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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 2015 році діяли такі 

структурні 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 

3.4. Навчально-методичний центр дистанційного навчання  

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   

4.9. Науково-методична лабораторія фізичної культури, спорту і захисту Вітчизни 

4.10. Лабораторія інформаційно-методичного забезпечення освітнього процесу 

Бібліотека 

Бухгалтерія 

Відділ кадрів 

Канцелярія 

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

методична ради, які спрямовують навчально-методичну, науково-методичну і науково-

дослідну роботу колективу. 

1.2. Засідання вченої ради 

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.  

Вчена рада інституту є найвищим колегіальним органом закладу і здійснює свою 

роботу у відповідності з Положенням та планом роботи. У 2015 році на засіданнях 

розглядалися актуальні питання: діяльність колективу інституту в 2014 році та завдання 

демонополізації ППО; про основні напрями проведення наукових досліджень та 

інноваційної діяльності інституту; про стан науково-педагогічної діяльності кафедри 

педагогіки, психології та корекційної освіти; про стан науково-педагогічної діяльності 

науково-методичної лабораторії гуманітарно-естетичних дисциплін; про визначення 

системи та затвердження процедур внутрішнього забезпечення якості післядипломної 

педагогічної освіти; про науково-педагогічну діяльність науково-методичної лабораторії 

іноземних мов та міжнародних освітніх обмінів та ін. 

1.3. Засідання науково-методичної ради 

На засіданнях науково-методичної ради належне місце відводиться розгляду та 

обговоренню проблем розвитку професійної компетентності педагогів області, наданню 

методичної допомоги педагогічним працівникам області, стану організації науково-

методичної роботи в умовах розвитку інформаційно-освітнього середовища регіону.  

У 2015 році на засіданнях науково-методичної ради розглядалися ряд питань щодо 

оновлення форм організації науково-методичної діяльності в інституті, зокрема: 

 про основні пріоритети в організації науково-методичної діяльності інституту 

щодо забезпечення розвитку інформаційно-освітнього простору системи 

неперервної освіти регіону; 

 про підсумки проведення другого (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року - 2015» і результати участі у третьому (заключному) турі та 

науково-методичні заходи, які передували підготовці конкурсантів; 

 про науково-методичний супровід викладання навчальних предметів у 2015-

2016 навчальному році (4 клас, 7 клас); 

 про методичні ініціативи в організації науково-методичної діяльності інституту. 

На кожному засіданні вченої та науково-методичної рад розглядаються навчально-

методичні матеріали, які підготували науково-педагогічні, педагогічні працівники 

інституту та області. 

1.4. Засідання експертної ради 

У 2015 року було проведено 6 засідань регіональної експертної ради з ліцензування 

та атестації закладів освіти області.  

Державну атестацію пройшли та отримали свідоцтва  

59 закладів освіти області, з них:  

- загальноосвітніх навчальних закладів – 26 ; 

- дошкільних навчальних закладів – 28; 

- позашкільних навчальних закладів – 4; 

- закладів освіти обласного підпорядкування – 1. 

        Закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації – 3. 

Проатестовано з відзнакою 3 навчальні заклади:  

1) Кіровоградську гімназію нових технологій навчання Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області (протокол № 1 від 21.01.2015 року, наказ директора 

департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 23.01.2015 року № 20 «Про 

державну атестацію закладів освіти області»); 
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2) Бобринецьку загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 5 імені П.П. Шумилова 

Бобринецької районної ради Кіровоградської області  (протокол № 3 від 05.03.2015 року, 

наказ директора департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 10.03.2015 року 

№ 101 «Про державну атестацію закладів освіти області»); 

3) навчально-виховний комплекс «Голованівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів ім. Т.Г. Шевченка - гімназія» Голованівської районної ради Кіровоградської 

області (протокол № 3 від 05.03.2015 року, наказ директора департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації від 10.03.2015 року № 101 «Про державну атестацію закладів освіти 

області»). 

Проатестовано умовно 6 навчальних закладів:  

1) Пурпурівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад» Новомиргородської районної ради 

Кіровоградської області (протокол № 1 від 21.01.2015 року, наказ директора департаменту 

освіти і науки облдержадміністрації від 23.01.2015 року № 20 «Про державну атестацію 

закладів освіти області»);  

2) Володимирівський дошкільний навчальний заклад загального типу «Малятко» 

(протокол № 1 від 21.01.2015 року, наказ директора департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації від 23.01.2015 року № 20 «Про державну атестацію закладів освіти 

області»); 

3) Сотницько-Балківський комунальний дошкільний навчальний заклад «Сонечко» 

(протокол № 1 від 21.01.2015 року, наказ директора департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації від 23.01.2015 року № 20 «Про державну атестацію закладів освіти 

області»); 

4) Сабатинівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Ульяновської районної ради 

Кіровоградської області (протокол № 3 від 05.03.2015 року, наказ директора департаменту 

освіти і науки облдержадміністрації від 10.03.2015 року № 101 «Про державну атестацію 

закладів освіти області»);  

5) Великочечеліївський дитячий садок «Берізка» загального розвитку (протокол 

№ 3 від 05.03.2015 року, наказ директора департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації від 10.03.2015 року № 101 «Про державну атестацію закладів освіти 

області»); 

6) Ганно-Леонтовичівський дошкільний навчальний заклад (протокол № 3 від 

05.03.2015 року, наказ директора департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 

10.03.2015 року № 101 «Про державну атестацію закладів освіти області»).  

Атестаційні матеріали подані на розгляд регіональної експертної ради у  І півріччі 

до березня 2015 року відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 

07.08.2013 року № 1/9-533 «Про методичні рекомендації для проведення державної 

атестації та внутрішнього контролю навчальних закладів». Під час атестації 

використовувалися орієнтовні критерії оцінювання діяльності дошкільних та 

загальноосвітніх навчальних закладів, затверджені наказом директора департаменту 

освіти і науки, молоді та спорту Кіровоградської облдержадміністрації від 11.10.2013 року 

№ 559 «Про затвердження орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності дошкільних та 

загальноосвітніх навчальних закладів Кіровоградської області».  

Основна частина закладів освіти області атестована без зауважень, зокрема 

Гайворонського, Добровеличківського, Знам’янського, Новоукраїнського, 

Олександрійського районів; міст  Знам’янки,  Кіровограда,  Олександрії та Світловодська. 

1.5. План підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників 

закладу 

Відповідно до плану-графіку підвищення кваліфікації у 2015 році при Державному 

вищому навчальному закладі «Університет менеджменту освіти» пройшли курси 

підвищення кваліфікації 13 педагогічних працівників, 3 викладачі стажувалися при 

Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка 
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та Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира 

Гнатюка. 

6. Співпраця з вищими навчальними закладами, освітніми установами та 

громадськими організаціями в межах України 

У 2015 році 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 та семінарські 

заняття для вчителів шкіл області на курсах підвищення кваліфікації,  були задіяні в 

організації та проведенні ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 

предметів.  

Одним із напрямів співпраці з вищими навчальними закладами, освітніми 

установами та громадськими організаціями в межах України є проведення педагогічних 

заходів на умовах співорганізаторів. Так варто відзначити у даному напрямі роботу 

окремих структурних підрозділів, а саме: 
Назва структурного 

підрозділу КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

Форма проведення заходу, назва 

Співорганізатори (вищі навчальні 

заклади, освітні установи та 

громадські організації в межах 

України 

Кафедра дошкільної та 

початкової освіти 

Міжвузівська науково-методична 

конференція з проблеми «Реалізація 

завдань Базового компоненту дошкільної 

освіти в Україні» 

Кафедра педагогіки дошкільної та 

початкової освіти Кіровоградського 

державного педагогічного 

університету імені Володимира 

Винниченка 

Спільне засідання кафедр з проблеми: 

«Нормативне і програмове регулювання 

змісту освітньої роботи з дітьми 

дошкільного віку» 

Кафедра педагогіки дошкільної та 

початкової освіти, кафедра методик 

дошкільної та початкової освіти 

Кіровоградського державного 

педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка 

Науково-методична 

лабораторія 

інформатики та 

інформаційних 

технологій навчання 

Участь учнів Кіровоградської області у 4 

(real-time) етапі Всеукраїнської Інтернет-

олімпіади з інформатики на базі 

педагогічного училища  

Кременчуцьке педагогічне училище 

ім. А.С. Макаренка Полтавської 

області 

Науково-методична 

лабораторія 

природничо-

математичних дисциплін 

Міжвузівська науково-практична 

конференція керівників районних 

(міських) методичних об’єднань учителів 

хімії та географії з проблем: «Хімія 

сьогодення: актуальні питання освіти, 

науки та виробництва»; «Еколого-

географічні та еколого-просвітницькі 

аспекти діяльності суб’єктів навчально-

виховного процесу в закладах освіти» 

Природничо-географічний 

факультет Кіровоградського 

державного педагогічного 

університету імені Володимира 

Винниченка 

Участь у засіданнях обласного осередку 

Українського географічного товариства 

Обласний осередок Українського 

географічного товариства 

Науково-методична 

лабораторія 

суспільствознавчих 

дисциплін 

Впровадження варіативного курсу 

суспільно-гуманітарного циклу в старших 

класах загальноосвітніх навчальних 

закладів «Спільна історія. Діалог 

культур» 

Всеукраїнська асоціація викладачів 

історії та суспільних дисциплін 

«Нова Доба» та український 

інститут вивчення Голокосту 

«Ткума» 

Участь у засіданнях обласної міжвідомчої 

координаційно-методичної ради з 

правової освіти населення та проведення 

щорічного обласного конкурсу на 

кращого знавця Конституції України 

Головне управління юстиції у 

Кіровоградській області 

Обласний навчально-

методичний центр 

освітнього менеджменту 

  



6 

та координації 

діяльності методичних 

служб 

Науково-методична 

лабораторія виховної 

роботи і формування 

культури здоров’я  

Проведено організаційне засідання 

музейного клубу міста Кіровограда. 

Організація пересувної виставки 

меморіального музею 

М. Кропивницького на базі музейної 

кімнати історії освіти Кіровоградщини 

Кіровоградська обласна організація 

Національної спілки краєзнавців 

України 

 

ІІ. Науково-методичне забезпечення реалізації державних та регіональних програм 

2.1. Державні програми 

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року 
(розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 р. № 686-р «Про затвердження плану 

заходів з реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року») 

Відповідно до Державної програми Національної стратегії розвитку освіти в 

Україні у 2015 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 оновлених навчальних програм 

для учнів загальноосвітніх навчальних закладів та програм профільних класів з 

поглибленого вивчення навчальних дисциплін.  

Співробітниками обласного навчально-методичного центру освітнього 

менеджменту та координації діяльності методичних служб продовжувалось здійснення 

науково-методичного забезпечення впровадження Державного стандарту базової та 

повної загальної середньої освіти через: 

 форми науково-методичної роботи, які проводились  відповідно до наказу 

Департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації від 08.12. 

2014 року № 471; 

 надання якісних інформаційно-організаційних і науково-методичних послуг, 

методичний супровід створення інформаційно-навчального середовища в системі освіти 

області; 

 вивчення та узагальнення досвіду роботи методичних кабінетів, центрів з 

проблеми «Науково-методичний супровід упровадження нових Державних стандартів»; 

 підготовку питання на науково-методичну раду КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» «Про науково-методичний супровід викладання навчальних предметів у 

2015-2016 навчальному році (4 клас, 7 клас)»; 

 участь у громадському обговоренні законопроекту «Про освіту», порядку 

проведення атестації педагогічних працівників, діяльності методичних кабінетів (центрів). 

На курсах підвищення кваліфікації керівників навчальних закладів області, 

педагогічних працівників методичних кабінетів, центрів запроваджено спецкурс 

«Онлайнові технології у роботі керівника загальноосвітнього навчального закладу». 

Навчально-тематичний план заняття регіональної школи новаторства (Кірішко Л.М.) 

включав практичне заняття «Віртуальні педагогічні спільноти як засіб ефективної спільної 

комунікації». Проведено заняття школи молодого керівника (Трубіна В.Г.) з проблеми 

«Онлайнові технології у роботі керівника загальноосвітнього навчального закладу».  

У міжкурсовий період керівників навчальних закладів області опрацювали 

спецкурси «Організація онлайнового освітнього середовища засобами технологій Web 

2.0.» (Литвиненко О.В), «Використання Prezi в діяльності директора школи» 

(Литвиненко О.В.), «Організація мережевої взаємодії з використанням віртуальних 

дошок» (Чала М.С.). 

У рамках виконання даної програми обласним навчально-методичним центром 
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психологічної служби системи освіти: 

 розроблено розпорядчо-інформаційні документи щодо: конкурсного набіру 

членів Національної тренерської мережі; удосконалення мережі районних (міських) 

методичних кабінетів галузі освіти та забезпечення навчальних закладів практичними 

психологами і соціальними педагогами; проведення регіонального семінару з підготовки 

педагогів-тренерів за навчальною програмою «Дорослішай на здоров'я»;  діяльності 

працівників районних і міських психологічних служб;  забезпечення психологічної 

допомоги учасникам бойових дій, членам їх сімей і громадян, які перебувають або виїхали 

із зони АТО; використання методичних розробок практичних психологів і соціальних 

педагогів малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів, НВО, НВК «школа-

дитячий садок», «школа I ступеня-гімназія», «загальноосвітній навчальний заклад-

позашкільний навчальний заклад»; виконання плану заходів щодо здійснення правової 

освіти населення на 2011-2015 роки; моніторингу щодо ефективності впровадження 

протиалкогольної програми «Сімейна розмова»; плану заходів Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської 

молоді на період до 2015 року; виконання плану заходів щодо запобігання торгівлі 

людьми на період до 2015 року; ознайомлення зі змістом програми «Діти і війна: навчання 

технік зцілення» для ознайомлення та використання у роботі»;  

 двічі проведено моніторинг забезпеченості навчальних закладів системи освіти 

фахівцями психологічної служби;  

 проведено моніторинг діяльності працівників психологічної служби в закладах 

освіти області; 

 впроваджено програми для підлітків щодо формування навичок здорового 

способу життя «Дорослішай на здоров’я» в 25 закладах освіти та «Сімейна розмова» в 

22 закладах області; продовжується навчання педагогів тренерів у рамках курсів 

підвищення кваліфікації та на навчальних семінарах-тренінгах; 

 розроблено методичні рекомендації «Алгоритм взаємодії між працівниками 

психологічної служби системи освіти та працівниками інших органів і служб у справах 

дітей»; 

 розроблено методичні рекомендації для практичних психологів і соціальних 

педагогів щодо профілактики насильницьких та агресивних форм поведінки серед 

учнівської та студентської молоді (лист КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» від 

19.10.2015 № 616/10-09); 
 запроваджено на курсах підвищення кваліфікації практичних психологів та 

соціальних педагогів вхідне анкетування в онлайн-режимі. 

 проведено скайп-наради для методистів, які відповідають за психологічну 

службу щодо організаційно-правових аспектів діяльності психологічної служби системи 

освіти. 

Галузева Концепція розвитку неперервної педагогічної освіти (наказ МОН 

України від 14.08.2013 р. № 1176 «Про затвердження галузевої Концепції розвитку 

неперервної педагогічної освіти») 

З метою ефективної реалізації основних завдань галузевої концепції розвитку 

неперервної педагогічної освіти (наказ МОН України від 14.08.2013 р. № 1176 «Про 

затвердження галузевої Концепції розвитку неперервної педагогічної освіти») та обласної 

програми «Вчитель» на 2014-2020 роки (рішення обласної ради від 20.09.2013 р. № 506), 

викладачами кафедри теорії і методики середньої освіти за звітний період: 

 розроблено науково-методичний супровід до тематики курсів підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників регіону; 

 модернізована робота інтернет-ресурсів кафедри (науково-методичного 

інтернет-журналу «Освітній інтернет-навігатор» (http://oin.in.ua/), інтернет-журналу 

«Електронні засоби навчання - від теорії до практики» (http://ezn.in.ua/), освітнього 

порталу «Я-Вчитель» (http://vchitel.kr.ua/) та персональних блогів викладачів кафедри 

http://oin.in.ua/
http://ezn.in.ua/
http://vchitel.kr.ua/
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(http://timso.koippo.kr.ua/); 

 оновлено зміст і форми професійної діяльності викладача. 

З метою інформаційно-методичного супроводу інноваційного розвитку освітніх 

установ і навчальних закладів регіону в рамках курсів підвищення кваліфікації керівників 

навчальних закладів обласним навчально-методичним центром освітнього менеджменту 

та координації діяльності методичних служб були організовані управлінська та 

педагогічна практика з проблем:  

 «Управління професійним розвитком педагогічних працівників» (на базі 

Новгородківського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

з поглибленим вивченням предметів – центр довузівської підготовки», березень); 

 «Стратегія та складові розвитку інформаційно-навчального середовища закладу» 

(на базі навчально-виховного комплексу «Долинська гімназія - загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 3», січень);  

 «Контрольно-аналітичне управління соціально-педагогічними системами» (на 

базі навчально-виховного комплексу «Бобринецька гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 1» (група 1) та Бобринецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 імені 

П.П. Шумилова (група 2), травень); 

 «Лідерство у прийнятті управлінських рішень: компетенції і компетентності 

керівника навчального закладу» на базі Петрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Петрівської районної ради, березень); 

 «Єдиний інформаційний простір: стратегії інноваційного розвитку методичного 

кабінету» (на базі Кіровоградського районного методичного кабінету, квітень); 

 «Інноваційні підходи до формування конкурентоспроможного педагога в умовах 

функціонування освітнього простору» (на базі Маловисківського районного методичного 

кабінету, квітень); 

 «Управління інноваційною діяльністю в навчальному закладі» (на базі 

комунального закладу «Педагогічний ліцей», гімназії нових технологій навчання, 

вересень); 

  «Стратегічне управління інтегрованим розвитком організації» (на базі КЗ «НВО 

ліцей – школа – ДНЗ» Вікторія–П.», жовтень). 

На запити слухачів до навчально-тематичних планів  курсів включено лекційні та 

практичні заняття «Медіа-освіта та медіа-грамотність», «Школа синергетичного ефекту 

«2+2=5», «Імідж сучасного педагога» (Корецька Л.В.) «Інноваційні управлінські та 

педагогічні технології як засоби розвитку школи» (Войтко В.В.), «Теорії розвитку як 

базова основа особистісно-зорієнтованого підходу» (Гельбак А.М.), практичні заняття 

«Науково-методичний супровід розвитку інформаційно-навчального середовища 

навчального закладу» (Половенко О.В.). 

Державна програма «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року» 
(наказ Управління освіти і науки облдержадміністрації від 27.12.2007 року № 550 «Про затвердження 

заходів на виконання Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року») 

Обласним навчально-методичним центром психологічної служби системи освіти у 

рамках виконання вказаної програми проведено моніторинг просвітницької роботи щодо 

репродуктивного здоров’я дітей «Відповідальність і здоров’я людини». Організовано 

проведення: міжрегіонального навчального семінару-тренінгу за програмою «Дорослішай 

на здоров’я»  та розроблено спецкурс «Дорослішай на здоров'я», який реалізується у 

рамках курсів підвищення кваліфікації практичних психологів (квітень); обласного 

тренінгу для соціальних педагогів загальноосвітніх навчальних закладів «Профілактика 

девіантної та делінквентної поведінки дітей та підлітків. Програма «Сімейна розмова». 

проведено спецкурси «Дорослішай на здоров'я» та «Сімейна розмова» в рамках курсів 

підвищення кваліфікації практичних психологів та соціальних педагогів (грудень). 

Підготовлено звіт на МОН України про виконання заходів (лист КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського від 07.12.2015 р. «Про виконання заходів Державної 

http://timso.koippo.kr.ua/
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програми «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року»). 

Державна цільова соціальна програма «Молодь України» на 2009-2015 роки  
(постанова Кабінету Міністрів України  від 28 січня 2009 р. N 41) 

Відповідно до завдань програми обласним навчально-методичним центром 

психологічної служби системи освіти розроблено та включено до навчально-тематичних 

планів курсів працівників психологічної служби практичні заняття з питань  духовності 

моральності та формування загальнолюдських цінностей («Виховання ціннісного 

ставлення до людини» Третяк О.П., старший викладач кафедри дошкільної та початкової 

освіти). Впроваджено на курсах підвищення кваліфікації практичних психологів та 

соціальних педагогів спецкурс «Дорослішай на здоров’я» та проведено навчальний 

тренінг з підготовки педагогів-тренерів з програмами «Дорослішай на здоров’я». 

Підготовлено звіт на МОН України про виконання заходів (лист КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського» від 27.10.2015 р. № 639/10-08 «Про виконання заходів  щодо 

реалізації Національної кампанії «Стоп насильству»). 

Концепція реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на 

період до 2015 року (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.08.2012 р.                     

№ 888 «Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо профілактики 

правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року») 
Обласним навчально-методичним центром психологічної служби системи освіти у 

рамках виконання завдань програми були організовані та проведені методичні заходи: 

семінар для практичних психологів та соціальних педагогів професійно-технічних 

навчальних закладів «Соціально-педагогічна та психологічна робота з підлітками у 

конфліктний та постконфліктний періоди»; школа молодого спеціаліста для практичних 

психологів та соціальних педагогів закладів освіти «Виявлення психологічних причин 

соціальної дезадаптації дітей та підлітків, вибір форм і змісту корекційної та 

профілактичної роботи».  

Проведено Всеукраїнський моніторинг «Молодь і протиправна поведінка» 

(результати оприлюднені у листі КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» від 

09.09.2015 р. №500/10-09 «Про проведення моніторингу «Молодь і протиправна 

поведінка»). 

Також підготовлено звіти про виконання плану заходів даної програми (лист КЗ 

«КОІППО імені Василя Сухомлинського» від 14.05.2015 р. № 375/10-07 «Про виконання 

наказу Міністерства освіти і науки України від 03.08. 2012 р. № 888 «Про затвердження 

плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо профілактики 

правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року» та лист КЗ 

«КОІППО імені Василя Сухомлинського» від  26.11.2015 р. № 697/10-07 «Про виконання  

плану заходів щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на 

період до 2015 року»). Підготовлено методичні рекомендації щодо проведення 

просвітницько-профілактичних заходів запобігання правопорушень серед неповнолітніх 

та пропозиції до серпневих педагогічних конференцій з питання профілактики 

правопорушень серед підлітків. 

Державна цільова соціальна програма протидії торгівлі людьми на період до 2015 року 
(наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 19.07.2012 р. № 827 «Про затвердження 

плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо запобігання торгівлі людьми на період до 

2015 року») 
На реалізацію завдань даної програми було розроблено та включено до навчально-

тематичних планів курсів працівників психологічної служби практичні заняття з питань 

протидії торгівлі людьми «Психологічна робота з дітьми в умовах травматичної кризи» 

(Чебоненко В.Ф., завідувач обласного навчально-методичного центру психологічної 

служби системи освіти). Також взяли участь у Всеукраїнському семінарі-тренінгу 

«Організація навчально-виховного процесу щодо профілактики торгівлі людьми в 

освітньому середовищі» (м. Київ).  
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Проведено моніторингове дослідження ефективності заходів щодо протидії 

торгівлі людьми «Вплив експлуатації дітей на їх здоров'я» (лист  КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського» від 21.10.2015 р. № 627/10-09 «Про проведення моніторингу 

«Ефективність заходів щодо протидії торгівлі людьми») та підготовлено звіт на МОН 

України про виконання заходів (лист КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» від  

26.11.2015 р. № 696/10-07 «Про виконання  плану заходів щодо запобігання торгівлі 

людьми на період до 2015 року»). 

Концепція реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, 

боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та 

прекурсорів на 2011-2015 роки (наказ Міністерства освіти і науки України від 30.12.2010 р.                     

№ 1313 «Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2010 р. № 2140») 

У рамках виконання вказаної програми обласним навчально-методичним центром 

психологічної служби системи освіти проводилася аналітична робота. Зокрема, 

моніторинги з тем: «Стан превентивної освіти дітей та учнівської молоді в навчальних 

закладах (лист КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» від 10.04.2012 р. № 337 «Про 

здійснення правової освіти на 2011-2015 роки»); «Молодь і протиправна поведінка» (лист 

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» від 09.09.2015 р. №500/10-09 «Про 

проведення моніторингу «Молодь і протиправна поведінка») та організовано моніторинг 

ефективності впровадження програми «Сімейна розмова» (лист КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського» від 06.05.2015 р. № 361/10-09 «Про проведення моніторингу 

щодо ефективності впровадження протиалкогольної програми «Сімейна розмова»). 

Підготовлено звіт на МОН України про виконання заходів (лист КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» від 07.12.2015 р. № 709/10-08 «Про виконання заходів 

управління освіти і науки облдержадміністрації щодо протидії поширенню наркоманії, 

боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів 

на 2011-2015 роки»). 

Державна цільова програма «Національний план дій з реалізації Конвенції про права 

інвалідів» на період до 2020 року (постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2012 р. № 706), 

Державний стандарт початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами (Постанова 

Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2013 р. № 607) 

У рамках реалізації завдань програми організована та проведена Всеукраїнська 

науково-методична конференція 29-30.09.2015 р. «Ідеї гуманної педагогіки та сучасна 

система інклюзивного навчання» (кафедра педагогіки, психології і корекційної освіти). 

Також розроблено та апробовано: спецкурс «Впровадження інклюзивного навчання 

в загальноосвітній простір», проводяться заняття  «Соціалізація та інтеграція дітей з 

особливими потребами в загальноосвітній простір», «Організація корекційно-

розвивальної роботи з учнями з особливими потребами» (Павлюх В.В.); презентацію до 

лекційного заняття «Категорії дітей групи “ризику” та особливості їх розвитку» 

(Войтко В.В.); презентацію до лекції «Особливості корекційно-супроводжувальної роботи  

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

2.2. Регіональні програми 

Обласна програма «Вчитель» на 2014-2020 роки 

Основні завдання вказаної програми реалізувалися шляхом науково-методичного 

забезпечення оновлення змісту і форм професійної діяльності організаторів виховного 

процесу та бібліотечної справи області. Таким чином, основний акцент у системі 

підвищення професійної компетентності організаторів виховного та бібліотечного 

процесу на всіх рівнях робиться  на впровадженні сучасних педагогічних технологій в 

освітній процес, ключових аспектах розширення інформаційно-освітнього простору 

користувачів. 

На допомогу педагогічній громадськості на веб-сайті інституту (http://koippo.kr.ua/) 

представлений електронний каталог перспективних моделей виховних систем та кращий 

досвід шкільних бібліотекарів навчальних закладів області. 

Для функціонування системи професійно-педагогічної адаптації молодих фахівців 
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у закладі протягом 2015 року забезпечено підвищення кваліфікації спеціалістів різних 

фахових категорій (усього 120 груп курсів). Проведено курси для новопризначених 

керівників шкіл (резерв на ці посади) та тих, хто має стаж роботи до трьох років. 

Професійному росту молодих фахівців сприяє навчання в обласних школах 

управлінської та педагогічної майстерності, технологічного досвіду, школі творчого 

словесника, участь у засіданнях творчих груп,  майстер-класах. Щорічно в рамках Тижня 

молодого вчителя інститут влаштовує навчальні семінари для молодих спеціалістів 

різного фаху. 

Функціонують: обласна школа педагогів-дослідників для підтримки ініціативних 

молодих учителів, школа молодого спеціаліста для практичних психологів та соціальних 

педагогів закладів освіти, постійно діючий семінар для учителів історії, які мають стаж 

роботи за фахом до 7 років. 

Спільно з обласним комітетом профспілки працівників освіти і науки України у 

березні проведено 44-й Зліт молодого вчителя  за окремою програмою. 

Питання організації для керівників та педагогічних працівників навчальних 

закладів області курсів, семінарів, конференцій з питань законодавства про освіту 

розглядалося у кількох напрямах: 

На виконання наказів Міністерства освіти і науки України від 22.05. 2012 р. №615 

«Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)»  від 

21.05. 2012 р. № 604 «Про навчальну програму розвитку дітей старшого дошкільного віку 

«Впевнений старт» та з метою створення необхідних умов для забезпечення дітям 

обов’язкової дошкільної освіти кафедрою дошкільної та початкової освіти реалізуються  

заходи, якими передбачено підготовку педагогічних працівників дошкільних навчальних 

закладів до роботи за новою Програмою. 

Зокрема, кафедрою дошкільної та початкової освіти в плани курсів підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів уведено спецкурс 

«Особливості запровадження Базового компоненту дошкільної освіти в Україні», лекцію 

«Вектор наступності Державних стандартів дошкільної і початкової освіти». 

У 2015 році підвищували свій фаховий рівень: на курсах – 521 педагогічний 

працівник ДНЗ та у міжкурсовий період  – 70. 

З метою успішного впровадження в області Державного стандарту початкової 

загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

20.04.2011р. № 462, кафедрою дошкільної і початкової освіти створена ефективна система 

підвищення професійної компетентності вчителів початкових класів. Так, розроблено 

курси підвищення кваліфікації учителів початкових класів відповідної тематики 

(наприклад, «Особливості роботи учителя в умовах реалізації Державного стандарту 

початкової загальної освіти», «Компетентнісний підхід до викладання предметів 

початкової школи», «Інноваційні підходи до формування ключових, предметних та 

міжпредметних компетентностей молодших школярів» тощо). 

У рамках курсів науково-педагогічними працівниками проводились лекційні та 

практичні заняття, тренінги, майстер-класи з актуальних проблем початкової освіти в 

умовах реалізації нових Державних стандартів.  

Окрім того, проведені обласні семінари: для керівників районних (міських) 

методичних об’єднань учителів початкових класів з проблеми «Розвиток ключових і 

предметних компетентностей молодших школярів у процесі реалізації Державного 

стандарту початкової загальної освіти»; для спеціалістів відділів, управлінь освіти, 

методистів методичних кабінетів (центрів) відділів, управлінь освіти 

райдержадміністрацій, міських рад, які відповідають за початкову освіту, з проблеми 

«Особливості організації навчально-виховного процесу в 1-4 класах у процесі реалізації 

Державного стандарту початкової загальної освіти». 

Організовано  обласну міжвузівську науково-практичну конференцію з проблеми 

«Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі 
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початкової школи». 

Науково-методичний супровід реалізації Державного стандарту базової і повної 

загальної середньої освіти здійснюється шляхом оперативного внесення змін до змісту і 

організації роботи творчих груп учителів та вихователів, проведення тематичних «круглих 

столів», тренінгів, майстер-класів, цільових методичних декад на базі районних та міських 

методичних кабінетів, презентацій педагогічного досвіду, сучасних засобів навчання, 

продуктивних освітніх новацій і технологій, нових програм, навчальних курсів, посібників 

щодо реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти. Визначальним 

показником якості цієї роботи є підготовка й публікація конкретних методичних 

рекомендацій для вчителів, вихователів, керівників закладів освіти щодо організації та 

особливостей вивчення у наступному навчальному році предметів загальноосвітнього 

циклу, здійснення виховної роботи, психологічного супроводу освітнього процесу.  

У зв'язку з прийняттям Положення про дистанційне навчання, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки  України від 25.04.13 року № 466, діє і стає 

перспективною нова модель навчання – очно-дистанційна. За  очно-заочною  формою 

навчання у  2015 році пройшли  курси підвищення кваліфікації 129 педагогів. 

Запроваджено обласні он-лайн заходи. Зокрема, серія онлайн семінарів, спрямованих на 

підготовку педагогів, учасників обласного туру всеукраїнського конкурсу «Учитель 

року - 2016», «Класний керівник року»; інтернет-конференції, обласний огляд освітніх 

блогів «Педагогічна блогосфера», обласний фестиваль освітніх веб-квестів. 

У рамках обласних  міжкурсових заходів до навчально-тематичних планів були 

включені питання щодо обговорення Закону «Про освіту», Положення про дистанційне 

навчання, проекту концепції розвитку освіти до 2025 року, Стратегії національно-

патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки.  

Обласна цільова програма «Освітній округ 2011-2015» 

У період 24-26 лютого 2015 року працівниками обласного навчально-методичного 

центру освітнього менеджменту та координації діяльності методичних служб було 

здійснено тематичне вивчення діяльності методичних кабінетів відділів освіти Долинської 

та Олександрійської районних державних адміністрацій і Петрівської районної ради з 

проблеми «Науково-методичний супровід розвитку інформаційно-навчального 

середовища регіону». Значний акцент було зроблено на питаннях вивчення стану 

методичної роботи в умовах освітніх округів. 

У системі надається адресна допомога завідувачам, методистам Р(М)МК(Ц), 

керівникам навчальних закладів з питань щодо науково-методичного забезпечення 

впровадження профільного навчання в умовах освітніх округів. 

Здійснено методичне дослідження «Структура методичної роботи в умовах освітніх 

округів у 2015-2016 н.р.» у Вільшанському, Гайворонському, Новомиргородському, 

Олександрівському, Долинському, Новгородківському, Петрівському районах та 

м. Олександрії, що дозволило пропагувати і поширювати педагогічний досвід роботи 

методичних кабінетів (центрів) щодо питань організації науково-методичної роботи з 

педагогічними кадрами в освітньому окрузі. Досвід роботи методичного кабінету відділу 

освіти Петрівської райдержадміністрації висвітлено у статті «Особливості організації 

науково-методичної роботи з педагогами в умовах освітніх округів» («Методичний 

вісник», 2015 р.). Також оновлено електронний банк даних про мережу освітніх округів 

області у 2015-2016 н.р. 

Обласна програма патріотичного виховання населення на період до 2017 року 

Науково-методичне забезпечення реалізації обласної програми патріотичного 

виховання населення на період до 2017 року здійснювалося науково-методичною 

лабораторією виховної роботи і формування культури здоров’я: 

- у рамках курсів підвищення кваліфікації та обласних педагогічних студій 

організовано 2 презентації та зустрічі педагогів з авторами-укладачами ювілейного 

видання серії фотоальбомів «Кіровоградщина у дзеркалі часу» (Л.А. Гайда, Ю.В. Міцай); 
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- представлено досвід музейного комплексу Підлісненського НВК 

Олександрівського району та історико-етнографічного музею Хмелівської ЗШ І-ІІІ ст. 

Маловисківського району на сайті Педагогічного музею України (Л.А. Гайда); 

- розроблено практичне заняття для організаторів виховного процесу «Сучасні 

підходи до формування громадянсько-патріотичних почуттів учнівської молоді»                  

(Ю.В. Міцай); 

- розроблено практичні заняття: «Використання потенціалу проекту 

«Кіровоградщина. Історія рідного краю» у виховній системі навчального закладу», 

«Краєзнавча освіта як складова професійної компетентності педагога» (Л.А. Гайда) та 

методичні рекомендації для проведення Першого уроку у 2015/2016 навчальному році з 

національно-патріотичного виховання (Ю.В. Міцай, Л.А. Гайда, С.М. Пляка); 

- оновлено електронний каталог віртуальних подорожей музеями області та 

України з метою вивчення історико-культурної спадщини та процесів державотворення 

(С.М. Пляка); 

-  створено електронний каталог «Пам’ятаємо. Перемагаємо», де розміщено 

нормативно-правові документи та інструктивно-методичні матеріали щодо відзначення 

Дня пам’яті та примирення і Дня Перемоги над нацизмом у Європі (С.М. Пляка); 

-  доповнено тематичну рубрику «Ми – українці!»: концепція національно-

патріотичного виховання дітей та молоді; національна ідея в становленні громадянина-

патріота; методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у 

загальноосвітніх навчальних закладах; програма українського патріотичного виховання 

дітей та учнівської молоді (Ю.В. Міцай, С.М. Пляка); 

- створено відеотеку (напрямки: «Зима, що нас змінила», «Пам’ятаємо. 

Перемагаємо», «Неоголошена війна») (С.М. Пляка); 

- створено каталог методичних матеріалів за 2014-2015рр. з національно-

патріотичного виховання учнівської молоді (Ю.В. Міцай, С.М. Пляка); 

- взято участь в інноваційному проекті-фестивалі «Арсенал ідей» (простір музеїв – 

освітні програми музеїв) (Л.А. Гайда; 30.05.2015 р.); 

- розроблено науково-методичний супровід навчальної програми гуртка з 

позашкільної освіти та курсу за вибором «Кіровоградщина. Історія рідного краю» 

(Гайда Л.А.). 

За результативну роботу та внесок у дослідження і популяризацію історико-

культурної спадщини краю Гайду Ларису Анантоліївну нагороджено Почесною Грамотою 

Міністерства культури України та присуджено Всеукраїнську премію імені Володимира 

Антоновича у галузі пам’яткознавства Українського товариства охорони пам’яток історії і 

культури. 
Програма розвитку психологічної служби системи освіти Кіровоградської області на 

період до 2017 року (наказ директора департаменту освіти і науки, молоді та спорту Кіровоградської 

обласної державної адміністрації від 14.10.2013 року №563 «Про затвердження Програми розвитку 

психологічної служби системи освіти Кіровоградської області на період до 2017 року») 

Вирішення основних завдань програми обласним навчально-методичним центром 

психологічної служби системи освіти здійснювалася шляхом проведення скайп-нарад для 

методистів, які відповідають за психологічну службу, «Організаційно-правові аспекти 

діяльності психологічної служби системи освіти» та підготовці методичних рекомендацій 

з проблем «Роль, місце та основні функції практичного психолога, соціального педагога в 

організації навчально-виховного процесу» і «Психологічна робота з дітьми та підлітками в 

умовах травматичної кризи» для керівників місцевих органів управління освітою та 

керівників закладів освіти, практичних психологів і соціальних педагогів. Також 

упродовж року проведено щорічний моніторинг забезпечення працівниками 

психологічної служби закладів освіти області (лист КОІППО імені Василя 

Сухомлинського від 18.03.2011р. № 253 «Про моніторинг забезпеченості навчальних 

закладів системи освіти фахівцями психологічної служби на період до 2017 року»). 

Здійснено оновлення тематичних рубрик з проблем практичної психології та соціальної 
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педагогіки на сайті обласного навчально-методичного центру психологічної служби 

системи освіти. 

 

ІІІ. Масові педагогічні заходи міжнародного і всеукраїнського рівня  

За результатами наукової, науково-методичної та дослідно-експериментальної 

роботи науково-педагогічними та педагогічними працівниками інституту в 2015 році було 

організовано і проведено педагогічні заходи міжнародного і всеукраїнського рівнів. 

Зокрема варто відзначити Всеукраїнську науково-практичну конференцію з міжнародною 

участю «Формування освітнього середовища навчально-дослідницької діяльності дітей у 

контексті наступності та перспективності» (22-23 квітня), організаторами якої виступила 

кафедра теорії і методики середньої освіти (Голодюк Л.С., Буртовий С.В.) і кафедра 

дошкільної та початкової освіти (Тарапака Н.В.) спільно з Національним центром «Мала 

академія наук України», Черкаським обласним інститутом післядипломної освіти 

педагогічних працівників. Особливістю проведення конференції став її очно-дистанційний 

формат. Завдяки використанню дистанційної платформи був забезпечений відеозв’язок 

між трьома аудиторіями з міст України: Київ – Кіровоград – Черкаси та міста Сєдльце 

(Польща). За результатами конференції упорядкований збірник матеріалів  «Формування 

освітнього середовища навчально-дослідницької діяльності дітей у контексті наступності 

та перспективності: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю» (Київ-

Черкаси-Кіровоград, 22-23 квітня 2015 р.). – К., 2015. – С. 184. 

На виконання завдань інноваційного освітнього проекту «Розквіт» з теми 

«Створення науково-методичних засад формування у дітей навчально-дослідницьких 

умінь» у вересні проведені всеукраїнські науково-педагогічні діалоги (у очно-

дистанційній формі) для закладів міст  Києва, Черкас, Кіровограда. 

Кафедрою педагогіки, психології і корекційної освіти були організовані та 

проведені:  

Всеукраїнська науково-методична інтернет-конференція «Андрагогічні засади 

післядипломної освіти» (у заочній формі). Матеріали конференції розміщено на сайті 

http://konferenciya.jimdo.com/ та упорядковано збірник «Андрагогічні засади 

післядипломної освіти: зб. матер. Всеукр. наук.-метод. інтернет-конфер.», м. Кіровоград, 

20-28.04.2015 р. / уклад. О.Е.Жосан. – Кіровоград: КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського», 2015. – 405 с. 

Всеукраїнська науково-методична конференція «Ідеї гуманної педагогіки та 

сучасна система інклюзивного навчання». За результатами конференції упорядкований 

збірник матеріалів «Ідеї гуманної педагогіки та сучасна система інклюзивного навчання: 

зб. матер. Всеукр. науково-метод. конференції, присвяченої 97-річчю від дня народження 

В.Сухомлинського, 29-30.09.2015» / уклад. О.Е.Жосан. – Кіровоград: Ексклюзив-систем, 

2015. – 468 с. 

Науково-методичною лабораторією суспільствознавчих дисциплін був проведений 

всеукраїнський семінар учителів історії з теми «Науково-методичний супровід 

формування предметної історичної компетентності на уроках та в позаурочний час»                 

(23-24 березня, м. Кіровоград), який відбувся у рамках ІV етапу ХХ Всеукраїнської 

олімпіади з історії. 

Науково-методичною лабораторією гуманітарно-естетичних дисциплін був 

організований і проведений всеукраїнський науково-практичний семінар методистів 

обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти з проблеми «Формування 

української ідентичності учнів на уроках української мови і літератури» (24-25 вересня). 

 

У 2015 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 
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 VII Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічний 

супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах 

трансформації освіти», 22 травня, м. Київ (Митрофаненко Ю.С.); 

 Міжнародна наукова конференція «Ідіолект Михайла Коцюбинського в контексті 

сучасних лінгвістичних парадигм», 27 лютого, м. Ніжин (Вікторіна О. М.); 

 Міжнародна науково-методична конференція «Проблеми математичної освіти», 2-4 

червня, м. Черкаси (Голодюк Л.С.); 

 Спікер ІІI міжнародної освітньої онлайн-конференції INTEL для України та країн 

СНД «Нові горизонти ІКТ для сталого розвитку та освіти», 10-30 листопада, м. Київ: 

http://conf2015.iteach.com.ua/speakers/skripka.html (Скрипка Г.В); 

 Міжнародна науково-практична конференція «Наукові дослідження та їхнє 

практичне застосування. Сучасний стан та шляхи розвитку 2015», 6-18 жовтня, м. Одеса 

(Небеленчук І.О.); 

 Міжнародний польсько-український семінар «Лідери Шкільної Академії 

Підприємливості 3», 5-13 вересня, м. Варшава (Митрофаненко Ю.С.); 

 Відкрита міжнародна онлайн конференція «Мистецтво розробки дистанційних 

курсів», листопад: блог спільноти e-learning PRO (Буртовий С.В.); 

Кафедра педагогіки, психології та корекційної освіти 

 V Міжнародний науково-практичний семінар «Психологія діалогу і світ людини», 

19-20 березня (Павлюх В.В.); 

 Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної науки», 

30-31 травня, м. Київ (Войтко В.В.); 

 VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічний 

супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах 

трансформації освіти», 22 травня, м. Київ (Гельбак А.М., Павлюх В.В.); 

 V Міжнародна науково-методична конференція «Освітні вимірювання-2015. 

Реформування зовнішнього незалежного оцінювання: методологія, модель, основні 

складові»,  30 вересня - 2 жовтня, м. Одеса (Кендюхова А.А.);  

 ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми надання вищої освіти 

особам з особливими потребами в умовах інклюзивного освітнього простору»,                            

4-5 листопада, м. Вінниця (Войтко В.В.); 

 І Міжнародна науково-практична конференція «Професійно-трудове навчання осіб 

з інтелектуальними порушеннями як засіб їх соціалізації», 13-15 жовтня, 

м. Дніпропетровськ (Войтко В.В.); 

 Міжнародний польсько-український семінар «Лідери Шкільної Академії 

Підприємливості 3», 5-13 вересень, м. Варшава (Гельбак А.М.). 

Кафедра дошкільної та початкової освіти 

 VII Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічний 

супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах 

трансформації освіти», 22 травня (Кондратова В.В.); 

 Х Міжнародна науково-практична конференція «Вища освіта України у контексті 

інтеграції до європейського освітнього простору», 19-21 листопада (Гагаріна Н.П.). 

Науково-методична лабораторія інформатики та інформаційних технологій навчання 

 Міжнародна практико-орієнтована інтернет-конференція «Розвиток 

інформаційного освітнього середовища та науково-технічна творчість в сучасній школі», 

23 березня – 3 квітня, м. Київ (Чала М.С.); 

 Дистанційний майстер-клас «Практики проблемно-орієнтованого навчання 

математики з використанням соціальних математичних сервісів нового покоління», 

квітень, м. Київ (Чала М.С.); 

 Семінар-нарада регіональних керівників та координаторів україно-естонського 

проекту «Міксіке в Україні», жовтень, м. Львів, м. Трускавець (Чала М.С.). 

http://conf2015.iteach.com.ua/speakers/skripka.html
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Навчально-методичний центр дистанційного навчання 

 Спікер ІІI міжнародної освітньої онлайн-конференції INTEL для України та країн 

СНД «Нові горизонти ІКТ для сталого розвитку та освіти», 10-30 листопада, м. Київ: 

http://conf2015.iteach.com.ua/speakers/skripka.html (Литвиненко О.В.); 

 Міжнародна освітня онлайн-конференція INTEL для України та країн СНД «Нові 

горизонти ІКТ для сталого розвитку та освіти», 10-30 листопада, м. Київ (Частаков А.В.). 

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

 Міжнародна наукова конференція «Українська політична еміграція у ХХ столітті: 

досвід культурно-спільнотного себепредставлення і самоутвердження в західному світі: до 

130-річчя від дня народження Ольгерда Бочковського», 21 квітня, м. Київ (Гайда Л.А.); 

 Міжнародна наукова конференція «На східній межі старої Європи», 12-14 травня, 

м. Кіровоград (Гайда Л.А.). 

Обласний навчально-методичний центр освітнього менеджменту та координації 

діяльності методичних служб 

 Міжнародна наукова конференція «ON THE EASTEPN FPONTIERS OF EVROPE 

(«На східних кордонах старої Європи»), 13-14 травня, м. Кіровоград (Кірішко Л.М.); 

 VІІ Міжнародний фестиваль педагогічних інновацій, 17-18 вересня м. Черкаси 

(Половенко О.В., Кірішко Л.М.) дипломи за перемогу у номінації «Інновації в управлінні 

загальноосвітніми навчальними закладами».   

Науково-методична лабораторія суспільствознавчих дисциплін 

 Міжнародна наукова конференція «Підтримка освіти у галузі демократичного 

громадянства та прав людини в країнах Східного партнерства», 4-5 червня, м. Київ 

(Кравченко Ю.В.); 

 Міжнародна наукова конференція «ON THE EASTEPN FPONTIERS OF EVROPE» 

(«На східних кордонах старої Європи»), 13-14травня, м. Кіровоград (Кравченко Ю.В., 

Черткова Н.С.); 

 Освітній семінар-школа з історії Голокосту в Україні та проблем викладання цієї 

тематики в школах України організована Українським центром вивчення історії 

Голокосту у співпраці з Меморіалом Яд Вашем, Євразійським єврейським конгресом та 

Посольством Держави Ізраїль в Україні, 18-23 серпня, м. Кіровоград (Кравченко Ю.В., 

Черткова Н.С.). 

Учасниками всеукраїнських педагогічних заходів стали: 

Кафедра теорії і методики середньої освіти 

 ІІI Всеукраїнські Волошинські читання «Ціннісні парадигми наукової спадщини 

Ніли Волошиної», 9 квітня,  м. Черкаси (Небеленчук І.О.); 

 Всеукраїнський науково-методичний семінар «Актуальні питання викладання 

інформатики та інформаційних технологій в умовах реформування освіти», 15-17 квітня, 

м. Запоріжжя (Буртовий С.В.); 

 Всеукраїнський вебінар «Ефективне управління інноваційною діяльністю засобами 

ІКТ», 23 квітня, м. Київ (Буртовий С.В.); 

 Всеукраїнський семінар для вчителів історії та методистів до дня пам'яті жертв 

Голокосту та 70-річчя визволення Аушвіцу, 27-28 січня, м. Дніпропетровськ 

(Митрофаненко Ю.С.); 

 Всеукраїнський науково-методичний семінар з проблеми «Науково-методичний 

супровід формування історичної предметної компетентності на уроках та в позаурочний 

час», 24 березня, м. Кіровоград (Митрофаненко Ю.С.); 

 Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Формування освітнього середовища навчально-дослідницької діяльності дітей», 22-23 

квітня, м. Кіровоград (Голодюк Л.С., Буртовий С.В., Вікторіна О.М., Скрипка Г.В., 

Митрофаненко Ю.С.) 

http://conf2015.iteach.com.ua/speakers/skripka.html
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 Всеукраїнська виставка-презентація «Післядипломна педагогічна освіта в контексті 

сучасних цивілізаційних змін», 22 травня, м. Київ (Митрофаненко Ю.С.); 

 Всеукраїнська науково-практична конференція «Перейменувальні процеси в 

топоніміці як ціннісний вибір українського суспільства», 11 червня, м. Кіровоград 

(Митрофаненко Ю.С.); 

 Всеукраїнська науково-практична конференція «Засоби і технології сучасного 

навчального середовища», 22-23 травня, м. Кіровоград (Голодюк Л.С.); 

 Всеукраїнські науково-педагогічні читання «Самоосвітня компетентність учасників 

освітнього процесу: актуальні питання теорії та практики», 10 листопада, м. Полтава 

(Небеленчук І.О.); 

 IV Всеукраїнська наукова конференція «Творча спадщина Володимира Винниченка 

на тлі ХХ століття», 23-24 жовтня м. Кіровоград (Митрофаненко Ю.С.); 

 ІІI Всеукраїнські Яворницькі наукові читання, 5-6 листопада, м. Дніпропетровськ 

(Митрофаненко Ю.С.); 

 Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Особливості 

впровадження національної рамки кваліфікацій в післядипломну освіту», 24 листопада, 

м. Київ (Буртовий С.В.); 

Кафедра педагогіки, психології та корекційної освіти 

 ІV Всеукраїнська інтернет-конференція у межах Всеукраїнської школи новаторства 

керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників післядипломної педагогічної 

освіти «Шляхи трансформації післядипломної педагогічної освіти в умовах 

модернізаційних змін у суспільстві», 17 червня (Гельбак А.М.); 

 Всеукраїнська науково-практична конференція «Гуманістична парадигма в 

спеціальній освіті: наука і практика», 9-10 червня (Павлюх В.В.); 

 Всеукраїнська інтернет-конференція «Актуальні проблеми університетської та 

професійної післядипломної освіти в кризових умовах», 27 лютого,  м. Київ (Войтко В.В.); 

 Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблема української ідентичності 

в сучасному шкільному підручнику», 21квітня, м. Вінниця (Жосан О.Е.); 

 Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Формування освітнього середовища навчально-дослідницької діяльності дітей»,                    

22-23 квітня, м. Кіровоград (Гельбак А.М.); 

 Всеукраїнська науково-методична конференції «Ідеї гуманної педагогіки та сучасна 

система інклюзивного навчання», 29-30 вересня, м. Кіровоград (Жосан О.Е., Войтко В.В., 

Червонець І.В., Павлюх В.В., Молчанова О.М., Місюня Л.В.); 

 ХVІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Вітчизняна наука на 

зламі епох: проблеми та перспективи розвитку», 17-18 жовтня, м. Переяслав-

Хмельницький (Войтко В.В.); 

  Всеукраїнська науково-практична конференція «Філософія, теорія та практика 

випереджаючої освіти для сталого розвитку», 26 листопада, м.Дніпропетровськ 

(Єфіменко С.М.); 

 Всеукраїнській круглий стіл з проблеми «Професійно-технічна освіта України: 

можливості реформування», червень, портал «Освітня політика» (Жосан О.Е., 

Молчанова О.М.); 

 Всеукраїнський круглий стіл з проблеми «Якою буде післядипломна освіта?», 

вересень, портал «Освітня політика» (Жосан О.Е.); 

 Всеукраїнський круглий стіл з проблеми «Інклюзивна освіта в Україні: інновація 

чи профанація?», жовтень, портал «Освітня політика» (Жосан О.Е.);  

 Всеукраїнський круглий стіл з проблеми «Сертифікація педагогічних працівників: 

навіщо, хто і як?», листопад, портал «Освітня політика» (Жосан О.Е.). 

Кафедра дошкільної та початкової освіти 
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 Всеукраїнська науково-практична конференція «Формування освітнього 

середовища навчально-дослідницької діяльності дітей у контексті наступності та 

перспективності», 22-23 квітня, м. Кіровоград (Тарапака Н.В., Кондратова В.В., Третяк 

О.П., Тіхонова Н.Г, Гагаріна Н.П., Скуренко С.Л.); 

 Всеукраїнська Школа методичного досвіду «Реалізація компетентнісного підходу 

на уроках музичного, образотворчого мистецтва та інтегрованих курсів «Мистецтво», 

«Художня культура», 24-27 червня (Кондратова В.В.); 

 Всеукраїнський науково-практичний семінар «Екологія дошкільного дитинства: 

відповіді на виклики сьогодення», 27-28 травня (Скуренко С.Л.); 

 Всеукраїнська науково-практична конференція «Особистісний розвиток дітей та 

молоді в інноваційно орієнтованому освітньому середовищі», 22 жовтня, м. Київ 

(Третяк О.П); 

 Всеукраїнський колоквіум «Проблеми сучасної дошкільної освіти», 24-25 вересня, 

м. Київ (Скуренко С.Л.). 

Науково-методична лабораторія гуманітарно-естетичних дисциплін 

 Всеукраїнська нарада методистів із зарубіжної літератури інститутів 

післядипломної педагогічної освіти, 15 квітня, м. Київ (Ревнивцева О.В.); 

 Всеукраїнська науково-практична конференція  «Організація та проведення 

загальнодержавних тестувань різних ставок: Всеукраїнська українознавча гра 

«Соняшник» та зовнішнє незалежне оцінювання, 21-23 вересня, м. Київ (Маранська І.А.). 

Науково-методична лабораторія інформатики та інформаційних технологій навчання 

 Всеукраїнська науково-практична конференція «Формування освітнього 

середовища навчально-дослідницької діяльності дітей у контексті наступності та 

перспективності», 22-23 квітня, м. Кіровоград (Чала М.С., Литвиненко О.В.); 

 Всеукраїнський семінар-практикум проекту «Розумники» для освітніх закладів 

України, 16 квітня, м. Київ (Литвиненко О.В.); 

 Всеукраїнський семінар-практикум проекту «Розумники» для освітніх закладів 

України, 6 квітня, м. Київ (Литвиненко О.В.). 

Науково-методична лабораторія іноземних мов та міжнародних освітніх обмінів 

 Всеукраїнська нарада методистів іноземних мов обласних інститутів 

післядипломної педагогічної освіти «Про особливості викладання іноземних мов у 2015 

році», 12 лютого, м. Київ (Коса І.Т.); 

 Всеукраїнська нарада методистів іноземних мов обласних інститутів 

післядипломної педагогічної освіти «Практична реалізація проекту Європейського Союзу 

«E Twinning Plus»», 01 квітня, м. Київ (Коса І.Т.); 

 Всеукраїнський семінар для методистів з іноземних мов обласних інститутів 

післядипломної педагогічної освіти щодо особливостей викладання предмета у 2015/16 

навчальному році, 19-21 травня,  м. Ірпінь (Коса І.Т.); 

 Всеукраїнська нарада методистів іноземних мов обласних інститутів 

післядипломної педагогічної освіти щодо особливостей викладання предмета у 2016 році 

(поза планом), 01 жовтня, м. Київ (Коса І.Т.); 

– Всеукраїнська нарада методистів іноземних мов обласних інститутів післядипломної 

педагогічної освіти щодо організації та особливостей проведення державної підсумкової 

атестації з іноземних мов у 2016 році (поза планом), 24 листопада, м. Київ (Коса І.Т.). 

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

 Всеукраїнський семінар-презентація «Патріотизм як цінність і консолідуюча 

основа нації», 28 січня, м. Київ (Пляка С.М.); 

 Всеукраїнський круглий стіл «Музеї навчальних закладів як осередки 

патріотичного виховання», 14 березня, м. Київ (Гайда Л.А.);  
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 Всеукраїнський навчально-практичний тренінг «Міжнародні стандарти 

громадсько-активних шкіл у контексті сучасних змін», 27-28 квітня, м. Львів 

(Пляка С.М.); 

 Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Формування освітнього середовища навчально-дослідницької діяльності дітей у 

контексті наступності та перспективності», 22-23 квітня, м. Кіровоград (Міцай Ю.В.); 

 Всеукраїнський семінар-практикум заступників директорів позашкільних 

навчальних закладів «Розвиток виховного середовища позашкільного навчального закладу 

засобами довгострокових проектів», 22-23 квітня, м. Київ (Міцай Ю.В.); 

 Всеукраїнська науково-практична конференція «Патріотизм – нагальна проблема 

України й українців», 19 травня, м. Черкаси (Гайда Л.А.); 

 ХХІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Валеологічна освіта у 

навчальних закладах України: стан, напрямки й перспективи розвитку», 21-23 травня, 

м. Кіровоград (Міцай Ю.В.); 

 Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасний стан та перспективи 

розвитку краєзнавства в Україні» (до 100-річчя від дня народження П.Т. Тронька),                     

07 липня, м. Київ (Гайда Л.А.); 

 Всеукраїнський тренінг-навчання для керівників обласних художніх музеїв 

України «Музеї у соціокультурному просторі»: тренінг «Сучасні музейно-освітні 

технології», 09 вересня, м. Кіровоград (Гайда Л.А.); 

 ІV Всеукраїнський музейний фестиваль «Музей і діти»: конкурс музейних видань, 

16 вересня, м. Дніпропетровськ (Гайда Л.А.); 

 Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 97-річчю від дня 

народження Василя Сухомлинського «Ідеї гуманної педагогіки та сучасна система 

інклюзивного навчання», 29-30 вересня, м. Кіровоград (Дяченко Н.І.); 

 Всеукраїнський вебінар з проблеми «Виховуємо громадянина-патріота України», 

26 листопада (Дяченко Н.І.). 

Обласний навчально-методичний центр освітнього менеджменту та координації 

діяльності методичних служб 

 Всеукраїнська науково-методична інтернет-конференція «Андрагогічні засади 

післядипломної освіти», 20-28 квітня (Половенко О.В., Кірішко Л.М.); 

 ІV Всеукраїнська Інтернет-конференція «Шляхи трансформації післядипломної 

педагогічної освіти в умовах модернізаційних змін у суспільстві» у межах Всеукраїнської 

школи новаторства керівних, педагогічних і науково-педагогічних працівників, 17 червня  

(Половенко О.В., Кірішко Л.М., Трубіна В.Г.); 

 Всеукраїнський педагогічний інтерактивний марафон «Відкриті педагогічні студії 

«Якісна освіта – це…», 3-17 червня (Половенко О.В., Трубіна В.Г.); 

 І Всеукраїнська науково-методична веб-конференція з міжнародною участю з 

проблеми «Теоретико-методологічні основи розвитку освіти і управління навчальними 

закладами», 23 грудня, м. Херсон (Половенко О.В., Кірішко Л.М., Вареха А.Г.). 

Науково-методична лабораторія природничо-математичних дисциплін 

 Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Формування освітнього середовища навчально-дослідницької діяльності дітей»,                    

22-23 квітня, м. Кіровоград (Хлань Л.М., Ціперко Т.В.); 

 Всеукраїнська науково-практична конференція «Засоби і технології сучасного 

навчального середовища», 22-23 травня, м. Кіровоград (Побережний П.В.). 

Науково-методична лабораторія фізичної культури, спорту і захисту Вітчизни 

 Всеукраїнська науково-практична конференція «Військово-патріотичне виховання 

учнівської та студентської молоді: сучасні виклики та стратегія дій», 21-22 квітня, 

м. Миколаїв (Коробов М.Г.); 
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 ХХІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Валеологічна освіта в 

навчальних закладах України: стан, напрямки й перспективи розвитку», (22-23 травня, 

м. Кіровоград (Коробов М.Г.). 

Обласний навчально-методичний центр психологічної служби системи освіти 

 Всеукраїнський навчальний тренінг «Навички кризового консультування та 

розвиток психосоціальної стійкості у дітей», 19-21 листопада, м. Київ (Чебоненко В.Ф.); 

 Всеукраїнський семінар-тренінг «Технології ведення випадку й оцінки потреб 

дитини та її сім’ї як механізм соціально-педагогічного втручання в найкращих інтересах 

дитини», 16-17 листопада, м. Київ (Чебоненко В.Ф.). 

Науково-методична лабораторія економіко-технологічних дисциплін 

 Всеукраїнський семінар з технологічної освіти «Модернізація методів, форм і 

засобів у роботі вчителя трудового навчання (технологій)» для завідуючих кабінетами 

(методистів) трудового навчання (технологій) ІППО, 15-16 жовтня, м. Одеса 

(Татаренко О.В.). 

Навчально-методичний відділ інноваційної діяльності та інтелектуальної власності 

 Всеукраїнськй педагогічнй інтерактивний інтернет–марафон «Відкриті педагогічні 

студії «Якісна освіта – це», 08-22 червня, м. Київ (Шаповалова Т.А., Марченко І.А., 

Яковова Г.Я.); 

 ІV Всеукраїнська Інтернет-конференція «Шляхи трансформації післядипломної 

педагогічної освіти в умовах модернізаційних змін у суспільстві», 17 червня, м. Рівне 

(Марченко І.А., Яковова Г.Я.). 

Науково-методична лабораторія суспільствознавчих дисциплін 

 Всеукраїнський семінар завідувачів (методистів) обласних інститутів 

післядипломної педагогічної освіти з проблеми «Вивчення історії Другої світової війни та 

Голокосту в умовах російської агресії проти України», 17-18 липня, м. Львів                    

Кравченко Ю.В.); 

 Всеукраїнський семінар «Медіаосвіта  та медіа грамотність», 03-05 вересня, м. Київ 

(Кравченко Ю.В.). 

 

ІV. Наукова діяльність  

4.1. Науково-дослідна тема, над якою працює заклад 
2015 року науково-педагогічні та педагогічні працівники КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського» здійснювали наукові дослідження з проблеми «Науково-

методичне забезпечення удосконалення професійної компетентності педагогічних 

працівників у інформаційно-освітньому просторі регіону». 

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

Кафедри, центри, науково-методичні лабораторії, прикріплені до кафедр 

пошукувачі, у січні-червні 2015 року обрали наступні підтеми наукових досліджень: 

Кафедра педагогіки, психології і корекційної освіти 

«Андрагогічні засади навчання педагогічних працівників у системі післядипломної освіти 

в умовах функціонування багатоваріантного інформаційно-освітнього простору». 

Кафедра дошкільної і початкової освіти 

«Удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників регіону в умовах 

функціонування багатоваріантного інформаційно-освітнього простору системи 

неперервної освіти». 

Кафедра теорії і методики середньої освіти 

«Удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників регіону в умовах 

функціонування багатоваріантного інформаційно-освітнього простору системи 

неперервної освіти». 

Обласний навчально-методичний центр сучасних технологій оцінювання якості 

освіти 
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«Впровадження сучасних технологій оцінювання якості освіти в систему науково-

методичної роботи з педагогічними працівниками». 

Обласний навчально-методичний центр освітнього менеджменту та координації 

діяльності методичних служб 

«Оновлення змісту і форм підвищення кваліфікації педагогічних працівників в умовах 

функціонування інформаційно-освітнього простору регіону». 

Обласний навчально-методичний центр психологічної служби системи освіти 

«Методичний супровід організаційно-правових аспектів діяльності психологічної служби 

системи освіти». 

Науково-методична лабораторія гуманітарно-естетичних дисциплін 

«Створення сучасного освітнього середовища для вдосконалення професійної 

компетентності вчителів предметів гуманітарно-естетичного циклу». 

Науково-методична лабораторія природничо-математичних дисциплін 

«Удосконалення професійної компетентності вчителів природничо-математичного циклу 

області в умовах функціонування багатоваріантного інформаційно-освітнього простору в 

системі неперервної освіти». 

Науково-методична лабораторія суспільствознавчих дисциплін 

«Шляхи підвищення професійної компетентності учителів історії та суспільствознавчих 

дисциплін в умовах функціонування інформаційного простору регіону». 

Науково-методична лабораторія іноземних мов та міжнародних освітніх обмінів 

«Удосконалення професійної компетентності вчителя іноземної мови в умовах 

функціонування багатоваріантного інформаційно-освітнього простору системи 

неперервної освіти». 

Науково-методична лабораторія економіко-технологічних дисциплін 

«Науково-методичне забезпечення удосконалення професійної компетентності вчителів 

трудового навчання та економіки в інформаційно-освітньому просторі системи 

неперервної освіти». 

Науково-методична лабораторія фізичної культури, спорту і захисту Вітчизни 

«Удосконалення професійної компетентності вчителів фізичної культури та захисту 

Вітчизни в умовах функціонування різних форм підвищення кваліфікації». 

Науково-методична лабораторія інформатики та інформаційних технологій 

навчання 

«Побудова оптимального освітнього середовища для організації випереджувального 

навчання педагогів області з інформаційно-комунікаційних технологій». 

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

охорони  праці 

«Науково-методичний супровід упровадження здоров’язбережувальних технологій 

навчання, європейських стандартів превентивної освіти та безпечної життєдіяльності в 

навчально-виховний процес закладів освіти області». 

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

«Удосконалення професійної компетентності організаторів виховного процесу та розвиток 

виховної системи навчального закладу в умовах функціонування багатоваріантного 

інформаційно-освітнього простору». 

Навчально-методичний центр дистанційного навчання 

«Організація та функціонування ресурсного центру дистанційного навчання в умовах 

розвитку інформаційно-освітнього простору регіону» 

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, здобувачів були визначені наступні: 

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

співвиконавці 
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1.  Теоретичні та методичні засади шкільного 

підручникознавства 
Жосан О.Е. 

2.  
Проблематика дослідження структури особистості 

підлітка в умовах трансформаційного періоду 
Гельбак А.М. 

3.  
Підготовка педагога до використання сучасних технологій 

оцінювання у практичній діяльності 
Кендюхова А.А. 

4.  
Особистісні детермінанти становлення професійної 

ідентичності практичного психолога 
Павлюх В.В. 

5.  
Розвиток професійних компетентностей вчителя щодо 

подолання проявів девіантної поведінки учнів 
Молчанова О.М. 

6.  

Підготовка педагога до діагностики та розвитку 

інтелекту й творчості учня (вихованця). 

Підготовка педагога до національно-патріотичного 

виховання учнів (вихованців) засобами декоративно-

прикладного мистецтва 

Єфіменко С.М. 

7.  
Особистісно орієнтоване виховання дітей категорії групи 

ризику 
Войтко В.В. 

8.  Вектор наступності державних стандартів дошкільної та 

початкової освіти 

Тарапака Н.В. 

Корецька Л.В. 

9.  Організаційно-педагогічні умови моніторингу якості 

підготовки майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів 

Гагаріна Н.П. 

10.  Педагогічні умови розвитку особистості учня засобами 

образотворчого мистецтва у загальноосвітньому 

навчальному закладі 

Кондратова В.В. 

11.  Діагностика стану вихованості і ціннісного ставлення до 

людини у молодших школярів 
Третяк О.П. 

12.  Взаємозв’язок школи, сім’ї і громадськості у вихованні 

учнів 
Тіхонова Н.Г. 

13.  Інтелектуально мовленнєвий розвиток дітей дошкільного 

віку 
Скуренко С.Л. 

14. 1 Післядипломна педагогічна освіта в контексті 

глобалізаційних трансформацій 
Бик А.С. 

15.  Теоретико-методичні засади формування навчально-

дослідницьких умінь учнів з математики 
Голодюк Л.С.  

16.  Можливості розробки й побудови віртуальних систем 

неперервної підтримки вчителя у контексті мережевих 

педагогічних спільнот 

Буртовий С.В.  

17.  Діалогові технології навчання світової літератури Небеленчук І.О.  

18.  Лексична база степових і суміжних говірок Середнього 

Дніпро-Бузького межиріччя 
Вікторіна О.М. 

19.  Культурно-освітні процеси Наддніпрянщини в ХІХ-

ХХ ст. 
Митрофаненко Ю.С. 

20.  
Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності 

вчителів освітньої галузі «Технології» 
Скрипка Г.В. 

21.  

Формування готовності вчителів початкових класів до 

творчої самореалізації в системі післядипломної 

педагогічної освіти 

Червонець І.В. 

22.  

Формування готовності організаторів виховного процесу 

до здоров’язбережувальної діяльності з учнями в системі 

післядипломної освіти 

Міцай Ю.В. 
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Завершена планова робота над дисертаційним дослідженням з теми 

«Організаційно-педагогічні умови моніторингу якості підготовки майбутніх вихователів 

дошкільних навчальних закладів» старшим викладачем кафедри дошкільної та початкової 

освіти Гагаріною Н.П. 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. 

За результатами здійснення наукової діяльності працівниками інституту було 

опубліковано: 

Наукові книжкові видання 

1. Андрагогічні засади післядипломної освіти: збірник матеріалів Всеукр. 

науково-методичної інтернет-конференції / уклад. О.Е.Жосан // – Кіровоград: КОІППО, 

2015. – 386 с. 

2. Жосан О.Е. Становлення та розвиток радянської шкільної навчальної 

літератури в Україні (1921–1991 роки): [монографія] / О.Е.Жосан. – Кіровоград: 

Ексклюзив-Cистем, 2015. – 360 с.     

3. Ідеї гуманної педагогіки та сучасна система інклюзивного навчання: зб. матер. 

Всеукр. науково-метод. конференції, присвяченої 97-річчю від дня народження 

В.Сухомлинського, 29-30.09.2015 / уклад. О.Е.Жосан. – Кіровоград: Ексклюзив-систем, 

2015. – 468 с. 

4. Небеленчук І.О. Діалогові технології навчання світової літератури: науково-

методичний посібник / І.О. Небеленчук. – Кіровоград: ТОВ «ПОЛІМЕД-Сервіс», 2015. – 

207 c. 

5. Небеленчук І.О. Кольористика як засіб асоціативно-образного бачення твору та 

внутрішнього світу героя: навчально-методичний посібник / І.О. Небеленчук. – 

Кіровоград: ТОВ «ПОЛІМЕД-Сервіс», 2015. – 141 с. 

6. Небеленчук І.О. Міфологеми природних стихій у творах світової літератури: 

земля – символ життєдайного начала та материнства: навчально-методичний посібник 

/ І. О. Небеленчук. – К.: ТОВ „ПОЛІМЕД-Сервіс”, 2015. – 237 с. 

7. Позашкільна освіта Кіровоградщини у системі розвитку виховного середовища 

області: матеріали обласної наук.-метод. конф. (Кіровоград, 

17 вересня 2014 року) / укладачі: Ю.В. Міцай, Л.А. Гайда, Н.І. Дяченко, С.М. Пляка. – 

Кіровоград: ФОП Александрова М.В., 2015. – 270 с. 

 

Навчальна  література 

8. Аналітичні матеріали за підсумками участі школярів області у Всеукраїнських 

учнівських олімпіадах з навчальних предметів (2014/2015 н.р.) / укладач А.Г. Вареха. –

 Кіровоград: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2015. – 92 с. 

9. Виховання ціннісного ставлення до людини у молодших школярів Система 

роботи з батьками. / Упоряд. О.П. Третяк. – Х.: Вид. група «Основа», 2015 – 160 с. 

10. Вікторіна О.М. Словник діалектизмів у картинках: [навчально-практичний 

словник-довідник]. – Кіровоград: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2015. – 

172 с.  

11. Войтко В.В. Характерні особливості суїціду та суїцідальної поведінки: 

навчально-методичний посібник / В.В.Войтко. – Кіровоград: КОІППО, 2015. – 48 с. 

12.  Гельбак А.М. Розвиток підриємливості як компоненту соціальної 

компетентності школяра: методичні рекомендації / А.М.Гельбак. – Кіровоград: КОІППО, 
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департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації від 

08.12.2014 № 471 «Про проведення обласних науково-методичних заходів, конференцій, 

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

майстерності, майстер-класів, тренінгів тощо у 2015 році». Науково-педагогічними та 

педагогічними працівниками інституту було організовано та проведено 64 наукові 

конференції, «круглі столи», семінари та форуми регіонального рівня. 

4.5. Експертно-аналітична діяльність: 

а) апробація підручників та навчальних посібників, авторських програм, 

електронних та технічних засобів навчання тощо 
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Працівниками відділу здійснено організаційно-методичне забезпечення апробації 

шкільної навчальної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах Кіровоградській 

області: 

- науково-методичне керівництво процесом апробації навчальної літератури; 

- збір 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». 

У 2015 році до апробації підручників 3-х і 6-тих класів (наказ департаменту освіти 

і науки Кіровоградської облдержадміністрації від 19.11.2014 р. № 451 «Про проведення 

апробації та моніторингових досліджень якості навчальної літератури для 

загальноосвітніх навчальних закладів у 2014/2015 – 2015/2016 роках») було залучено                   

4 міста та 10 районів (41 заклад освіти, 72 учителі, 2728 учнів). 

У рамках методичного супроводу здійснення апробації та на виконання наказу 

Міністерства освіти і науки України від 17.10.2014 року № 1181 «Про проведення 

апробації та моніторингових досліджень якості навчальної літератури для 

загальноосвітніх навчальних закладів у 2014/2015–2015/2016 роках», відділом 

інноваційної діяльності та інтелектуальної власності була зібрана та опрацьована 

інформація про учасників апробації та кількісний склад учасників апробації навчальної 

літератури. Крім того, була надана інформація про учасників апробації загальноосвітніх 

навчальних закладів Кіровоградської області Державній науковій установі «Інститут 

інноваційних технологій і змісту освіти» Міністерства освіти і науки України (Лист КЗ 

«КОІППО» від 31.12.2014 р. № 329/23-05 «Про надання інформації про учасників 

апробації»). 

На базі КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» 13 січня 2015 року 

працівниками навчально-методичного відділу інноваційної діяльності та інтелектуальної 

власності було проведено обласний науково-практичний семінар з тему «Зміст, методи і 

форми апробації навчальної літератури» для вчителів, які перший рік проводять 

апробацію навчальної літератури. 

Здійснювалося організація і керівництво проведення другого етапу конкурсного 

відбору підручників для 4-х та 7-х класів для загальноосвітніх навчальних закладів 

області. Зокрема, проводилося консультування відповідальних методистів районних 

методичних кабінетів, вчителів та директорів шкіл з питань оформлення замовлень 

підручників 4-х та 7-х класів загальноосвітніми закладами області та реєстрації закладів 

освіти на сайті Репозитарію. Відділом була зібрана та узагальнена інформація про 

реєстрацію загальноосвітніх навчальних закладів області на сайті Репозитарію.  

Здійснюється регулярне оновлення інформації про нормативно-правове 

забезпечення апробації шкільної навчальної літератури та інноваційної діяльності на сайті 

відділу та інституту. 

б) рецензування програм освітньої діяльності курсів підвищення кваліфікації, 

збірників, відгуки на автореферати тощо 

У 2015 році науково-педагогічними та педагогічними співробітниками інституту у 

рамках роботи щодо атестації педагогічних кадрів області, вченою та науково-

методичною радою інституту було розглянуто та схвалено 82 науково-методичні розробки 

педагогічних і науково-педагогічних працівників інституту та області. 

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 3 відгуки. 
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Ще одним із напрямків здійснення наукової роботи працівниками інституту є 

участь у редакційних колегіях ряду видань: Ревнивцева О.В. співпрацює в редакційній 

колегії часопису «Світова література» та є членом методичної ради науково-методичного 

журналу «Всесвітня література в школах України»; Голодюк Л.С. – член редакційної 

колегії збірника наукових праць «Наукові записки Малої академії наук України». 
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 29.12.2014 року 

№ 1540  «Про затвердження складу експертів», Ревнивцева О.В. внесена до складу 

експертів для здійснення експертизи електронних версій оригінал-макетів підручників для 

учнів 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 15.01.2015 р.                   

№ 1/11-270 була здійснена експертиза електронних версій оригінал-макетів підручників: 

«Інформатика» для учнів 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів (Литвиненко О.В.). 

 

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: 

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)» (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 навчання (українська мова)» 

(методичний керівник Вікторіна О.М.); 

Курлова Оксана Михайлівна, вчитель математики Первозванівської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів Кіровоградської районної державної адміністрації 

за спеціальністю «Теорія і методика навчання (математика)» (методичний керівник 

Голодюк Л.С.); 

Шишкевич Оксана Миколаївна, вчитель 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» за спеціальністю «Теорія і методика навчання (історія)» 

(методичний керівник Митрофаненко Ю.С.);  
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Роскос Тетяна Миколаївна, вчитель російської мови та світової літератури  

Павлиської загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 імені В.О.Сухомлинського 

Онуфріївської районної ради за спеціальністю «Теорія і методика навчання (світова 

література)» (методичний керівник Небеленчук І.О.). 

5.1. Школи фахової майстерності, школи молодого педагога, обласні школи 

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

майстерні, лабораторії  тощо. 

Упродовж 2015 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. 

Загалом за 2015 рік було проведено 40 вищеперерахованих методичних заходів. 

Слід відзначити роботу структурних підрозділів у вказаному напрямі, чиї заходи 

проводилися у інноваційній площині : 
Науково-методична лабораторія інформатики та інформаційних технологій 

навчання: 

Методичний коучинг для учителів інформатики з проблеми «Підвищення 

ефективності уроку інформатики в умовах модернізації навчально-виховного процесу». 

Науково-методична лабораторія природничо-математичних дисциплін: 

Школа педагогічної майстерності вчителів біології з проблеми «Формування 

життєвих компетентностей учнів засобами шкільного предмета «Біологія»: мотивація 

пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення шкільного курсу біології (з досвіду 

роботи С.В. Заніздри, учителя Бережинської ЗШ І-ІІІ ступенів Кіровоградської районної 

державної адміністрації)» на базі Бережинської ЗШ І-ІІІ ступенів Кіровоградської 

районної державної адміністрації. 

Науково-методична лабораторія гуманітарно-естетичних дисциплін: 

Авторська творча майстерня О.О. Гузь, учителя світової літератури та російської 

мови КЗ «НВК «Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів №26 – 

дошкільний навчальний заклад – дитячий юнацький центр «Зорецвіт» Кіровоградської 

міської ради» для учителів світової літератури та російської мови з проблеми «Організація 

ІКТ-супроводу сучасного уроку світової літератури та російської мови». 

Обласний навчально-методичний центр освітнього менеджменту та координації 

діяльності методичних служб: 

Регіональна школа новаторства для спеціалістів відділів, управлінь освіти, 

методистів методичних кабінетів (центрів) відділів, управлінь освіти 

райдержадміністрацій, міських рад, керівників загальноосвітніх навчальних закладів з 

проблеми «Науково-методичне забезпечення інноваційного розвитку сучасного 

навчального закладу». 

Науково-методичної лабораторії виховної роботи і формування культури 

здоров’я: 

Проведення онлайн-семінарів для учасників районного (міського) туру 

Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року». 

5.2. Науково-методичний супровід роботи з керівними кадрами 

З метою підвищення професійної компетентності завідувачів та методистів РМК 

(НМЦ), керівників закладів освіти, обласним навчально-методичним центром освітнього 

менеджменту та координації діяльності методичних служб, кафедрою дошкільної і 

початкової освіти, науково-методичною лабораторією виховної роботи і формування 

культури здоров’я проведено курси підвищення кваліфікації для: 

 керівників навчальних закладів (директори шкіл, заступники директорів шкіл з 

навчально-виховної та науково-методичної роботи), які викладають математику, 

фізику, інформатику з проблеми «Інформаційно-навчальне середовище як засіб 
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формування творчої активності педагога. Оновлення змісту та методики 

викладання предметів природничо-математичного циклу у 5-11 класах»; 

 керівників навчальних закладів (директори шкіл, заступники директорів з 

навчально-виховної та науково-методичної роботи), які викладають українську 

мову та літературу, світову літературу та російську мову з проблеми «Лідерство у 

прийнятті управлінських рішень: компетенції і компетентності керівника 

навчального закладу. Компетентнісний підхід до викладання філологічних 

дисциплін»; 

 завідувачів дошкільних навчальних закладів з проблеми «Педагогічні інноваційні 

технології в сучасній дошкільній освіті: здобутки та перспективи»; 

 керівників навчальних закладів (директори шкіл, заступники директорів з 

навчально-виховної та науково-методичної роботи), які викладають природничі 

дисципліни (географія, хімія, біологія, природознавство) з проблеми 

«Компетентнісний підхід до викладання предметів освітньої галузі 

«Природознавство». Організаційно-педагогічні засади розвитку загальноосвітнього 

навчального закладу»; 

 заступників директорів шкіл з виховної роботи, педагогів-організаторів з проблеми 

«Розвиток виховної системи навчального закладу в контексті формування 

ціннісних орієнтацій особистості». 

Підвищували рівень управлінської компетентності завідувачі та методисти РМК 

(НМЦ), керівники закладів освіти у міжкурсовий період шляхом участі у ряді методичних 

заходів, зокрема: 

 постійно діючий семінар-практикум з проблеми «Кваліметричний менеджмент у 

роботі директора школи» для керівників навчальних закладів; 

 постійно діючий семінар з проблеми «Педагогічні умови розвитку 

здоров’язбережувального освітнього середовища» для директорів опорних шкіл, 

які працюють над створенням сучасної моделі навчального закладу – «Школи 

сприяння здоров’ю»;  

 школа молодого керівника з проблеми «Онлайнові технології у роботі керівника 

загальноосвітнього навчального закладу» для керівників навчальних закладів з 

досвідом роботи до 5 років; 

 постійно діючий семінар з проблеми  «Формування ціннісних орієнтацій школярів 

в умовах позашкільного навчального закладу» для директорів позашкільних 

навчальних закладів; 

 регіональна школа новаторства з проблеми «Науково-методичне забезпечення 

інноваційного розвитку сучасного навчального закладу» для методистів, 

спеціалістів відділів, управлінь освіти, методистів методичних кабінетів (центрів)  

відділів, управлінь освіти РДА, міських рад, керівники ЗНЗ. 

Традиційними заходами стали упорядкування центром освітнього менеджменту 

та координації діяльності методичних служб методичних рекомендацій щодо 

проведення серпневих конференцій педагогічних працівників у 2015-2016 навчальному 

році та науково-методичною лабораторією виховної роботи і формування культури 

здоров’я методичних рекомендацій для проведення Першого уроку у 2015-2016 

навчальному році. Особливою формою підтримки молодих спеціалістів є обласний зліт 

молодих учителів. Працівниками інституту здійснено організаційний та науково-

методичний супровід проведення 44 обласного зльоту. 

5.3. Науково-методичний супровід проведення конкурсів фахової майстерності 

педагогічних працівників тощо. 

а) всеукраїнські конкурси фахової майстерності педагогічних працівників 

«Учитель року - 2015» 

Науково-методичною лабораторією гуманітарно-естетичних дисциплін 

(Ревнивцева О.В.), науково-методичною лабораторією суспільствознавчих дисциплін 
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(Кравченко Ю.В.), 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-2015» у номінаціях: 

«Українська мова та література», «Правознавство», «Хімія», «Образотворче мистецтво».  

Підсумки проведення І (районного/міського) та ІІ (обласного) турів 

всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2015» 
Кількість 

учасників 

першого 

туру 

Кількість 

учасників 

другого 

туру 

Прізвище, ім’я, по батькові переможця другого туру, місце роботи, посада,  

педагогічний стаж 

Номінація «Українська мова та література» 

83 17 Бойко Людмила Борисівна, комунальний заклад "Навчально-виховне 

об'єднання №6 "Спеціалізована загальноосвітня школа I-III ступенів, центр 

естетичного виховання "Натхнення" Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області", учитель української мови та літератури, 16 років 

Номінація «Хімія» 

61 13 Швець Олена Олександрівна,  комунальний заклад "Петрівський навчально-

виховний комплекс "загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів - гімназія" 

Петрівської районної ради Кіровоградської області, учитель хімії, 10 років 

Номінація «Правознавство» 

54 11 Ворона Сергій Олексійович, комунальний заклад "Навчально-виховний 

комплекс "Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів 

№26 - дошкільний навчальний заклад - дитячий юнацький центр "Зорецвіт" 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області, учитель історії та 

правознавства, 13 років 

Номінація «Образотворче мистецтво» 

29 6 Резніченко Вікторія Сергіївна, комунальний заклад "Навчально-виховне 

об'єднання - "Загальноосвітня школа I-III ступенів №31 з гімназійними 

класами, центр дитячої та юнацької творчості "Сузір'я" Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області", учитель образотворчого мистецтва, 

5 років 

 

Статистичний звіт щодо участі педагогів у І (районному/міському) та ІІ (обласному) 

турах всеукраїнському конкурсу «Учитель року - 2015» по районам 
№ 

п/п 

Номінації 

 

 

 

РАЙОНИ І МІСТА 
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1 Бобринецький  3 3 3 3 12 1  1 1 3 

2 Вільшанський 1  1  2     0 

3 Гайворонський  2 2 2 1 7  1   1 

4 Голованівський 1 1 1 1 4     0 

5 Добровеличківський   1 2 3   1 1 2 

6 Долинський  5 4 3 3 15 1 1  1 3 

7 Знам’янський  3 1  2 6 1    1 

8 Кіровоградський  11 10 4 4 29 1 1 1 1 4 

9 Компаніївський  3 3  3 9     0 

10 Маловисківський 5 2 1 2 10 1 1 1 1 4 

11 Новгородківський      0 1 1   2 

12 Новоархангельський  4 3  3 10  1   1 

13 Новомиргородський  6 5  3 14 1 1  1 3 

14 Новоукраїнський  5 3 3 4 15 1    1 

15 Олександрівський 3 3  3 9 1    1 

16 Олександрійський  5 2  2 9 1    1 
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17 Онуфріївський  2 3 2 3 10     0 

18 Петрівський  3 2 1 3 9 1 1 1 1 4 

19 Світловодський  1 1  1 3 1 1  1 3 

20 Ульяновський  4 3  3 10  1  1 2 

21 Устинівський  4    4 1    1 

22 м. Знам’янка   2   2 1    1 

23 м. Олександрія  2 2 1 1 6 1 1   2 

24 м. Світловодськ  2 3 2 4 11 1 1  1 3 

25 м. Кіровоград  8 3 4 3 18 1 1 1 1 4 

Всього  83 61 29 54 227 17 13 6 11 47 

Співробітниками вказаних вище структурних підрозділів забезпечено своєчасне 

оформлення звітних матеріалів та з метою якісної підготовки переможців обласного туру 

конкурсу до випробувань ІІІ (заключного) туру здійснено науково-методичний супровід,  

проведено консультаційні заходи та оформлено конкурсну документацію.  

Результати ІІІ (заключного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2015» 

Номінація Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Навчальний заклад Результат 

Українська 

мова та 

література 

Бойко Людмила 

Борисівна 
комунальний заклад "Навчально-виховне 

об'єднання №6 "Спеціалізована 

загальноосвітня школа I-III ступенів, центр 

естетичного виховання "Натхнення" 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області", учитель української мови та 

літератури 

Учасник 

Хімія Швець Олена 

Олександрівна 
комунальний заклад "Петрівський навчально-

виховний комплекс "загальноосвітня школа ІІ-

ІІІ ступенів - гімназія" Петрівської районної 

ради Кіровоградської області 

Дипломант  

Правознавство Ворона Сергій 

Олексійович 
комунальний заклад "Навчально-виховний 

комплекс "Спеціалізований загальноосвітній 

навчальний заклад I-III ступенів №26 - 

дошкільний навчальний заклад - дитячий 

юнацький центр "Зорецвіт" Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області 

Дипломант 

Образотворче 

мистецтво 

Резніченко Вікторія 

Сергіївна 
комунальний заклад "Навчально-виховне 

об'єднання - "Загальноосвітня школа I-III 

ступенів №31 з гімназійними класами, центр 

дитячої та юнацької творчості "Сузір'я" 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області" 

Лауреат 

Для здійснення науково-методичного супроводу конкурсу були розроблені блоги 

конкурс «Учитель року» (http://teacheroftheyear1996.blogspot.com/) та конкурс «Учитель 

року – 2015» у Кіровоградській області» (http://konkurs2015.blogspot.com), на яких 

розміщені інформаційні повідомлення, записи науково-методичних семінарів, відеозаписи 

майстер-класів тощо.  

Результати конкурсу висвітлювалися на сайтах інституту та відповідних науково-

методичних лабораторіях, у засобах масової інформації (радіо, телебачення) та на 

сторінках науково-методичних видань, зокрема у Науково-методичному віснику № 51. 

Кращий інноваційний урок та урок фізичної культури 

Науково-методичною лабораторією фізичної культури, спорту і захисту Вітчизни 

організовано та проведено обласний етап Всеукраїнського конкурсу на кращий 

інноваційний урок та урок фізичної культури з елементами футболу відповідно до наказу 

директора департаменту (21.05.2015 року № 219). Лауреатом заключного туру конкурсу 

стала Ковпак Вікторія Володимирівна,  учитель фізичної культури Користівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені А.П.Гайдара Олександрійської районної ради 

Кіровоградської області.  

http://teacheroftheyear1996.blogspot.com/
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Класний керівник року - 2015 

Науково-методичною лабораторією виховної роботи і формування культури 

здоров’я здійснено науково-методичний супровід (розробка методичних рекомендацій, 

проект обласних наказів, розробка критеріїв оцінювання, організація та проведення 

конкурсних гурткових занять) учасників обласного етапу Всеукраїнського конкурсу 

майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело 

творчості» у 2014/2015 н.р. Номінації: «Хореографічне мистецтво», «Вокальне і музичне 

мистецтво», «Циркове і театральне мистецтво» (09.02.2015 р., 17.02.2015 р., 18.02.2015 р.). 

Було організовано та проведено обласний тур Всеукраїнського конкурсу "Класний 

керівник року – 2015" у трьох номінаціях «Класний керівник 5-7 класів», «Класний 

керівник 8-9 класів»,  «Класний керівник 10-11 класів». На заочний етап обласного туру 

конкурсу було представлено  38 матеріалів із 20 районів та міст Олександрії, 

Світловодська і Кіровограда. 

Рішенням журі обласного туру конкурсу до участі в очному етапі було запрошено 

9 кращих класних керівників, які отримали найвищу сумарну кількість балів за 

представлені конкурсні матеріали та онлайн-тестування з теорії і методики виховної 

роботи у трьох номінаціях, зокрема із Маловисківського району та м. Олександрії – по 2; 

Гайворонського, Добровеличківського, Новоархангельського, Олександрійського районів 

та м. Кіровограда – по 1 учаснику. 

За результатами трьох конкурсних випробувань рішенням компетентного фахового 

журі почесне звання «Класний керівник року» у 2015 році присвоєно трьом переможцям, 

по одному в кожній номінації : 

у номінації «Класний керівник 5-7 класів»  Петрукович Наталії Анатоліївні, 

класному керівнику 6-го класу загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів № 15 

Олександрійської міської ради; 

у номінації «Класний керівник 8-9 класів»  Кошолап Тетяні Олександрівні, 

класному керівнику 8-го класу Новоархангельського навчально-виховного комплексу 

«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія» Новоархангельської районної ради; 

у номінації «Класний керівник 10-11 класів»  Миколенко Алiні Володимирiвні, 

класному керівнику 11-го класу Плетеноташлицької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Маловискiвської районної ради. 

Петрукович Наталія Анатоліївна, класний керівник 6-го класу загальноосвітнього 

навчального закладу І-ІІІ ступенів № 15 Олександрійської міської ради, стала лауреатом 

Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року –  2015», виборовши друге місце у 

заключному турі. 

б) обласні конкурси фахової майстерності педагогічних працівників 

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» започаткував ряд обласних фахових 

конкурсів для освітян області, у яких беруть участь педагогічні працівники регіону на 

добровільних умовах. Так, у 2015 році були проведені: 

 Обласний конкурс методичних розробок методичних формувань 

«Використання потенціалу методичних формувань вчителів предметів  

гуманітарно-естетичного циклу у системі неперервної  освіти»; 

 Обласний конкурс освітніх блогів «Педагогічна блогосфера»; 

 Обласний конкурс «Від дослідницької компетентності педагога до 

навчально-дослідницьких умінь дітей»; 

 Обласний фестиваль освітніх веб-квестів; 

 Обласний методичний огляд-конкурс «Проектування ІТ-контенту сучасного 

уроку». 

За результатами конкурсів були упорядковані матеріали у науково-методичних 

посібниках, статтях та сайті: 
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Проектування сучасного уроку та його ІТ-контенту. Випуск 4: наук.-метод. посіб. / 

за наук. ред. Л.С. Голодюк. – Кіровоград: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського, 

2015. – 72 с. 

Проектування сучасного уроку та його ІТ-контенту [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://sites.google.com/site/proektuvannauroku/.  

Ревнивцева О.В. Використання потенціалу методичних формувань учителів    

предметів гуманітарно-естетичного циклу в системі неперервної освіти / О.В. Ревнивцева 

// Педагогічний вісник. – 2015. – № 2-3. – С. 34-39. 

Литвиненко О.В. Обласний огляд освітніх блогів «Педагогічна блогосфера»: перші 

підсумки та перспективи / О.В. Литвиненко // Методичний вісник. – 2015. – № 51. –                  

374-378. 

5.4. Науково-методичний супровід роботи з обдарованими дітьми 

У 2015 році науково-педагогічними та педагогічними працівника інституту 

здійснювалася робота зі здібними та обдарованими дітьми у кількох напрямах, з яких 

виділяємо три основні: всеукраїнські учнівські олімпіади та турніри з навчальних 

предметів, міжнародні та всеукраїнські учнівські конкурси з навчальних предметів, 

всеукраїнські конкурси та спартакіади. 

Всеукраїнські учнівські олімпіади з навчальних предметів.  

Велика увага в інституті приділяється підготовці та проведенню Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з навчальних предметів. Так, у період з 17 січня по 15 березня було 

проведено ІІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з 18 навчальних предметів: 

української мови та літератури, історії, правознавства, іноземних (англійська, німецька, 

французька) мов, математики, фізики, хімії, біології, географії, економіки, трудового 

навчання, інформатики, інформаційних технологій, екології, астрономії, російської 

мови та літератури. Всі олімпіади ІІІ етапу проводилися на базі комунальних закладів          

м. Кіровограда та Кіровоградського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка. 

У III етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів брали 

участь 1409 учнів загальноосвітніх навчальних закладів області, що становить 73,5%. 

Не з’явилися на змагання з різних причин 508 осіб, або  26,5 % школярів (у 2014 р. їх 

було 488).  

 

Найбільша кількість учасників олімпіад була з таких навчальних предметів: 

математика – 140, англійська мова – 134, біологія – 131, українська мова та література – 

129, географія – 123, історія – 114, хімія – 109. 
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Як показує статистичний аналіз участі школярів у ІІІ етапі олімпіад, високий 

показник явки учасників до визначеної квоти у відсотках був з таких предметів: 

математика – 93,33%, українська мова та література – 92,14%, географія – 87,23%, біологія 

– 87,33%, англійська мова – 87,18%. 

Найбільша кількість учнів не з’явилася на ІІІ етап олімпіад з таких предметів: 

німецька мова – 66 осіб (40,68% учасників були відсутні), інформатика – 46 осіб (47,13% 

відповідно), інформаційні технології – 43 (63,56%), хімія – 41 (72,67%), астрономія – 34 

(47,69%). 

Усього взяли участь у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 

предметів 1409 осіб, квотою визначено 1917 учасників. У діаграмі нижче показано 

кількісне порівняння учасників ІІІ етапу олімпіад відповідно до визначеної квоти в розрізі 

міст та районів.  
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Найвищі показники участі в олімпіадах мають такі міста та райони:  

м. Кіровоград – 254 із 257, м. Олександрія – 180 із 185, м. Світловодськ – 93 із 96, 

Бобринецький – 53 із 58, Кіровоградський – 52 із 60, Новомиргородський – 48 із 60, 

Маловисківський – 47 із 59, Долинський – 69 із 84, Петрівський, Новоукраїнський, 

Знам’янський райони. (?) Варто відзначити явку учасників Кіровоградського обласного 

навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв) 55 із 65 відповідно. 

Викликають занепокоєння Вільшанський (79% не брали участі в олімпіадах), 

Олександрійський (65%), Ульяновський (67%), Світловодський (61%), Голованівський 

(52%), Онуфріївський (53%), Олександрівський (50%), Новгородківський (44%), 

Устинівський (42%) та ін. райони, з яких більше 30% учнів до встановленої квоти не 

брали участь в олімпіадах з різних причин.  

За підсумками ІІІ етапу олімпіад 571 учасника визнано переможцем та відзначено 

дипломами. Їх кількісний розподіл подано у діаграмі 5 (І ст. – 58,  

ІІ – 174, ІІІ – 339).  
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Найбільшу кількість дипломів І – ІІІ ступенів здобули учні міст Кіровограда 

(163), Олександрії (102), Світловодська (38). Серед районів найбільшу кількість 

дипломів одержали учасники з Долинського (43), Новоукраїнського (24), 

Бобринецького (19). Найменшу – Світловодський (1), Вільшанський (2), Устинівський, 

Олександрійський (по 3). 

 
Серед кращих навчальних закладів, учні яких продемонстрували високі 

показники на  ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, 

такі: ліцей інформаційних технологій Олександрійської міської ради Кіровоградської 

області (37 дипломів); НВК «Олександрійський колегіум – спеціалізована школа» 

Олександрійської міської ради Кіровоградської області (35); Кіровоградський обласний 

НВК (гімназія-інтернат – школа мистецтв) (30); комунальний заклад «Навчально-
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виховне об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр 

естетичного виховання «Натхнення» Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області» (24); навчально-виховний комплекс «Долинська гімназія – загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 3» (24); навчально-виховний комплекс «Гімназія – 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4» Світловодської міської ради Кіровоградської 

області (15); Новоукраїнська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 Новоукраїнської 

районної ради Кіровоградської області (14); комунальний заклад «Навчально-виховне 

об’єднання природничо-економіко-правовий ліцей – спеціалізована школа I-III ступенів 

№ 8 – позашкільний центр Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» (13); 

навчально-виховний комплекс «Бобринецька гімназія – загальноосвітня школа                           

І-ІІІ ступенів № 1» Бобринецької районної ради Кіровоградської області (13). 

Залишається недостатньою підготовка учнів Світловодського, Вільшанського, 

Устинівського, Олександрійського районів. 

У період з 22 березня по 23 квітня 2015 року в IV етапі Всеукраїнських олімпіад 

брали участь 56 учнів загальноосвітніх навчальних закладів області. З них 15 стали 

переможцями (додатки 25-26). 2 дипломи одержали учні м. Олександрії, 8 – 

Кіровограда, 2 – Гайворонського району, по одному представники Голованівського, 

Знам’янського, Новоукраїнського районів. 

Команди учасників IV етапу Всеукраїнських олімпіад з історії, української мови 

та літератури, біології, англійської мови, трудового навчання (технології) вибороли по 2 

дипломи; з російської мови та літератури, географії, інформатики, німецької, 

французької мов – по одному. 

 

Тим часом з року в рік повторюються одні й ті ж проблеми в підготовці та 

проведенні олімпіад, зокрема: 

1. Несформованість системи роботи зі здібними та обдарованими учнями в процесі 

викладання навчальних предметів. 

2. Не зростає кількість класів з поглибленим вивченням навчальних предметів. 

3. Потребує розширення мережа профільних класів. 

Міжнародні та всеукраїнські учнівські конкурси з навчальних предметів. 

Педагогічні працівники інституту постійно здійснюють організаційно-методичний 

супровід конкурсів з навчальних предметів для учнів, зокрема:  

 Всеукраїнського фізичного конкурсу «Левеня»;  

 Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру»; 

 Міжнародного учнівського конкурсу юних істориків «Лелека»; 

 Всеукраїнського конкурсу юних суспільствознавців «Кришталева сова»; 
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 Міжнародного природничого інтерактивного конкурсу «Колосок». 

Всеукраїнські, обласні конкурси та спартакіади. Упродовж року науково-

педагогічні та педагогічні працівники інституту здійснювали організацію та проведення 

ряду заходів для учнів області: 

Науково-методична лабораторія гуманітарно-естетичних дисциплін 

 ІІІ етап V міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді ім. Т.Шевченка; 

 ІV етап V міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді ім. Т.Шевченка; 

 ІV етап ХV конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика; 

 ІІІ етап ХІV конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося,  брати мої…»; 

 ІІІ етап ХVІ конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика. 

Науково-методична лабораторія іноземних мов та міжнародних освітніх 

обмінів 

 конкурс ораторського мистецтва; 

Науково-методична лабораторія суспільствознавчих дисциплін 

 обласний конкурс на кращого знавця Конституції України;  

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

охорони праці 

 обласний конкурс «Молоде покоління за безпеку дорожнього руху»;  

 обласний конкурс «Молодь Кіровоградщини проти надзвичайних 

ситуацій». 

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

 обласний етап всеукраїнського конкурсу-захисту учнівських 

дослідницьких робіт МАН (секція історичне краєзнавство); 

 обласний чемпіонат з інтелектуальних ігор; 

 обласний чемпіонат команд КВК; 

 обласний конкурс екологічних проектів; 

 обласний конкурс екологічних агітбригад; 

 обласний конкурс «Молодь обирає здоров’я». 

5.5. Науково-методичний супровід виховної роботи, позашкільної освіти та 

бібліотечної справи 

У 2015 році організовано та проведено обласні методичні форми роботи з 

педагогічними кадрами, зокрема: 

- творчу лабораторію шкільних бібліотекарів з проблеми «Професійність та 

творчість як запорука успіху бібліотечної справи: досвід роботи переможців та лауреатів 

Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека»; 

- ІІІ обласні пам’яткознавчі студії імені Євгенії Чабаненко учителів-краєзнавців, 

керівників краєзнавчих гуртків та музеїв з проблеми «Пам’ятки монументального 

мистецтва Кіровоградщини: дослідження та використання у навчально-виховному 

процесі»; 

- постійно діючий семінар спеціалістів відділів, управлінь освіти, методистів 

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

рад з бібліотечних фондів з проблеми «Науково-методичний супровід діяльності 

бібліотекарів навчальних закладів у контексті розширення інформаційно-освітнього 

простору користувача»; 

- 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 «Розвиток виховного 

середовища регіону в контексті формування ціннісних орієнтацій особистості»; 
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- презентацію дослідницько-популяризаційного проекту «Пам’ятки науки і техніки 

Кіровоградщини»: матеріали 2-х обласних пам'яткознавчих студій ім. Євгенії Чабаненко 

(круглий стіл, присвячений Дню науки в Україні (на базі ОУНБ 

ім. Дмитра Чижевського). 

На допомогу методичним службам та організаторам виховного процесу  фахівцями 

бібліотечної справи запропоновано такі аналітичні та рекомендаційні матеріали: 

 Гайда Л.А. Володимир Винниченко і наше місто (екскурсія-прогулянка 

Єлисаветградом-Кіровоградом) / Л.А. Гайда // Історія України. –  2015. – №3 (лютий). 

 Гайда Л.А. Дмитро Чижевський / Л.А. Гайда // Історія України. –  2015. – 

№3 (лютий). 

 Гайда Л.А. Використання потенціалу сучасної історичної біографістики в 

освітньому просторі Кіровоградщини // Науково-методичний супровід функціонування 

інформаційно-освітнього простору регіону. Науково-методичний вісник КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського». – 2015. – № 51.  

 Гайда Л.А. Сучасний стан та перспективи розвитку гуртків туристсько-

краєзнавчого профілю як складової позашкільної освіти Кіровоградщини. // Позашкільна 

освіта Кіровоградщини у системі розвитку виховного середовища області: матеріали 

обласної наук.-метод. конф. (Кіровоград, 17 вересня 2014 року) / укладачі: Ю.В. Міцай, 

Л.А. Гайда, Н.І. Дяченко, С.М. Пляка. – Кіровоград: ФОП Александрова М.В., 2015. – 

270 с.  

 Дяченко Н.І. Формування ціннісних орієнтирів школярів у системі роботи 

бібліотек навчальних закладів. // Науково-методичний супровід функціонування 

інформаційно-освітнього простору регіону на засадах інноваційного розвитку. Науково-

методичний вісник КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського». – 2015. – № 51.   

 Міцай Ю.В. Реалізація здоров’язбережувальної стратегії регіону в системі 

післядипломної педагогічної освіти. Валеологічна освіта у навчальних закладах України: 

стан, напрямки й перспективи розвитку. – Кіровоград: Поліграфічне підприємство 

«Ексклюзив-систем», 2015. – 380 с. 

 Міцай Ю.В. Роль освітнього середовища у дослідженні аспектів 

здоров’язбереження слухачами Кіровоградського відділення МАН. Формування 

освітнього середовища навчально-дослідницької діяльності дітей у контексті наступності 

та перспективності: матеріали Всеукр. наук-практ. конф. з міжнародною участю (Київ – 

Черкаси – Кіровоград, 22-23 квітня 2015) – К., 2015. – 184 с. 

 Міцай Ю.В. Моделювання виховного середовища позашкільного  

навчального закладу в контексті ціннісної сфери особистості. // Позашкільна освіта 

Кіровоградщини у системі розвитку виховного середовища області: матеріали обласної 

наук.-метод. конф. (Кіровоград, 17 вересня 2014 року) / укладачі: Ю.В. Міцай, Л.А. Гайда, 

Н.І. Дяченко, С.М. Пляка. – Кіровоград: ФОП Александрова М.В., 2015. – 270 с. 

 Міцай Ю.В. Особливості використання у навчанні педагогічних кадрів творчого 

потенціалу опорних шкіл з проблем здоров’язбереження. // Науково-методичний супровід 

функціонування інформаційно-освітнього простору регіону на засадах інноваційного 

розвитку. Науково-методичний вісник КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського». – 

2015. – № 51.   

 Пляка С.М. Веб-сайт позашкільного навчального закладу як важлива складова 

формування інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів. // Позашкільна 

освіта Кіровоградщини у системі розвитку виховного середовища області: матеріали 

обласної наук.-метод. конф. (Кіровоград, 17 вересня 2014 року) / укладачі: Ю.В. Міцай, 

Л.А. Гайда, Н.І. Дяченко, С.М. Пляка. – Кіровоград: ФОП Александрова М.В., 2015. –

270 с.  

 Пляка С.М. Віртуальна професійна Інтернет-спільнота як складова формування 

професійної компетентності педагогів позашкільних навчальних закладів. // Науково-

методичний супровід функціонування інформаційно-освітнього простору регіону на 
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засадах інноваційного розвитку. Науково-методичний вісник КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського». – 2015. – № 51.  

Для організаторів виховного процесу та бібліотечної справи розроблено 

рекомендації щодо проведення серпневих конференцій у 2015/2016 н.р. 

Отримано Свідоцтво № 12-127 про реєстрацію музею при закладі, що перебуває у 

сфері управління Міністерства освіти і науки України – «Музей історії комунального 

закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені 

Василя Сухомлинського» (наказ департаменту освіти і науки від 25.11. 2014р. № 453). 

Здійснюється систематична співпраця з методистами обласних позашкільних 

закладів освіти з технічних і природничо-математичних напрямів роботи (географія, 

фізика, астрономія, хімія, біологія, екологія, математика. 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 і корекційної освіти та методистами 

науково-методичної лабораторії з інклюзивного та інтегрованого навчання розроблено 

ряд лекційних та практичних занять з тем: «Соціалізація та інтеграція дітей з 

особливими потребами в загальноосвітній простір», «Організація корекційно-

розвивальної роботи з учнями з особливими потребами», «Особливості корекційно-

супроводжувальної роботи дітей з раннім дитячим аутизмом», «Психологічна допомога 

особистості з посттравматичним синдромом», «Вікові  періодизації, вікові кризи та їх 

вплив на особистісний розвиток дитини, «Психолого-педагогічний супровід учнів з 

девіантною поведінкою» та ін. 

Здійснено науково-методичний супровід авторських навчальних програм для учнів з 

особливими освітніми потребами, а саме: 

• Трудове навчання: столярна справа (отримано гриф Міністерства освіти і науки з 

висновком «Схвалено до використання у загальноосвітніх навчальних закладах для дітей з 

особливими освітніми потребами» (відповідно до Листа Державної наукової установи 

«Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» від 31.01.2015 року № 14.1/12-5-22) та 

на головній сторінці сайту інституту розміщено інформацію про використання навчальної 

програми в загальноосвітніх навчальних закладах області 19-23.01.2015 року 

(Червонець І.В.). 

• Історія України для учнів 7-10 класів спеціальних навчальних закладів для 

розумово відсталих дітей (надано гриф «Друкується за рішенням вченої ради 

комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти імені Василя Сухомлинського» 26-30.01 2015 року (Червонець І.В.). 

На виконання наказу КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» від 

15.04.2015 року № 28 розроблені та опубліковані методичні рекомендації: 

 щодо складання індивідуальної програми розвитку учнів з особливими освітніми 

потребами, які навчаються в класі з інклюзивним навчанням (Червонець І.В.); 

 щодо складання індивідуальної програми розвитку учня з особливими освітніми 

потребами, який навчається в спеціальному класі загальноосвітнього навчального закладу 

(Місюня Л.В.); 
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 до серпневих конференцій з питань організації навчально-виховного процесу в 

класі з інклюзивним навчанням (Червонець І.В.); 

 нормативно-правове забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей з 

особливими потребами (Червонець І.В.); 

 застосування засобів альтернативної та допоміжної комунікації в процесі 

інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами (Місюня Л.В.). 

Проведено спеціальні курси підвищення кваліфікації: 

      З  проблеми «Комплексний підхід до організації педагогічної корекції в навчанні та 

вихованні дітей з особливими освітніми потребами» для: 

• педагогічних працівників, які навчають дітей за спеціальними програмами в 

загальноосвітніх навчальних закладах;  

• консультантів обласної психолого-медико-педагогічної консультації (ПМПК), 

завідувачів і консультантів районних (міських) ПМПК;  

• педагогічних працівників, які навчають учнів з особливими освітніми потребами в 

загальноосвітніх навчальних закладах. 

З проблеми «Реалізація особистісно зорієнтованого підходу до навчання дітей з 

особливими освітніми потребами» – для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів, 

які навчають учнів з особливими освітніми потребами. 

            З проблеми «Організаційно-педагогічні умови діяльності логопеда» – для вчителів-

логопедів загальноосвітніх навчальних закладів, спеціальних шкіл, шкіл-інтернатів, 

загальноосвітніх шкіл-інтернатів, дошкільних навчальних закладів, дитячих будинків, 

завідувачів логопедичних пунктів. 

           З проблеми «Теоретико-методологічні основи виховання творчої особистості 

школяра» – для вихователів спеціальних шкіл, шкіл-інтернатів, дитячих будинків, центрів 

соціально-психологічної реабілітації та дитячих будинків сімейного типу, чергових із 

режиму шкіл соціальної реабілітації. 

           З проблеми «Організаційно-педагогічні умови інклюзивного навчання і виховання 

дошкільників» – для вихователів дошкільних навчальних закладів. 

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 проводився ряд заходів: 

 у плани курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

дошкільних навчальних закладів та вчителів початкових класів уведено спецкурс «Шляхи 

науково-методичного забезпечення функціонування інклюзивної освіти в Україні»;  

 розроблене лекційне заняття «Організаційно-педагогічні умови здійснення 

інклюзивного та інтегрованого навчання в дошкільному закладі»; 

 під час тематичних вивчень надається адресна допомога педагогічним 

працівникам та батькам (Новоархангельський, Добровеличківський райони); 

 проведено обласний семінар учителів початкових класів шкіл-інтернатів з 

проблеми «Організація навчально-виховного процесу шкіл-інтернатів у контексті 

реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти». 

У міжкурсовій роботі з педагогами області було здійснено низку комплексних 

методичних заходів: 

 школа молодого спеціаліста для практичних психологів та соціальних педагогів 

закладів освіти з проблеми «Виявлення психологічних причин соціальної дезадаптації 

дітей та підлітків, вибір форм і змісту корекційної і профілактичної роботи»; 

 семінар практичних психологів та соціальних педагогів шкіл-інтернатів з 

проблеми «Соціально-психологічний супровід та організація захисту прав і інтересів 

дитини в освітньому закладів»;  

 тренінг для соціальних педагогів загальноосвітніх навчальних закладів з 

проблеми «Профілактика девіантної та делінквентної поведінки дітей та підлітків. 
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Програма «Сімейна розмова»; 

 науково-методичний семінар спеціалістів відділів, управлінь освіти 

райдержадміністрацій, міських рад з питань упровадження інклюзивного та інтегрованого 

навчання з проблеми «Науково-методичне забезпечення реалізації Державного стандарту 

початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами». 

 Кафедрою педагогіки, психології і корекційної освіти та науково-методичною 

лабораторією з інклюзивного та інтегрованого навчання розроблені методичні 

рекомендації щодо: складання індивідуальної програми розвитку учня з особливими 

освітніми потребами в умовах інклюзії; складання індивідуальної програми розвитку учня 

з особливими освітніми потребами в умовах спеціального класу; нормативно-правового 

забезпечення рівного доступу до якісної освіти учнів з обмеженими можливостями 

здоров’я; застосування засобів альтернативної та допоміжної комунікації в процесі 

інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами; складання 

індивідуальної програми розвитку учня з особливими освітніми потребами в умовах 

інтернатного закладу, центру соціально-психологічної реабілітації; розвитку професійної 

ідентичності практичного психолога в умовах інклюзії. 

5.7. Науково-методичний супровід дошкільної освіти 

В курсовий та міжкурсовий періоди здійснювався методичний супровід дошкільної 

освіти, а саме: під час курсів вихователів, вихователів-методистів та завідувачів 

дошкільних навчальних закладів висвітлюється проблема «Теоретичні основи підготовки 

методичної розробки педагогічних працівників дошкільних закладів». 

У курсовий період для педагогічних працівників ДНЗ проводилися консультації та 

засідання творчих груп, метою яких було здійснення науково-методичної допомоги з 

питань планування, організації навчально-виховного процесу та впровадження новітніх 

технологій. 

За звітний період на сайті інституту створено електронну базу даних педагогічного 

досвіду вихователів дошкільних навчальних закладів. 

 

VІ. Навчально-методична діяльність 

6.1. Здійснення підвищення кваліфікації та комплексної освітньої підготовки 

педагогічних працівників 

Організація курсового підвищення кваліфікації педагогічних кадрів здійснювалася 

відповідно до наказу директора Департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної 

державної адміністрації від 18.11.2014 № 449 «Про підвищення кваліфікації керівних і 

педагогічних кадрів на курсах у комунальному закладі «Кіровоградський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» у 2015 році». 

За звітний період проведено 101 тематичні курси підвищення кваліфікації для 120 

груп педагогічних та керівних кадрів області. 

Базовими напрямами, які реалізувалися на курсах підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників області у 2015 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. 
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Особливістю проведення цьогорічного КПК стало онлайн-опитування слухачів за 

два тижні до початку курсів. Такі заходи дозволили оптимізувати підготовку до КПК, а 

саме: розробити навчально-тематичні плани відповідно до запитів слухачів, запланувати 

індивідуальні та групові консультаційні заняття тощо.  

6.2. Впровадження сучасних форм підготовки кадрів: дистанційного навчання, 

самоосвіти тощо 

Реалізуючи ключеве питання розвитку освіти у ІТ-просторі – дистанційне 

навчання, науково-педагогічними та педагогічними працівниками інститут розроблені 

спецкурси: «Технології Google Apps for Education»; «Застосування хмарних технологій 

для системи управління закладом» та ін. 

Забезпечено функціонування та наповнення платформ для дистанційного навчання 

moodle.koippo.kr.ua (V 1.9.19) та moodle.koippo.in.ua (V 2.6.1). 

Триває розробка дистанційних курсів для проведення КПК та для організації 

самоосвітньої діяльності педагогічних працівників у міжкурсовий період. 

Апробовані організаційні прийоми проведення онлайн-семінарів для учасників 

районних та обласних турів всеукраїнських конкурсів. 

 

VІІ. Інноваційна та дослідно-експериментальна діяльність 

7.1. Організаційно-методичний супровід управління інноваційною діяльністю 

Здійснювалося 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;  

- музико-терапевтична технологія «ПіснеЗнайка»;  

- проектна технологія; 

- створення ситуації успіху; 

- інтерактивні технології навчання. 

Уперше на засіданні науково-методичної ради керівники структурних підрозділів 

презентували методичні ініціативи (нові форми організації науково-методичної роботи з 

педагогами області). Ознайомитися з даними інноваційними підходами можна за адресою: 

http://ru.padlet.com/laragolodiuk/eyni9pm9sxt9 

7.2. Формування інноваційного-освітнього середовища в регіоні: розробка та 

впровадження нових освітніх моделей і технологій, координація інноваційної 

діяльності 

Навчально-методичним відділом інноваційної діяльності та інтелектуальної 

власності здійснювалося організаційно-методичне забезпечення інноваційної діяльності в 

навчальних закладах Кіровоградської області (визначені опорні навчальні заклади з 

інноваційної діяльності в районах (16), проведено роз’яснювальну роботу з питань 

впровадження інноваційних освітніх технологій у навчально-виховний процес 

(консультації педагогічних працівників під час тематичних вивчень загальноосвітніх 

навчальних закладів Кіровоградського та Новгородківського районів, обласних науково-

практичних семінарів, індивідуальні консультації педагогічних працівників міста 

Світловодська, Новоархангельського, Компаніївського, Петрівського, Олександрійського, 

Маловисківського районів), а саме: 

- трансформація педагогічних ідей В.О. Сухомлинського в практику роботи 

класних керівників; 

- проектна технологія в навчальних закладах; 

- інноваційні форми методичної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі 

тощо. 

7.3. Координація дослідно-експериментальної роботи: 

а) всеукраїнського рівня 

- підготовлено інформацію про здійснення дослідно-експериментальної діяльності 

http://www.moodle.koippo.kr.ua/
http://www.moodle.koippo.in.ua/
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у навчальних закладах Кіровоградської області для департаменту освіти і науки 

Кіровоградської облдержадміністрації (Листи КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» від 12.01.2015 р. № 21/23-06, від 09.04.2015 р. № 299/23-06); 

- узагальнено матеріали дослідно-експериментальної роботи у навчальних закладах 

освіти Кіровоградської області.  

- здійснюється популяризація результатів дослідно-експериментальної роботи 

всеукраїнського рівня педагогічного колективу комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання – «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 31 з гімназійними класами, 

центр дитячої та юнацької творчості «Сузір’я» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» з проблеми «Формування духовно-моральної компетентності 

учнів в умовах школи культури здоров’я» на обласних семінарах, конференціях, у 

періодичних виданнях. 

В 2015 році продовжилася реалізація Міжнародного проекту USAID/FINREP - II 

«Розвиток фінансового сектору» щодо впровадження у навчально-виховний процес курсу 

«Фінансова грамотність» згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 

19.07.2012 р. № 828 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі 

загальноосвітніх навчальних закладів та вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації 

України на 2012-2019 роки».  

У 2015-2016 навчальному році учасниками проекту стали навчально-виховний 

комплекс «Гайворонська гімназія – загальноосвітня школа I-III ступенів №5» 

Кіровоградської області та навчально-виховне об'єднання «Олександрійська гімназія ім. 

Т.Г. Шевченка – ЗНЗ І-ІІ ступенів – школа мистецтв» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області.  

б) регіонального рівня: 

Результати дослідно-експериментальної діяльності регіонального рівня 

представлені на обласних науково-практичних семінарах (3).  

Підготовлено інформацію про перебіг і отримані результати дослідно-

експериментальної роботи регіонального рівня з проблеми «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. 

Надано звіти про завершення формувально-корегувального етапу та складено план 

проведення узагальнюючого етапу дослідно-експериментальної роботи регіонального 

рівня за темою «Формування творчих здібностей старших дошкільників у процесі їх 

художньо-естетичної діяльності» (керівник Гагаріна Н.П.). 

7.4. Науково-методичний супровід упровадження інновацій, проектна діяльність 

Оновлено нормативно-правову базу з питань інноваційної діяльності у навчальних 

закладах Кіровоградської області на сайті навчально-методичного відділу інноваційної 

діяльності та інтелектуальної власності КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського». 

Проаналізовано та оновлено банк даних з інноваційних технологій, що 

впроваджуються у навчальних закладах Кіровоградської області, оновлено карту 

інноваційних технологій Кіровоградської області. 

Здійснювалася роз’яснювальна робота з питань впровадження проектної технології 

серед педагогічних працівників спільно з районними (міськими) методкабінетами відділів 

(управлінь) освіти райдержадміністрацій, міських рад: 

- Кіровоградського, Новгородківського районів (тематичне вивчення); 

- Маловисківського, Новоархангельського районів, міст Знам’янки і Світловодська 

(індивідуальне консультування). 

7.5. Впровадження результатів інноваційної діяльності, створення бази даних 

інновацій 

Проаналізовано та оновлено банк даних з впровадження інновацій в управлінні 

закладами освіти області: в дошкільній освіті, в початковій освіті, в навчально-виховному 
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процесі середньої школи, з фізичної культури, реабілітаційної педагогіки та здорового 

способу життя. 

Оновлено інформаційний банк даних опорних загальноосвітніх навчальних 

закладів з інноваційної діяльності в Кіровоградській області.  

Проаналізовані інформації з відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, 

міських рад про впровадження інноваційної освітньої технології «Створення ситуації 

успіху» (38). 

Досвід педагогічних працівників Кіровоградської області з впровадження 

інноваційної освітньої технології «Створення ситуації успіху» висвітлено в друкованих 

працях на сторінках «Педагогічного вісника». 

 

VІІІ. Формування єдиного освітнього інформаційного простору регіону  

Питання формування та розвитку єдиного освітнього інформаційного простору 

регіону розглядається в інституті комплексно. Так, у роботі кафедри теорії і методики 

середньої освіти 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 постійно здійснюється робота щодо підвищення 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 (Буртовий С.В., Голодюк Л.С., Скрипка Г.В.); 

- розробка мультимедійних електронних навчально-методичних матеріалів  

відповідно до тематики лекційних та практичних занять викладачів кафедри (Буртовий 

С.В., Вікторіна О.М., Голодюк Л.С., Небеленчук І.О., Митрофаненко Ю.С.,  Скрипка Г.В.); 

- надання  інформаційних, аналітичних, консультаційних послуг освітянам регіону з 

проблем інформатизації освіти (блог кафедри, E-Mail-консультації); 

-  проведення тренінгів та консультування: 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», «Онлайнові технології у роботі керівника закладу» (Буртовий С.В., 

Голодюк Л.С., Скрипка Г.В.); 

- підготовка вчителів за програмою спецкурсу «Сходинки до інформатики» 

(Буртовий С.В., Голодюк Л.С., Скрипка Г.В.); 

- узагальнення та розповсюдження перспективного педагогічного досвіду 

навчальних закладів та педагогів області в галузі інформатизації освіти. 

За звітний період працівники кафедри в різних формах підвищували свою 

навчально-педагогічну та фахову майстерність з використання сучасних Інтернет-

технології: 

- продовжено роботу з наповнення електронним освітнім контентом освітнього 

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

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

- продовжено роботу з наповнення контентом регіонального Інтернет-журналу 

(http://ezn.in.ua), на якому передбачається публікація електронних матеріалів з актуальних 

питань електронної освіти, дистанційного навчання, електронних засобів навчання, 

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

- на блозі кафедри (http://timso.koippo.kr.ua) створенно та постійно оновлюється 

електронний каталог хмарних освітніх ресурсів (Скрипка Г.В.); 

- викладачі кафедри  розробляють  та розміщують у програмному середовищі 

Moodle (http://moodle.koippo.in.ua)  свої авторські дистанційні курси для освітян регіону.  

З метою розбудови єдиного освітнього інформаційного освітнього простору регіону 

створено та регулярно оновлюються персональні блоги викладачів кафедри 

http://ezn.in.ua/
http://timso.koippo.kr.ua/
http://moodle.koippo.in.ua/
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http://timso.koippo.kr.ua/, у яких періодично висвітлюються актуальні питання 

інформатизації освіти та здійснюється постійне онлайн-спілкування з педагогами області. 

Питанню впровадження сучасних Інтернет-технологій в освітній процес та розвиток 

віртуальних педагогічних спільнот викладачами кафедри (Буртовий С.В., Голодюк Л.С., 

Скрипка Г.В.) присвячено ряд лекційних та практичних занять: «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 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 офісних пакетів при вивченні курсу «Сходинки до інформатики,               

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»). 

Розроблено дистанційний курс «Як встигнути все, або тайм-менеджмент для 

вчителів» (http://dk.koippo.kr.ua/course/view.php?id=21) (Скрипка Г.В.). Для освітян 

України, які впроваджують модель навчання «1 учень – 1 комп’ютер», створено та 

адмініструється група 1 учень – 1 комп’ютер (НП "Відкритий світ") в мережі Фейсбук, а 

також група кафедри теорії і методики середньої освіти 

https://www.facebook.com/groups/1606632449551684/) (Скрипка Г.В.) 

Науково-методичною лабораторією інформатики та інформаційних технологій 

навчання здійснено пошукову оптимізацію (SEO) зі створення семантичного ядра веб-

сайту КОІППО, розкрутку веб-сайту інституту шляхом розміщення посилань на нього в 

каталогах та на інших веб-сайтах; оновлено  технічне забезпечення функціонування веб-

сайту інституту. 

В рамках упровадження сучасних Інтернет-технологій в освітній прогрес регіону, 

розвиток віртуальних педагогічних спільнот активно функціонує і розвивається 

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

соціальній мережі Фейсбук (https://www.facebook.com/groups/378801248818463/); 

віртуальна спільнота Міжнародного конкурсу з інформатики та комп’ютерної вправності 

«Бобер» в Україні в соціальній мережі Фейсбук 

(https://www.facebook.com/groups/232587803450210/); віртуальна спільнота «Сторінка 

учасників програми Intel в Кіровоградській області» в вікі-середовищі ITEACH.WIKI 

(http://link.ac/36eR0). 

 Здійснюється технологічний супровід Віртуального Інтернет-клубу 

прихильників ідей Василя Сухомлинського (http://link.ac/36f4).  

Структурними підрозділами активно впроваджується практика проведення 

http://dk.koippo.kr.ua/course/view.php?id=21
https://www.facebook.com/groups/155116834683491/
https://www.facebook.com/groups/1606632449551684/
https://www.facebook.com/groups/378801248818463/
https://www.facebook.com/groups/232587803450210/
http://link.ac/36eR0
http://link.ac/36f4
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обласних Інтернет-конференцій (http://konf.koippo.kr.ua/), онлайн-семінарів та веб-

квестів для педагогічних працівників області. 

Окремі компоненти електронної освіти та розробки електронного освітнього 

контенту здійснюються структурними підрозділами шляхом: 

 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;  

 Впровадження електронного освітнього контенту Office 365 у навчальний 

процес; 

 Використання платформи Lync для проведення освітніх вебінарів; 

 Адміністрування та науково-методичний супровід тренінгового майданчика 

IteachWiki для вчителів Кіровоградської області;  

 Постійним оновленням контенту на сайтах структурних підрозділів. 

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 навчально-виховної роботи; 

- на сторінках сайту здійснювалось інформаційне та методичне забезпечення 

проведення всеукраїнських та обласних етапів конкурсів «Джерело творчості», «Кращий 

веб-сайт позашкільного навчального закладу», «Учитель року - 2014», «Учитель року -

2015», «Блогосфера» та ін. 

 

ІХ. Координація діяльності районних/міських науково-методичних кабінетів/центрів  

Відповідно до планів роботи КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» та наказу 

директора департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 08.12.2014 р. № 471 «Про 

проведення обласних науково-методичних заходів, конференцій, семінарів, засідань 

творчих груп, занять шкіл творчого вчителя, педагогічної майстерності, майстер-класів, 

тренінгів тощо у 2015 році» для педагогічних працівників методичних служб підготовлені 

і на належному рівні проведені:  

- засідання постійно діючого семінару (перше заняття) завідувачів (директорів) 

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

райдержадміністрацій, міських рад з проблеми «Модернізація управлінської діяльності 

керівника освітньої установи в умовах розвитку освіти», 3 березня (Половенко О.В., 

Кірішко Л.М.); 

- заняття регіональної школи новаторства з проблеми «Науково-методичне 

забезпечення інноваційного розвитку сучасного навчального закладу», 12 травня 

(Кірішко Л.М., Трубіна В.Г.); 

- постійно діючий семінар (друге заняття) завідувачів (директорів) районних 

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

міських рад з проблеми «Упровадження системи мережевої взаємодії методичних служб 

як основа їхнього розвитку»,  25 серпня (Половенко О.В., Кірішко Л.М.); 

- друге заняття обласної школи молодого методиста з проблеми «Методичний 

супровід науково-дослідної, експериментальної діяльності педагогів». 08 вересня слухачі 

школи були учасниками педагогічної практики на базі Долинського дошкільного 

http://konf.koippo.kr.ua/
http://lito.kr.ua/index.php/2013-01-15-14-16-22
http://lito.kr.ua/index.php/korisni-servisi
http://lito.kr.ua/index.php/korisni-servisi
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навчального закладу № 5 «Ружечка» та навчально-виховного комплексу «Долинська 

гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3», 08-09 вересня (Голодюк Л.С., 

Половенко О.В., Вареха А.Г.); 

- методична сесія  «Розвиток інформаційного простору: концептуальні засади, 

проблеми, перспективи», 21-23 жовтня (Половенко О.В.); 

- заняття  авторської творчої майстерні  Зої Семенівни Ошеги,  методиста відділу 

освіти Петрівської райдержадміністрації з проблеми «Інформаційна компетентність 

суб’єктів освітнього простору загальноосвітнього навчального закладу: проблеми та 

шляхи їх вирішення», 5 листопада (Половенко О.В.); 

- регіональна школа новаторства (друге заняття) спеціалістів відділів, управлінь 

освіти, методистів методичних кабінетів (центрів) відділів, управлінь освіти 

райдержадміністрацій, міських рад, керівників загальноосвітніх навчальних закладів з 

проблеми «Трансформація новаторських підходів у сучасній школі: реалії, перспективи», 

18 листопада (Жосан О.Е., Кірішко Л.М., Трубіна В.Г.). 

Аналіз діяльності районних (міських) методичних кабінетів (центрів) 

Відповідно до річного плану роботи комунального закладу «Кіровоградський 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» 

здійснювалися тематичні вивчення у ряді районів: 

№ 

з/п 

Регіональні 

об’єднання 
Проблема 

1 Ульяновський 

Гайворонський 

Удосконалення роботи з питань охорони праці та безпеки 

життєдіяльності з метою зменшення травмування учасників 

навчально-виховного процесу,  стану організації роботи 

загальноосвітніх навчальних закладів щодо впровадження й 

викладання предмета «Основи здоров’я» та обов’язкового 

факультативного курсу «Захисти себе від ВІЛ» 

2 Знам’янський 

Олександрівський 

Організаційно-методичне забезпечення зовнішнього 

незалежного оцінювання 

Організаційно-методичний супровід моніторингу якості 

освіти 

Удосконалення професійної компетентності педагогічних 

працівників у системі науково-методичної роботи 

3 Долинський 

Петрівський 

Олександрійський 

Науково-методичний супровід розвитку інформаційно-

навчального середовища регіону 

4 Вільшанський 

Голованівський 

Науково-методичний супровід організації методичної 

роботи вчителів іноземних мов загальноосвітніх навчальних 

закладів 

Науково-методичне забезпечення викладання предметів 

«Фізична культура» та «Захист Вітчизни»  

5 Ульяновський 

Гайворонський 

Науково-методичне забезпечення створення умов для 

рівного доступу до якісної економічної освіти 

Стан науково-методичного забезпечення діяльності 

спеціалістів з корекійної освіти, інтернатних та спеціальних 

навчальних закладів і впровадження інклюзивного навчання 

в загальноосвітніх навчальних закладах  

6 Новгородківський 

Кіровоградський 

Організаційно-методичне забезпечення інноваційної 

діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах регіону 

Соціально-психологічний супровід профілактичних і 

превентивних програм з формування здорового способу 

життя і свідомого ставлення до власного здоров’я. 

7 Компаніївський Науково методичний супровід викладання предметів 
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Новоукраїнський освітньої галузі «Суспільствознавство» в умовах 

запровадження Державного стандарту базової і повної 

загальної середньої освіти 

8 Добровеличківський 

Новоархангельський 

Робота районного методичного кабінету щодо забезпечення 

професійного зростання вчителів природничо-

математичного циклу в умовах функціонування 

інформаційно-освітнього простору 

Вивчення стану викладання інформатики в умовах 

реалізації Державного стандарту  початкової загальної 

освіти та Державного стандарту базової і повної загальної 

середньої освіти початкової і основної школи, та рівня ІКТ 

супроводу методичної роботи РМК 

Реалізація Базового компонента дошкільної освіти  та 

Державного стандарту початкової загальної освіти  

9 Маловисківський 

Новомиргородський 

Інноваційні технології у практиці роботи вчителів предметів 

«Захист Вітчизни» та «Фізична культура» 

10 Долинський 

Петрівський 

Олександрійський 

Науково-методичний супровід викладання предметів 

освітньої галузі «Суспільствознавство» в умовах 

запровадження Державного стандарту базової і повної 

загальної середньої освіти 

11 Новгородківський 

Кіровоградський 

Реалізація Базового компонента дошкільної освіти та 

Державного стандарту початкової загальної освіти в 

навчальних закладах регіону 

12 Онуфріївський 

Світловодський 

Соціально-психологічний супровід підготовки учнів до 

профільного та професійного самовизначення 

Науково-методичне забезпечення реалізації Державного 

стандарту початкової загальної освіти та Державного 

стандарту базової і повної загальної середньої освіти 

Формування предметних і ключових компетентностей учнів 

у процесі викладання предметів «Захист Вітчизни» та 

«Фізична культура» 

13 Маловисківський 

Новомиргородський 

Удосконалення професійної компетентності організаторів 

виховного процесу та розвиток виховної системи 

навчального закладу в умовах функціонування 

інформаційно-освітнього простору 

14 Компаніївський 

Новоукраїнський 

Науково-методичний супровід розвитку інформаційно-

навчального середовища регіону 

15 м. Олександрія 

м. Кіровоград 

Удосконалення роботи з питань охорони праці та безпеки 

життєдіяльності з метою зменшення травмування учасників 

навчально-виховного процесу,  стану організації роботи 

загальноосвітніх  навчальних закладів щодо впровадження й 

викладання предмета «Основи здоров’я» та обов’язкового 

факультативного курсу «Захисти себе від ВІЛ» 

Особливістю здійснення цьогорічного тематичного вивчення було вивчення одного 

питання у двох районах з подальшим аналізом та порівняння результатів. Узагальненні 

висновки обговорювалися на засіданні науково-методичної ради та щотижневих скайп-

нарадах для завідувачів та методистів РМК (ММЦ). 
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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»). 

Викладачі кафедри теорії і методики середньої освіти взяли участь у написанні 

сценаріїв пізнавальних відеороликів для учнів Казахстану (https://ingensga.wordpress.com/) 

(Буртовий С.В., Скрипка Г.В.).  

У рамках співпраці з Центром Розвитку Освіти (міжнародний проект «Шкільна 

Академія Підприємливості 3») були проведені тренінги для методистів КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського» та Дніпропетровського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти з питань розвитку підприємницької компетентності 

(Митрофаненко Ю.С., Гельбак А.М.). 

Продовжено співпрацю з Корпусом Миру США в Україні щодо реалізації проекту 

«Викладання англійської мови як іноземної». З травня поновив свої повноваження  волонтер 

Корпусу Миру Філіп Роффман.  

На базі обласної наукової бібліотеки  імені Чижевського продовжено роботу клубу 

«Community English Club for Teachers» та відеоклубу «Conversational English Club for 

Students». 

Протягом червня волонтером Корпусу Миру Ф. Роффманом надавалась методична 

допомога у проведенні літніх мовних таборів у м. Кіровограді. 

 

 

 

 

 

 

https://ingensga.wordpress.com/
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ХІ. Моніторинг якості освіти регіону 

11.1. Моніторинг якості освіти регіону 

Протягом 2015 року центром проведено ряд моніторингових дослідження  

всеукраїнського рівня:  

- моніторингове дослідження стану впровадження інформаційно-комунікаційних 

технологій у загальноосвітніх навчальних закладах; 

- моніторингове дослідження стану превентивної освіти дітей та учнівської молоді 

в навчальних закладах області; 

- моніторингове дослідження якості підручників для 2, 5 класу. 

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 ”, наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 

01.04.2011 № 302 “Про заходи щодо впровадження електронного навчального контенту”, 

від 14.12.2011 р. № 1431 «Про проведення моніторингового дослідження стану 

впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у загальноосвітніх навчальних 

закладах» та відповідно до наказів КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»  

від 28.03.2012 р. № 34 «Про проведення моніторингового дослідження стану 

впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у загальноосвітніх навчальних 

закладах області», від 30.03.2015 №21 «Про проведення ІV етапу моніторингового 

дослідження стану впровадження  інформаційно-комунікаційних технологій у 

загальноосвітніх навчальних закладах області» з метою вивчення стану створення 

сучасного навчального середовища у загальноосвітніх навчальних закладах України, 

впровадження в навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційних технологій 

проведено  ІV 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 залучено 41 

вчитель молодших класів,  вчителі біології, хімії, основ здоров’я, іноземної мови, 

музичного мистецтва, художньої культури, української мови та літератури, керівники ЗНЗ 

- по 44. До дослідження залучені Олександрівський та Світловодський райони, а також 

міста Знам'янка і Світловодськ.  

Результати опитування (таблиці з узагальненими результатами) надіслані до 

відділу науково-методичного забезпечення моніторингових досліджень Інституту 

інноваційних технологій і змісту освіти МОН України  у визначені терміни. 

Моніторингове дослідження якості підручників для 2-го та 5-го класу  проведено 

відповідно до п. 2.2. наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 

30.05.2013 № 645 «Про проведення апробації та моніторингових досліджень якості 

навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів у 2013/2014 - 2014/2015 

навчальних роках» та листа ІІТЗО від 24.03.2015 № 14.1/10-47 «Про проведення 

моніторингового дослідження якості навчальної літератури  для учнів 2 та 5 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів». 

Мета дослідження – 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. 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 2-го та 5-го класів загальноосвітніх навчальних 

закладів.  

Моніторингове дослідження здійснювалось методом анкетування вчителів та 

батьків учнів. 
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Кількість підручників для 2-го класу, які досліджувалися в області – 7; кількість 

підручників для 5-го класу – 10. 

До участі у дослідженні залучені всі райони і міста області. В анкетуванні щодо 

кожного підручника повинні були взяти участь 50 учителів і 250 батьків учнів, відхилення 

від рекомендованої вибіркової сукупності відбулися тому, що область не забезпечена в 

достатній кількості підручниками: «Російська мова» (автори: Лапшина І.М., Зорька Н.М.); 

«Російська мова» (автори: Статівка В.І., Самонова О.І.); «Французька мова для поглибленого 

вивчення» (автор Клименко Ю.М.). Зокрема, це стосується навчальних закладів 

м. Кіровограда, м. Знам’янки, м. Олександрії, м. Світловодська.  

Інформаційну довідку за результатами дослідження направлено до відділу науково-

методичного забезпечення моніторингових досліджень Інституту інноваційних технологій 

і змісту освіти МОН України  у визначені терміни. 

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 грудня 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 листопада 2010 року № 2140, виконання наказів 

Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 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 першому півріччі цього року на виконання п.1.2 наказу МОНмолодьспорту від 

02.10.2012 № 1065 проведено ІІІ період моніторингового дослідження «Стан превентивної 

освіти дітей та учнівської молоді в навчальних закладах», яке є логічним продовженням 

попередніх досліджень з питань превентивної освіти учнівської молоді.  

До опитування залучені: по 41 учителю основ здоров'я 3-хх та 6-х класів, 37 учнів 

6-х класів, батьки учнів 3-х класів у кількості 41 чоловік і  6-х класів – 37. Дослідження 

проводилось у Знам'янському, Кіровоградському, Маловисківському, 

Новоархангельському, Новомиргородському, Олександрівському, Олександрійському, 

Онуфріївському, Петрівському районах і містах Знам'янка, Олександрія, Світловодськ. 

Здійснено організаційно-методичне забезпечення та координацію  двох 

моніторингових досліджень регіонального рівня. 

На виконання наказу департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 

20.03.2015 р. № 124 «Про проведення моніторингового дослідження рівня сформованості 

інформаційно-комунікаційної компетентності учнів у навчальних закладах області», 

наказу КОІППО імені Василя Сухомлинського від 01.04.2015 р. № 24 «Про проведення І 

етапу моніторингового дослідження рівня сформованості інформаційно-комунікаційної 

компетентності учнів у навчальних закладах області» та з метою отримання об’єктивної 

інформації, визначення рівня готовності учнів загальноосвітніх навчальних закладів 

області щодо застосування інформаційних технологій у практичній діяльності та 

повсякденному житті, підготовлена програма моніторингового дослідження та 

інструктивно-методичні рекомендації, а також протягом квітня – травня 2015 року 

проведено І етап регіонального моніторингового дослідження  рівня сформованості 

інформаційно-комунікаційної компетентності учнів у навчальних закладах області. До 

опитування залучені: 27 учителів інформатики, 179 учнів 5-х класів, 163 учні 10-х класів, 

56 батьків учнів 5-х класів та 49 батьків учнів 10-х класів. Дослідження проводилось у 

Голованівському, Знам’янському, Кіровоградському, Маловисківському, 

Новоархангельському, Новомиргородському, Олександрівському, Онуфріївському, 

Петрівському районах та містах  Кіровоград, Олександрія.  

http://osvita.ua/legislation/other/13922/
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На виконання наказу департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 

20.03.2015 р. № 124 «Про проведення моніторингового дослідження рівня сформованості 

інформаційно-комунікаційної компетентності учнів у навчальних закладах області», 

наказу КОІППО імені Василя Сухомлинського від 24.10.2015 р. № 82 «Про проведення ІІ 

етапу моніторингового дослідження рівня сформованості інформаційно-комунікаційної 

компетентності учнів у навчальних закладах області» та з метою отримання об’єктивної 

інформації, визначення рівня готовності учнів загальноосвітніх навчальних закладів 

області щодо застосування інформаційних технологій у практичній діяльності та 

повсякденному житті, підготовлена програма моніторингового дослідження та 

інструктивно-методичні рекомендації, а також протягом листопада – грудня 2015 року 

проведено ІІ етап регіонального моніторингового дослідження  рівня сформованості 

інформаційно-комунікаційної компетентності учнів у навчальних закладах області. До 

опитування залучені: 58 класних керівників, 178 учнів 5-х класів, 184 учні 6-х класів, 160 

учнів 10-х класів, 58 батьків учнів 5-х класів, 60 батьків учнів 6-х класів та 49 батьків 

учнів 10-х класів. Дослідження проводилось у Бобринецькому, Вільшанському, 

Голованівському, Знам’янському, Кіровоградському, Маловисківському, 

Новоархангельському, Новомиргородському, Олександрійському, Онуфріївському, 

Петрівському, Світловодському районах та містах Знам'янка, Кіровоград, Олександрія, 

Світловодськ. 

Обласним навчально-методичним центром психологічної служби системи освіти 

здійснено: 

 моніторинг ризиків виникнення всіх форм насильства серед дітей та учнівської 

молоді (лист КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» від 21.10.2015 р. № 626/10-09             

«Про проведення моніторингу «Аналіз ризиків виникнення всіх форм насильства серед 

дітей та учнівської молоді»; 

- моніторинг ефективності заходів щодо  протидії торгівлі людьми «Вплив експлуатації 

дітей на їх здоров'я» (лист  КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» від 21.10.2015 р. 

№ 627/10-09 «Про проведення моніторингу «Ефективність заходів щодо протидії торгівлі 

людьми»). 

- моніторинг стану забезпечення практичними психологами та соціальними педагогами в 

закладах освіти області (лист КОІППО імені Василя Сухомлинського від 18.03.2011р.                   

№ 253 «Про моніторинг забезпеченості навчальних закладів системи освіти фахівцями 

психологічної служби на період до 2017 року»). 

11.2.Організаційно-методичний супровід зовнішнього незалежного оцінювання 

На виконання Календарного плану підготовки та проведення в Кіровоградській 

області зовнішнього оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання 

вступати до вищих навчальних закладів України у 2015 році в межах Спільного наказу 

Одеського РЦОЯО та департаменту освіти і науки Кіровоградської ОДА від 15.12.2014 р. 

№ 01 – 78/482 "Про організацію та проведення зовнішнього незалежного оцінювання 

результатів навчання у 2015 році в Кіровоградській області" з метою  якісної підготовки 

до ЗНО-2015 (спільно з ОРЦОЯО) було організовано і проведено ряд заходів: 

 створено мережу консультаційних пунктів; 

 сформовано мережу пунктів пробного ЗНО-2015; 

 проведено навчання та сертифікацію осіб, залучених до роботи пунктів 

пробного ЗНО-2015; 

 проведено пробне зовнішнє незалежне оцінювання 2015 року; 

 сформовано мережу пунктів ЗНО на основну сесію ЗНО-2015; 

 сформовано мережу пунктів ЗНО на додаткову сесію ЗНО-2015; 

 сформовано базу екзаменаторів для перевірки відкритої частини 

сертифікаційних робіт з української мови; 

 створено пункт перевірки відкритої частини сертифікаційних робіт з 

української мови; 
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 проведено зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури 

(24.04.2015 р.); 

 проведено перевірку відкритої частини сертифікаційних робіт з української 

мови (29.04-03.05.2015 р.); 

 проведено основну сесія ЗНО (03.06-26.06.2015 р.) та додаткову сесію ЗНО 

(09.06.2015 р. - українська мова і література) та для осіб, які знаходяться в 

установах виконання покарань Кіровоградської області (09.06.2015 р. - 

українська мова і література). 

З метою наповнення банка якісними тестовими завданнями проведена                   

онлайн-апробація тестових завдань в 3 етапи (лютий-квітень 2015 року): 

 з 23 по 27 лютого 2015 року (охоплено 24 ЗНЗ області, 550 учасників); 

 17 березня 2015 року (охоплено 4 ЗНЗ області, 30 учасників); 

  з 31 березня по 09 квітня 2015 року (охоплено 38 ЗНЗ області,  

580 учасників). 

Апробації тестових завдань відбулися без порушень та згідно з регламентом 

проведення. 

 З метою інформаційно-роз'яснювальної роботи  здійснено виступи на обласному 

телебаченні з питань ЗНО-2015: 

6 лютого 2015 року в передачі "Ранкова кава" вийшов сюжет за участю Л.Бутенко, 

у якому йшлося про новації ЗНО у 2015 році, терміни та хід реєстрації на основну сесію 

ЗНО-2015; 

 17 квітня 2015 року А. Анісімов, директор ОРЦОЯО, Л.Бутенко були 

учасниками програми «Радіомайдан», які висвітлювали організаційні  питання ЗНО-2015; 

 19 травня 2015 року А. Олійник, заступник директора департаменту освіти і 

науки Кіровоградської ОДА, Л. Корж, Л. Бутенко провели прес-конференцію для ЗМІ та 

інтернет-видань Кіровоградської області «Про результати ЗНО з української мови і 

літератури в Кіровоградській області». 

За адміністративно-територіальним розподілом, враховуючи загальну кількість 

учасників, в області на базі вищих та загальноосвітніх навчальних закладів було створено 

16 пунктів пробного ЗНО (5 – 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 ЗНО 2015 року в Кіровоградській області 

зареєструвалися 4666 осіб.  

З'явилися на пункти пробного ЗНО та взяли участь у процедурі 4338 учасників, з 

них - 21 березня 2015 року (українська мова і література) – 2505(96,3%). За базовим 

рівнем складності – 1085 (94,6%), за поглибленим – 1420 (97,6%). 28 березня з 11-ти 

предметів ЗНО  – 1833 осіб. Явка другого дня пробного ЗНО по області склала 88,8%. 

Учасники виявили найбільший інтерес до ЗНО з української мови і літератури 

(2602 зареєстрованих), математики (762 зареєстрованих) та історії України (407 

зареєстрованих), біологія (322 зареєстрованих), англійська мова (309 зареєстрованих). 

З метою забезпечення організованого та ефективного функціонування пунктів ЗНО 

21 березня були залучено 464 педагогічні працівники, 28 березня – 499. Серед них: 16 

відповідальних за пункти пробного ЗНО. 

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання в Кіровоградській області у 2015 році 

відбулося згідно з процедурою проведення та без зауважень. 

З метою об’єктивного та прозорого визначення результатів  пробного зовнішнього 

незалежного оцінювання в межах спільної діяльності ОРЦОЯО та КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського» створено  регіональні робочі  експертні групи з питань 

визначення результатів пробного зовнішнього незалежного оцінювання-2015. Роботу 

експертних груп з предметів пробного ЗНО  організовано та проведено відповідно до 

графіка УЦОЯО.  
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У рамках підготовки до ЗНО-2015 відбулися наступні навчально-методичні заходи 

за участю представників ОРЦОЯО: 

- для відповідальних за ЗНО в містах (районах) області та відповідальних за пункти 

пробного ЗНО «Організаційно-технологічні аспекти адміністрування пробного ЗНО 2015 

року», 12.02.2015р.; 

- для старших екзаменаторів, відповідальних за перевірку відкритої частини 

сертифікаційних робіт з української мови і літератури, 11.03.2015р.; 

- для експертних комісій з питань визначення результатів ЗНО, 11.03.2015р.; 

- для відповідальних за ЗНО в містах (районах) області та відповідальних за пункти 

проведення ЗНО «Організація роботи пункту проведення ЗНО у 2015 році», 11.03.2015р.;  

- тренінг для педагогічних працівників, залучених до роботи з перевірки відкритої 

частини сертифікаційних робіт з української мови і літератури зовнішнього незалежного 

оцінювання 2015 року в якості старших екзаменаторів та екзаменаторів, 29.04.2015р.; 

- навчально-методичний семінар для педагогічних працівників, залучених в якості 

уповноважених осіб УЦОЯО на ЗНО 2015 року, 07.04.2015р. До роботи семінару в якості 

уповноважених осіб УЦОЯО були залучені працівники КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» (35),  працівники КНТУ (10); 

- навчання та сертифікація осіб, залучених до проведення основної  та додаткової 

сесій ЗНО-2015 (за окремим графіком ОРЦОЯО). 

З питань ЗНО 2015 року на сайті Центру сучасних технологій оцінювання якості 

освіти (http://monitoring.koippo.kr.ua/) розміщено 35 інформаційних повідомлень. 

На основу сесію ЗНО-2015 зареєстровано 6528 осіб, з них 5335 осіб – випускники 

2014/2015 навчального року, що складає (81,7%) від загальної кількості зареєстрованих.  

Відповідно до адміністративно-територіального розподілу та враховуючи 

очікувану кількість учасників, в області на базі вищих та загальноосвітніх навчальних 

закладів було створено  для проведення ЗНО з української мови і літератури 35 пунктів  

ЗНО (10 – Кіровоград, 3 – Олександрія, 2 – Знам'янка, 2 – Світловодськ, 1 – Бобринецький, 

1 – Вільшанський, 1 – Гайворонський, 1 – Голованівський, 1 – Добровеличківський, 1 – 

Долинський, 1 – Компаніївський, 2 – Маловисківський, 1 – Новгородківський, 1 – 

Новоархангельський, 1 – Новомиргородський, 1 – Новоукраїнський, 1 - Олександрівський, 

1 – Онуфріївський, 1 – Петрівський, 1 – Ульяновський , 1 – Устинівський райони).  

24 квітня 2015 року відбулося зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і 

літератури. В області працювали 35 пунктів ЗНО, роботу яких забезпечували 1478 

залучених педагогічних працівників, 35 уповноважених осіб Українського центру 

оцінювання якості освіти та 35  медичних працівників.  Перебіг проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання  спостерігали 31 громадський спостерігач та 3 представники 

ЗМІ. 

У  ЗНО  з української мови і літератури взяли участь 6708 абітурієнтів, явка склала 

94,1%. 

Для здійснення контролю за дотриманням процедури проходження зовнішнього 

незалежного оцінювання в пунктах ЗНО використовувалися технічні засоби – 

металодетектори.  В усіх пунктах ЗНО під час технологічної перерви працівниками 

Державної служби охорони здійснений контроль учасників на наявність технічних засобів 

(засобів зв’язку, пристроїв зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації).  

Зафіксовано в учасників ЗНО 13 мобільних телефонів. Порушників процедури 

проходження ЗНО було вилучено з аудиторій та позбавлено права працювати над 

сертифікаційними роботами. 

З метою об’єктивного та прозорого визначення результатів  зовнішнього 

незалежного оцінювання  з української мови і літератури 25.04.2015 року працювали 

члени регіональної робочої  експертної групи з питань визначення результатів 

зовнішнього незалежного оцінювання 2015 року (Дмитрук В.І., Рожанчук І. В.). За 

предметами ЗНО-2015 УЦОЯО визначений графік роботи регіональних експертних груп. 



64 

Для основної сесії ЗНО (03.06. - 26.06.2015р.) створено 28 пунктів ЗНО (16 – 

Кіровоград, 6 – Олександрія, 2 – Світловодськ, 2 – Гайворонський, 2 – Новоукраїнський 

райони). 

З метою забезпечення відкритості та прозорості, широкого та об'єктивного 

інформування громадськості про перебіг проведення ЗНО в Кіровоградській області на 

базі обласного навчально-методичного центру сучасних технологій оцінювання якості 

освіти КЗ "Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені 

Василя Сухомлинського" проведено реєстрацію громадських спостерігачів. Зареєстровано 

63 особи, з них – 4  представники ЗМІ, КОДТРК. 

Проведено навчання та інструктажі для залучених педагогічних працівників 

відповідно до визначених графіків навчання. 

Здійснено організаційно-методичний супровід основної та додаткової сесій 

зовнішнього незалежного оцінювання 2015 року. 

 

ХІІ. Інформаційно-видавнича діяльність  

12.1. Видавнича діяльність 

Лабораторія інформаційно-методичного забезпечення освітнього процесу у 2015 

році забезпечила редагування та випуск друкованої продукції:  

1. Вареха А.Г. Аналітичні матеріали за підсумками участі школярів області у 

Всеукраїнських учнівських олімпіадах з навчальних предметів (2014/2015 н.р).– 92 с.  

2. Войтко В.В. Діагностика особистості: путівник практичного психолога.– 76 с.  

3. Желєзнова Т.П.  Методичні рекомендації щодо порядку проведення навчання і 

перевірки знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в навчальних закладах 

області.– 44 с. 

4. Жосан О.Е. Культура в роки війни. Період окупації (Історія України, 11 клас). 

Навчально-методичний посібник.– 100 с.  

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

компетентностей на уроках історії та правознавства. Методичний посібник   (з досвіду 

роботи вчителів історії та правознавства Кіровоградщини).– 162 с.  

6. Реалізація освітніх ініціатив Intel ® у Кіровоградській області: проблеми, 

здобутки, перспективи. Мателіали обласної Інтернет-конференції (м. Кіровоград, 10-12 

червня 2014 р.). (Укладачі Чала М.С., Литвиненко О.В., Частаков А.В.).– 48 с.  

7. Ревнивцева О.В., Гузь О.О. Збірник методичних розробок «Уроки позакласного 

читання у 5 класі: інноваційний вимір».–124 с.  

8. Романова М.М. Географія. Практичні роботи за новою програмою.  

(Хлань  Л.М.). –32 с.  

9. Тіхонова Н.Г. Розробки практичних занять на екологічну тематику. Методичний 

посібник. –140 с.  

10. Хоменко Н.Г. Посібник для учнів та вчителів «Кроки пізнання. Хімія. 7 клас». 

(Хлань Л.М.).–168 с.  

11. Шевцов А.О. Каталог орнітофауни Олександрійського району Кіровоградської 

області (Хлань Л.М.).– 36 с.  

12. Атестація та ліцензування закладів освіти області у 2014-2015 навчальному 

році / упоряд. А.О. Доненко, Т.В. Лютко, С.П. Самойлов, О.Г. Ткаченко; за заг. ред. О.В. 

Дорошенка. – 16 с. 

13. Голик О.В. Моя Шевченкіана: цикл уроків за поезіями Тараса Шевченка (з 

досвіду роботи учителя української мови і літератури комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 20 – дитячий 

юнацький центр «Сузір’я» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»). – 88 с. 

14.  Вікторіна О.М. Словник діалектизмів у картинках. Навчально-практичний 

словник-довідник.–172с . 
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15.  Серпневі конференції – 2015: ціннісні орієнтири. Методичні рекомендації 

щодо змісту і форм проведення.  – 76 с. 

16.  Методичні рекомендації для проведення Першого уроку в 2015/2016 

навчальному році: [методичні рекомендації] / Ю.В. Міцай, С.М. Пляка,    О.П. Третяк, 

Л.А. Гайда – 40 с. 

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

Випуск 4: методичний  посібник. – 72 с. 

18. Коробов М.Г. Методичний посібник «Організація і проведення навчально-

виховного процесу з допризовної підготовки юнаків у школі». Методичний посібник. – 

138 с. 

19. Кондратова В.В. Виховання любові до природи засобами образотворчого 

мистецтва. Методичні рекомендації. – 88 с.. 

20. Войтко В.В. Емоційні порушення в дитячому віці та їх корекція. Методичні 

рекомендації. – 66 с. 

21. Литвиненко О.В., Половенко О.В. «Інформаційна компетентність суб’єктів 

освітнього простору загальноосвітнього навчального закладу: проблеми та шляхи їх 

вирішення» (з досвіду роботи методиста Петрівського РМК   Ошеги З.С.).  

Відредаговано та надруковано у видавництвах: науково-методичний 

щоквартальний журнал «Педагогічний вісник» №1 (33), №2-3 (34-35), №4 (36);  

Міцай Ю.В., Гайда Л.А., Дяченко Н.І., Пляка С.М. Матеріали обласної науково-

практичної конференції «Позашкільна освіта Кіровоградщини у системі розвитку 

виховного середовища області».– 200 с.; 

Жосан О.Е. Андрагогічні засади післядипломної освіти: збірник матеріалів 

Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції.– 404 с. 

Відредаговано та розміщено на сайті інституту в електронній версії науково-

методичний вісник «Методичний вісник» №51. – 378 с. 

Вийшов друком у Центрально-Українському видавництві «Історичний календар 

Кіровоградщини на 2016 рік» (260 с.) (автор-упорядник В.М. Босько).  

 

В обласній газеті «Народне слово» опубліковані статті та розвідки історико-

краєзнавчої тематики: 

1. «Композитор Олександр Шусер: акомпаніатор  Айседори Дункан, автор романсів 

на вірші Пушкіна» (8.01.2015). 

2. «Великі й малі вигадки та фантазії про великий і маленький Париж» (29.01.2015).  

3. «Француз, поляк, українець Жан Песке та єлисаветградський француз Мішель 

Портнов» ( 5.02.2015). 

4. «Наш земляк Григорій Єлисаветський – той, хто першим зруйнував ворота пекла 

під назвою «Освенцим» (26.02.2015). 

5. «Архітектор Рувим Подольський – той, хто намагався розгадати таємниці 

Нев’янської нахиленої вежі» (19.03.2015). 

6. «Останні московські адреси» уродженців Єлисаветграда  –  жертв політичних 

репресій  (16.04.2015). 

7. Редактор «Недели» Олександр Плющ та інші, або чому обласна журналістська 

премія залишається безіменною (4.06.2015). 

8. Краєзнавче хуторянство: протистояння єлисаветофілів і єлисаветофобів сягло 

апогею і стало небезпечним (11.06.2015). 

9. Хороманські: історія однієї єлисаветградської родини (18.06.2015). 

10. Земська рисувальна школа в Єлисаветграді: викладачі та учні (2.07.2015). 

11. Земська рисувальна школа в Єлисаветграді та Возесенський патріарший собор у 

Новочеркаську (9.07.2015). 

12. Вони навчалися в Єлисаветграді ( 23.07.2015). 

13. Знамениті нащадки уродженців нашого краю (2.09.2015, 10.09.2015). 
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14. Єлисаветград чи якийсь Новоград? Передбачення Дона-Амінадо про можливу 

долю України та рідного міста (17.09.2015).  

15. Алтайський тезко: німецьке село Єлизаветград (15.10.2015). 

16. Борис Межеровський – «доларовоокий художник» (19.11.2014). 

17. Одна літера, але як багато важить; Єлисаветград чи Єлизаветград, або давайте 

перейменуємо заодно й Київ (25.11.2015). 

18. Володимир Тарновський: трагічна доля «батька радянського червінця» 

(3.12.2015). 

19. Наші знамениті Немировські (10.12.2015).  

20. Мала Виска – без Вайсманів, Світ – без нас (24.12.2015). 
 

Слід звернути увагу керівників структурних підрозділів, що заплановано, але не 

подано до роботи та не видано посібники: 

1. Ревнивцева О.В. Лінгвокультурний аналіз як шлях розуміння феномену 

літературного твору (березень). 

2. Ревнивцева О.В., Мінич Г.В., Маранська І.А., Черненко С.В. З досвіду роботи 

творчих методичних формувань вчителів гуманітарно-естетичного циклу. Методичний 

посібник (вересень). 

3. Гельбак А.М. Структура особистості підлітка. Навчально-методичний посібник 

(жовтень). 

4. Гайда Л.А.  Матеріали ІІІ обласних пам’яткознавчих студій ім. Є. Чабаненко 

«Пам’ятки монументального мистецтва Кіровоградщини: дослідження та використання у 

навчально-виховному процесі». Матеріали студій (листопад). 

5. Чебоненко В.Ф. Статистичний довідник «Психологічна служба системи освіти 

Кіровоградської області (за результатами 2014-2015 навчального року). Довідник 

(листопад). 

6. Павлюх В.В. Особистісні дермінанти розвитку професійної ідентичності 

практичного психолога. Навчально-методичний посібник (листопад). 

7. Войтко В.В. Характерні  особливості суїциду та суїцидальної поведінки. 

Навчально-методичний посібник (листопад). 

8. Буртовий С.В. Сучасні інтернет-технології у роботі вчителя. Навчально-

методичний посібник (листопад). 

 

12.2. Формування бібліотечного ресурсу: комплектація, організація, використання та 

збереження бібліотечного фонду 

Основною метою формування та комплектування фонду є досягнення відповідності 

його тематичному складу та завданням, що стоять перед інститутом та бібліотекою. 

Реалізація пріоритетного завдання інституту щодо науково-методичного забезпечення 

професійної компетентності педагога здійснюється за умови повноцінного бібліотечного 

обслуговування. У звітному році процес комплектування фонду включав декілька етапів: 

виявлення пріоритетної тематики, врахування читацьких запитів та інтересів, визначення 

конкретних матеріалів, які потрібно придбати, оформлення замовлень, отримання і облік  

літератури (сумарний облік, шифрування, внесення до каталогу, розстановка у  фонді, 

інвентаризація). 

Загалом бібліотечний ресурс складається з книг, періодичних видань,  системи 

каталогів та картотек. За змістом фонд бібліотеки інституту є універсальним і 

представлений  різногалузевою літературою: педагогічною, психологічною, художньою,  

природничо-науковою, суспільно-політичною, мистецтвознавчою, мово- та 

літературознавчою, з фізичної культури та спорту, а також значною кількістю довідкової 

літератури (словники, довідники, енциклопедії та бібліографічні покажчики). Цього року 

комплектування фонду бібліотеки здійснювалося через бібліотечний колектор 

Міністерства освіти і науки України (147 назв), за рахунок спонсорів (39 комплектів 
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журналів «Основа» з книжковим  додатком   «Бібліотека» 120 назв) та  шляхом 

передплати періодичних видань (72  комплекти).    

Фонд бібліотеки комплектувався науковою літературою з питань педагогіки, 

психології, методики викладання шкільних предметів, інноваційних методів навчально-

виховного процесу тощо.  

Однією з найважливіших ділянок діяльності бібліотеки є передплата періодичних 

видань.  Передплата здійснюється у два етапи: на перше та  друге півріччя.  Бібліотека 

отримує 110  комплектів  періодичних видань, з них журналів   – 100, газет – 9 та 1 

комплект  електронних видань (диск). Журнали видавництв «Педагогічна преса» та  

«Основа» передплачені комплектом у повному складі. Останні  надходять з книжковим 

додатком    «Бібліотечка». 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.  Це також періодична література з виховної роботи та 

психології («Виховна робота в школі», «Вихователю ГПД», «Класному керівнику. Усе для 

роботи», «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 

(«Рідна школа», «Позакласний час», «Педагогічна майстерня»); видання Міністерства 

освіти, науки, молоді та спорту України («Інформаційний збірник МОН України», «Освіта 

України», «Спецвипуск газети «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», «Урядовий кур’єр», «Вечірня газета»).  

Газети та журнали реєструвалися в «Картотеці реєстрації періодичних видань». Всі 

журнали і газети штампувалися та формувалися у підшивки для подальшого використання 

та зберігання. Крім того, найбільш актуальні і значущі статті описувалися в картотеці 

«Статті періодичних видань». Щодо таких традиційних форм інформаційно-

бібліографічної діяльності як  оформлення тематичних картотек, то досвід показав, що 

вони перестали бути ефективними 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 розставляти каталожні картки, доповнюючи 

вже існуючі. Реєстраційна картотека періодичних видань зберігається  у читальному залі.  

Отже, передплатні періодичні видання охоплюють практично весь каталог 

передплатних видань з питань педагогіки  та психології школи та дошкільного виховання.      

Інформаційно-бібліографічна  діяльність включає наступні заходи: передплату 

періодичних  видань (І-ІІ півріччя), організацію книжкових виставок та презентацій (23), 

тематичних стендів (5), бібліографічних оглядів літератури (13), інформація про нові 

надходження (6), рекомендаційні, тематичні та індивідуальні списки літератури з різної 

тематики (14), викладок літератури (4), підбір навчально-методичної літератури (9) та 

інше. Систематично ведеться робота з  організації книжкових виставок: постійно  діючих 

(3), тематичних (14), нових надходжень (6), методичних викладок (4). Книжкові виставки 

організовувалися регулярно, згідно з планом курсів та семінарів, з актуальних проблем 

освіти та сучасності. У читальному залі демонструвалися книги з педагогіки, історії 

України, політики, про відомих українських письменників і діячів тощо. Зокрема: 
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 −  Виставка  літератури «Дзвони єднання» до Дня соборності України; 

 −  Виставка  літератури «Кращої мови, ніж рідна, нема» до Всесвітнього Дня       

     рідної мови; 

 −  Виставка  літератури  «Кобзар» до дня народження Т.Шевченка; 

 −  Виставка  нових надходжень літератури до бібліотеки КОІППО(6); 

 −  Виставка літератури «КОІППО – освітянам області» - протягом  року;                  

 −  Виставка  «Інноватика в сучасній освіті» - протягом року; 

 −  Виставка літератури «Довга дорога до Перемоги!»; 

− Виставка літератури «Ідеї гуманної педагогіки та сучасна інклюзивна  освіта»; 

− Виставка літератури «Хай палає свіча, хай палає» до Дня вшанування пам’яті жертв 

голодомору. 

Користувачам  бібліотеки було запропоновано велику розгорнуту  ретро-виставку 

цікавих  книг, котра супроводжувалася усними коментарями, рекомендаціями та 

презентаціями  бібліотекаря.  

З метою інформування відвідувачів бібліотеки про нові надходження систематично 

готувались інформаційні списки нових надходжень літератури та  рекомендаційні  списки 

літератури за відповідною тематикою  

Окрім перелічених традиційних форм роботи, бібліотека застосовує електронний 

тематичний відбір матеріалу. Методичні матеріали (сценарії виховних заходів, 

інформаційні короткі довідки з Вікіпедії  та періодичних видань до ювілеїв видатних осіб  

та знаменних дат)  органічно доповнювали книжкові виставки. На сайті інституту 

створено блог бібліотеки, де за розділами докладно представлено всю  інформаційно-

бібліографічну діяльність.  

 


