стаття «Будова літосфери, її властивості». Автор Скирда Г.М. 

(«Географія». – 2014. − № 11-12);  

- стаття «Землетруси. 6 клас». Автор Бабенко О.І. («Географія». – 

2014. − № 11-12);  

- стаття «Зона степу. Практична робота № 6». Автор Донченко В.П.  

(«Географія». – 2014. − № 11-12);  

- стаття «Тестові завдання №34». Автор Зеленяк О.П. («Математика». 

– 2014. − № 24); 

- стаття «Починаємо вивчати фізику. Фізика як природнича наука». 

Автор Плахотня Л.М. («Фізика в школах України». – 2014. − № 15-16); 

- навчально-методичний посібник «Разом з мамою і татом будемо 

вчитись розмовляти». Автори: Жеребцова Н.В., Сорокун Н.М. 

12.3. Виставкова діяльність 

Виставкова діяльність інституту направлена на популяризацію: досвіду 

роботи науково-педагогічних та педагогічних працівників інституту; досвіду 

роботи освітян регіону; результатів в організації та забезпеченні навчально-

виховного процесу через виставки учнівських робіт; новинок  психолого-

педагогічної, управлінської та інших галузей. 

Таким чином, структурними підрозділами інституту організовано: 

 тематичну виставку дитячих робіт у рамках обласної науково-

методичної конференції «Кіровоградська область. 75 років історії» 

(Ю.В. Міцай, С.М. Пляка; 09.01.2014); 

 виставку краєзнавчої літератури для шкільних бібліотекарів 

(Л.А. Гайда; 27.02.2014); 
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 виставку науково-методичних видань з проблеми формування основ 

здорового способу життя та здоров’язбережувальної діяльності педагогів 

(Ю.В. Міцай; 28.04.2014); 

 взято участь у відкритті експозиції відділу історії Кіровоградського 

обласного краєзнавчого музею (Л.А. Гайда; 20.03.2014); 

 взято участь у відкритті та популяризації виставки «Цвітне: 

гончарство» (Л.А. Гайда; 26.03.2014, обласна універсальна наукова 

бібліотека ім. Д. Чижевського); 

 взято участь у відкритті виставки «Кіровоградська музична 

Шевченкіана» (Л.А. Гайда; 19.02.2014, Кіровоградський музей музичної 

культури ім. К. Шимановського). 

 

12.4. Діяльність бібліотеки  

У 2014 році діяльність бібліотеки була спрямована на пошук і 

апробацію нових форм обслуговування користувачів бібліотеки. Робота 

здійснювалась спільно з кафедрами, навчальним центром освітнього 

менеджменту та координації діяльності методичних служб і науково-

методичними лабораторіями інституту, районними методичними кабінетами.  

Проведено обласний семінар для методистів бібліотечних фондів, 

керівників методичних об’єднань, консультації для педагогів і шкільних 

бібліотекарів. З метою популяризації літератури, що зберігається у фондах,  

для шкільних бібліотекарів було організовано День інформації з теми 

«Аспекти створення та ефективного функціонування бібліотек навчального 

закладу як бібліотечно-інформаційного центру». З відповідної тематики було  

підготовлено виставку та презентовано журнал «Шкільний бібліотечно-

інформаційний центр».  

Окрім перелічених традиційних форм роботи, бібліотека застосовує 

тематичний відбір матеріалу. Методичні матеріали з періодичних та Інтернет 

видань експонувалися на книжкових виставках: сценарії виховних заходів, 

інформаційні короткі довідки з Вікіпедії до ювілеїв видатних осіб та 

знаменних дат. Більш докладно  інформаційно-бібліографічну діяльність 

бібліотеки  представлено  на сайті інституту за розділами.  

Постійно ведеться робота з організації книжкових виставок: постійно- 

діючих (9); тематичних (12); нових надходжень (12), у тому числі 

методичних викладок (5). Книжкові виставки організовувалися регулярно, 

відповідно до планів курсів та семінарів, з актуальних проблем освіти та 

сучасності. У читальному залі демонструвалися книги з педагогіки, історії, 

політики, про відомих українських письменників і діячів, з історії України, 

тощо. У першому  півріччі експонувалося 20 книжкових виставок: 

- Виставка  літератури «Україна – держава моя» 

- Виставка  літератури до Всесвітнього Дня рідної мови 

- Виставка  літератури «Історична мудрість Кобзаря» 

- Виставка-реквієм «Там, у небі, чорний крук» 

- Виставка  нових надходжень літератури до бібліотеки КОІППО 

- Виставка новинок періодичної літератури 



87 

- Виставка літератури  КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» 

– освітянам області» 

- Виставка  «Інноватика в сучасній освіті» 

Користувачам бібліотеки було запропоновано розгорнуту  ретро 

виставку цікавих книг, котра супроводжувалася усними коментарями, 

рекомендаціями та презентаціями. За 2014 рік працівниками бібліотеки 

підготовлено 6 рекомендаційних списків літератури  різної тематики.  

Одною з найважливіших ділянок діяльності бібліотеки є передплата 

періодичних видань. З цією метою детально вивчається каталог періодичних 

видань України та враховуються всі напрямки педагогічної діяльності 

інституту, інформаційні та професійні потреби вчителів та інших працівників 

освіти. Всього бібліотека отримує 113  комплектів  періодичних видань, з них 

журналів   – 102, газет – 11 та 2 комплекти  електронних видань (дисків).   

Слід зазначити, що такі видання, як «Педагогічна преса», передплачені  

повним  комплектом. Тематика вказаних комплектів різноманітна і об’ємна, 

включає в себе газети та журнали  на допомогу класному керівнику, з 

методики викладання шкільних предметів: історії, математики, хімії, фізики, 

української мови та літератури, англійської  мови, інформатики, фізкультури, 

основ здоров’я, біології, трудового навчання, економіки та інших.  Також це 

періодична література з виховної роботи та психології («Виховна робота в 

школі», «Вихователю ГПД», «Класному керівнику. Усе для роботи», 

«Обдарована дитина», «Практична психологія і соціальна робота», 

«Психолог дошкілля», «Шкільному психологу. Усе для роботи»), з 

дошкільного виховання («Дошкільне виховання», «Зростаємо разом», 

«Вихователь-методист», «Дошкільний навчальний заклад»), з питань 

управління освітою і школою («Управління школою», «Завучу. Усе для 

роботи», «Шлях освіти»,  «Післядипломна освіта в Україні», «Заступнику 

директора школи», «Практика управління закладами освіти», «Практика 

управління дошкільним закладом», «Шаблони документів закладів освіти», 

«Методист»),  видання Академії педагогічних наук України («Педагогічна 

газета», «Педагогіка і психологія»); універсального педагогічного змісту,             

як-от «Рідна школа»,  нормативні документи, видання Міністерства освіти, 

науки, молоді та спорту України («Інформаційний збірник МОН України», 

«Освіта України»), з бібліотечної справи («Шкільна бібліотека», «Шкільна 

бібліотека. Плюс», «Шкільний бібліотекар»,), дефектології («Дефектолог», 

«Логопед»), позашкільної освіти («Позашкільна освіта», «Позакласний час») 

та громадсько-політичні газети законодавчої, виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування («Офіційний вісник України», «Вісник  

президента України», «Урядовий кур’єр», «Вечірня газета»).   

Газети та журнали реєструвалися в «Картотеці реєстрації періодичних 

видань». Вони штампувалися та формувалися у підшивки для подальшого 

використання та зберігання. Крім того, найбільш актуальні і значущі статті 

описувалися в картотеці «Статті з періодичних видань». Щодо таких 

традиційних форм інформаційно-бібліографічної діяльності, як  оформлення 

тематичних картотек, то досвід показав, що вони втратили свою ефективність 
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і не користуються популярністю у читача. Саме тому бібліотека у звітному 

році не приділяла значної уваги  створенню нових паперових каталогів і 

картотек, а лише продовжувала додавати передплатні каталожні картки до 

тих, що надходили до бібліотеки з видавництв. Тематичні картотеки 

доповнювали періодичні видання, оновлювалися і зберігалися у читальному 

залі.  

Передплачені періодичні видання охоплюють практично весь каталог 

видань з питань педагогіки школи та дошкільного виховання. Варто 

зауважити,  що роботу з оновлення фонду буде продовжено в наступному 

році. Особливого наповнення новими книгами потребують розділи з питань 

педагогіки і психології, методики викладання шкільних предметів 

(економіки, мистецтва, природничих наук), позашкілля, спеціальної 

педагогіки. Крім того, необхідно оновити фонд довідкової літератури 

філософськими, політичними та економічними виданнями.   Вилучення 

застарілої за змістом та фізично зношеної літератури проводилося 

раціонально, з урахуванням доцільності. Всього було підготовлено до 

списання 84 комплекти періодики (1 859 прим.).  

Протягом звітного періоду систематично, щомісяця, влаштовувався 

санітарний день, впорядковувався книжковий фонд, фонд періодичних 

видань, перевірялося розміщення книг на відповідність бібліотечно-

бібліографічній класифікації та авторським знакам. 

Отже, робота велася за такими напрямками: комплектування і 

використання бібліотечних ресурсів, інформаційно-бібліографічна робота, 

популяризація книг та інших джерел інформації, використання 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

 

ХІІІ. Визначні та пам’ятні дати року 

- підготовлено тематичний банер до 70-ої річниці визволення України 

від фашистських загарбників; 

- підготовлена віртуальна виставка з нагоди відзначення 100-річчя з 

дня народження відомого педагога-новатора С. Максютіна;  

- організована робота творчої лабораторії (у рамках курсів) для 

керівників гуртків та заступників директорів з проблеми «Використання 

потенціалу культурно-освітнього проекту «Кіровоградщина у дзеркалі часу» 

в діяльності керівника гуртка» (до 75-річчя утворення області) (на базі 

КОІППО; Міцай Ю.В., Гайда Л.А., Пляка С.М.; 05.11.2014). 

 

 

 

 


