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У 2017 році діяльність комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» (далі –
КЗ
«КОІППО імені Василя Сухомлинського») була спрямована на:
- виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та ін.
- реалізацію завдань Національної стратегії розвитку освіти на період до 2021 року
(розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 року №686-р «Про
затвердження плану заходів з реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на
період до 2021 року»), галузевої Концепції розвитку неперервної педагогічної освіти (наказ
Міністерства освіти і науки України від 14.08.2013 року №1176 «Про затвердження
галузевої Концепції розвитку неперервної педагогічної освіти») та ряду державних
цільових і регіональних освітніх програм;
- упровадження нових технологій організації освітнього процесу з підвищення
кваліфікації керівних і педагогічних кадрів освіти та реалізацію сучасних моделей
неперервної освіти, у тому числі з використанням дистанційних форм навчання;
- вирішення питань, пов’язаних з формуванням цілісної системи підвищення
кваліфікації педагогів, формування у них готовності до самоосвіти, саморозвитку,
продукування нових педагогічних ідей, технологій, узагальнення та поширення
перспективного педагогічного досвіду;
- науково-методичний
та
психолого-педагогічний
супровід
педагогічних
експериментів всеукраїнського та обласного рівнів щодо запровадження інноваційних та
інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес, робота над проблемними
питаннями освітнього процесу в опорних школах області, науково-методичне забезпечення
діяльності освітніх закладів області;
- організацію та проведення всеукраїнських, обласних, регіональних, міжвузівських
науково-методичних та науково-практичних конференцій, семінарів і нарад з актуальних
питань освіти.
І. Організаційно-керівна діяльність
1.1. Структура інституту
У комунальному закладі «Кіровоградський обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» у 2017 році діяли такі структурні
підрозділи:
Кафедри (дошкільна та початкова освіта; теорія і методика середньої освіти;
педагогіка, психологія і корекційна освіта).
Відділи (навчальний відділ; навчально-методичний відділ ліцензування та атестації
закладів освіти області; відділ кадрів).
Центри (обласний навчально-методичний центр сучасних технологій оцінювання
якості освіти з відділом моніторингових досліджень та відділом зовнішнього незалежного
оцінювання; обласний навчально-методичний центр освітнього менеджменту та
координації діяльності методичних служб; обласний навчально-методичний центр
практичної психології і соціальної роботи; навчально-методичний центр дистанційного
навчання).
Лабораторії (науково-методична лабораторія виховної роботи і формування
культури здоров’я; науково-методична лабораторія гуманітарно-естетичних дисциплін;
науково-методична лабораторія економіко-технологічних дисциплін; науково-методична
лабораторія іноземних мов та міжнародних освітніх обмінів; науково-методична
лабораторія інформаційно-технологічної освіти; науково-методична лабораторія основ
здоров’я, безпеки життєдіяльності та охорони праці; науково-методична лабораторія
природничо-математичних дисциплін; науково-методична лабораторія суспільствознавчих
дисциплін; науково-методична лабораторія фізичної культури, спорту і захисту Вітчизни;
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науково-методична лабораторія інклюзивного та інтегрованого навчання; лабораторія
інформаційно-методичного забезпечення освітнього процесу).
Бібліотека. Бухгалтерія. Канцелярія. Гуртожиток.
Упродовж 2017 року в комунальному закладі «Кіровоградський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» (далі – КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського») функціонували вчена, науково-методична,експертноаналітична ради та методична комісія, які спрямовували навчальну, науково-методичну і
науково-дослідну роботу колективу.
1.2. Засідання вченої ради
Вчена рада інституту – вищий колегіальний орган закладу – здійснювала свою
роботу у відповідності з Положенням та планом роботи на рік. На засіданнях розглядалися
питання щодо:
 особливостей координації науково-методичного забезпечення діяльності опорних
шкіл та освітніх округів;
 стану науково-педагогічної діяльності кафедри педагогіки, психології та корекційної
освіти;
 організаційного та навчально-методичного забезпечення реалізації положень Закону
України «Про освіту» щодо щорічного виконання педагогічними працівниками
певних видів робіт з підвищення своєї кваліфікації;
 стану науково-методичної діяльності науково-методичної лабораторії природничоматематичних дисциплін;
 впровадження системи внутрішнього забезпечення якості підвищення кваліфікації
освітян регіону та ін.
1.3. Засідання науково-методичної ради
Науково-методичною радою розглядалися питання розробки та впорядкування
елементів інформаційно-освітнього середовища регіону. На засіданнях ради розглядалися
питання про:
 пріоритетні напрями в організації науково-методичної діяльності інституту щодо
забезпечення реалізації Закону України «Про освіту»;
 затвердження витягів з протоколів засідань рад науково-методичних лабораторій
щодо схвалення методичних розробок педагогічних працівників області, які
атестуються на присвоєння педагогічного звання: «викладач-методист», «учительметодист», «вихователь-методист», «практичний психолог-методист», «педагогорганізатор-методист», «керівник гуртка-методист»;
 науково-методичний супровід та підсумки проведення ІІ (обласного) туру
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2017»;
 підсумки ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних
предметів у 2017 році;
 науково-методичний супровід викладання навчальних предметів у 20172018 навчальному році;
 психологічний супровід організації освітнього процесу в закладах загальної
середньої освіти;
 стан моніторингових досліджень якості освіти учнів закладів загальної середньої
освіти області в 2017 році;
 результати зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень учнів
Кіровоградської області у 2017 році та про ефективність запровадження обласних
семінарів для учителів української мови і літератури, історії України, математики,
англійської мови, які викладали вказані предмети в 11 класах 2016-2017 н.р.;
 педагогічний брифінг «Методичні ініціативи: інновації у роботі з педагогом» у
2017 році»;
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 результати роботи обласних творчих майстерень, творчих груп учителів навчальних
предметів при інституті за 2015-2017 роки;
 стан упровадження дистанційної освіти в структурних підрозділах інституту.
1.4. Засідання експертно-аналітичної ради
Метою діяльності ради є координація та організаційно-методичне забезпечення
підготовки навчальної, довідкової та наукової літератури для розгляду на вченій і науковометодичній радах КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» щодо рекомендацій: до
друку; схвалення на науково-методичних радах ДНУ «Інституту модернізації змісту
освіти»; надання грифу Міністерства освіти і науки України.
У 2017 році було проведено 5 засідань експертно-аналітичної ради, на яких було
розглянуто 17 експертних висновків на рукописи навчальної, довідкової та наукової
літератури.
1.5. Засідання методичної комісії
Упродовж року на засіданнях методичної комісії було розглянуто 16 висновків на
матеріали дистанційних курсів та дистанційних тренінгів для системи післядипломної
педагогічної освіти, які були рекомендовані для впровадження в інституті для організації
підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів за дистанційною формою
навчання.
1.6. План підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників
закладу
Відповідно до плану-графіку підвищення кваліфікації у 2017 році при Державному
вищому навчальному закладі «Університет менеджменту освіти» пройшли курси
підвищення кваліфікації 10 педагогічних працівників, 1 викладач стажувався при
Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира
Винниченка.
1.7. Співпраця з вищими навчальними закладами, освітніми установами та
громадськими організаціями в межах України
У 2017 році підрозділи інституту найбільш активно співпрацювали з кафедрами і
факультетами Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені
Володимира Винниченка, Центральноукраїнського національного технічного університету,
Кіровоградської льотної академії Національного авіаційного університету. Зокрема,
викладачі університетів читали лекції, проводили практичні заняття для учителів шкіл
області на курсах підвищення кваліфікації, були задіяні в організації і проведенні ІІІ етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів та турнірів з навчальних
предметів.
Одним із напрямів співпраці із закладами вищої освіти, освітніми установами та
громадськими організаціями в межах України є проведення педагогічних заходів на умовах
співорганізаторів. Варто відзначити роботу окремих структурних підрозділів, а саме:
Назва структурного
підрозділу КЗ «КОІППО
імені Василя
Сухомлинського»
Обласний
навчальнометодичний
центр
психологічної
служби
системи освіти
Обласний
методичний

навчальноцентр

Форма проведення заходу, назва
Всеукраїнська науково-практична
інтернет-конференція
«Психологічні умови становлення
особистості
у
сучасному
суспільстві»
Тренінг «Попередження і протидія
торгівлі людьми та експлуатації
дітей»

Співорганізатори (заклади вищої освіти,
освітні установи та громадські
організації в межах України)
Центральноукраїнського
державного
педагогічного
університету
імені
Володимира Винниченка
Обласний Жіночий
Центр (ОЖІЦ)

Інформаційний
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психологічної
служби
системи освіти
Кафедра
педагогіки,
психології і корекційної
освіти

Кафедра педагогіки,
психології і корекційної
освіти

Кафедра педагогіки,
психології і корекційної
освіти
Кафедра педагогіки,
психології і корекційної
освіти

Кафедра педагогіки,
психології і корекційної
освіти
Кафедра педагогіки,
психології і корекційної
освіти
Науково-методична
лабораторія природничоматематичних дисциплін

Кафедра дошкільної та
початкової освіти

Кафедра дошкільної та
початкової освіти

Науково-методична
лабораторія

Тренінг «Гештальт-терапія у роботі
практичного психолога» (на базі
Центральноукраїнського
державного
педагогічного
університету імені Володимира
Винниченка)
Круглий
стіл
«Культура
міжособистісних
стосунків
учасників освітнього процесу як
основа
всебічного
розвитку
особистості», присвячений 118-й
річниці від дня народження
Г.С.Костюка
(на базі комунального закладу
«Кіровоградський
обласний
інститут
післядипломної
педагогічної освіти імені Василя
Сухомлинського»)
Тренінг
для
педагогічних
працівників
ПТУ
«Сучасні
технології організації психологопедагогічного супроводу учнів з
особливими освітніми потребами
Проведення дистанційного курсу
для педагогічних працівників ПТУ
«Девіантна
поведінка
учнів
закладів
професійно-технічної
освіти як психолого-педагогічна
проблема»
Всеукраїнський щорічний науковопрактичний
семінар
«Творча
багатовимірність простору арттерапії»
Пре-семінар до програми з Яд
Вашем «Вивчення Голокосту для
формування
атмосфери
толерантності»
Міжвузівська науково-практична
конференція «Шкільна хімічна
освіта: проблеми і перспективи»
Міжвузівська науково-практична
конференція «Актуальні питання
географічної
освіти:
досвід,
потенціал, перспективи»
Міжвузівська науково-практична
конференція
з
проблеми
«Використання
сучасних
технологій навчання як засіб
підвищення ефективності уроків у
початковій школі»
Міжвузівська науково-практична
конференція
з
проблеми
«Організація
навчальнодослідницької
діяльності
молодших школярів на уроках та в
позаурочний час»
Обласний фінал міжнародного
конкурсу з математичного рахунку
«Прангліміне»

Кафедра
практичної
психології
Центральноукраїнського
державного
педагогічного
університету
імені
Володимира Винниченка
Кафедра
практичної
психології
Центральноукраїнського
державного
педагогічного
університету
імені
Володимира Винниченка

Навчально-методичний
професійно-технічної
Кіровоградській області

кабінет
освіти
у

Навчально-методичний
професійно-технічної
Кіровоградській області

кабінет
освіти
у

Всеукраїнська громадська організація
«Арт-терапевтична асоціація»
Український
інститут
Голокосту «Ткума»

вивчення

Центральноукраїнський
державний
педагогічний інститут імені Володимира
Винниченка;
Інститут географії НАН України;
Український освітянський видавничий
центр (УОВЦ) «Оріон»;
Громадська організація «Спільна дія»
Кафедра дошкільної та початкової
освіти і
факультет педагогіки та
психології
Центральноукраїнського
державного педагогічного університету
імені Володимира Винниченка

Машинобудівний
коледж
Кіровоградського
національного
технічного університету

6
інформаційнотехнологічної освіти

Майстер-клас «Ознайомлення з
можливостями використання Вікі
проектів у навчанні»
Обласна
Інтернет-конференція
«Безпека
дітей
в
Інтернеті:
попередження, освіта, взаємодія»

Обласний навчальнометодичний центр
освітнього менеджменту
та координації діяльності
методичних служб

Інтернет-форум
Всеукраїнської
школи новаторства «Формування
стратегії
розвитку
шкіл
новаторства керівних, науковопедагогічних
і
педагогічних
працівників в умовах розбудови
нової української школи»

Обласний
навчальнометодичний
центр
освітнього менеджменту
та координації діяльності
методичних служб

Всеукраїнський
круглий
стіл
координаторів регіональних шкіл
новаторства
«Розвиток
шкіл
новаторства України в умовах
імплементації Закону України «Про
освіту» та Шосту методичну студію
Полтавської
РШН
керівних,
науково-педагогічних
і
педагогічних
працівників
післядипломної
освіти
«Управління опорною школою:
проблеми і перспективи»

Науково-методична
лабораторія гуманітарноестетичних дисциплін
Науково-методична
лабораторія гуманітарноестетичних дисциплін
Науково-методична
лабораторія гуманітарноестетичних дисциплін
Науково-методична
лабораторія гуманітарноестетичних дисциплін

Міжнародний конкурс знавців
української мови імені Петра Яцика

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

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

Громадська
Україна»

організація

«Вікімедіа

Громадська організація
«Партнери
цифрового правозахисту»
Національний комітет Дня безпечного
Інтернету в Україні
«Консорціум закладів післядипломної
педагогічної
освіти»,
Український
відкритий університет післядипломної
освіти
ДВНЗ
«Університет
менеджменту освіти», НАПН України,
Рівненський
ОІППО,
Полтавський
ОІППО
ім. М.В. Остроградського,
КВНЗ «Харківська академія неперервної
освіти», Івано-Франківський ОІППО
«Консорціум закладів післядипломної
педагогічної
освіти»,
Український
відкритий університет післядипломної
освіти
ДВНЗ
«Університет
менеджменту освіти», НАПН України,
кафедра
державної
служби
та
менеджменту освіти Центрального
інституту післядипломної педагогічної
освіти,
Полтавський ОІППО
ім. М.В. Остроградського,
Кременчуцький педагогічний коледж
імені А.С. Макаренка, Кременчуцький і
Горішньоплавнівський міські відділи
освіти Полтавської області
Ліга українських меценатів

Зустрічі з сучасними українськими
письменниками здобувачів освіти
та учнів
Всеукраїнські конкурси для учнів
та вчителів

Всеукраїнське товариство «Просвіта»
імені Тараса Шевченка

Всеукраїнський
навчальнометодичний семінар за темою
«Використання
сучасних
технологій, засобів та методів
роботи у закладах загальної
середньої освіти, де навчаються
учні ромського походження»
Організація роботи секції «Шкільні
та педагогічні музеї як форма
залучення дітей і дорослих до
філософсько-етичної
проблематики» / Всеукраїнські
педагогічні
читання
«В.О.Сухомлинський у діалозі з
сучасністю. А що там за лісом…:
філософія для дітей»
Всеукраїнський семінар «Розвиток
освіти
у
добу
Української
революції 1917-1921рр.»

Міжнародна Благодійна Організація
«Ромський Жіночий Фонд «Чіріклі».

Круглий
стіл
«Впровадження
компетнтнісного
підходу
в
суспільствознавчу
освіту:

Центральноукраїнський
державний
педагогічний
університет
імені Володимира Винниченка.

Всеукраїнське
«Соняшник»

творче

об’єднання

Педагогічний музей України.

Державна
науково-педагогічна
бібліотека
України
ім. В.О. Сухомлинського.
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роботи і формування
культури здоров’я

проблеми
та
перспективи»
Всеукраїнська
наукова
конференція «Проблеми історичної
регіоналістики. Наукові студії
пам’яті Нінель Бокій»

ІІ. Науково-методичне забезпечення реалізації державних та регіональних програм
2.1. Державні програми
Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року
(розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 р. № 686-р «Про затвердження плану заходів
з реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року»)

Упродовж року викладачами кафедри теорії і методики середньої освіти постійно
вивчався стан реалізації завдань Держстандарту освіти на основі анкетування, співбесід,
консультацій з учителями в таких аспектах: формування ключових компетентностей
фахової діяльності керівників закладів освіти (Бик А.С.); визначення рівнів готовності
вчителя до використання сучасних інформаційно-комунікаційних ресурсів (Буртовий С.В.);
використання сучасних методів навчання у процесі викладання української мови і
літератури (Вікторіна О.М.); вивчення рівня готовності вчителя до організації навчальнопізнавальної діяльності учнів основної школи у процесі навчання математики (Голодюк
Л.С.); сучасні технологічні принципи викладання української та зарубіжної літератури
(Небеленчук І.О.); застосування візуальних джерел для розвитку критичного мислення
учнів (Митрофаненко Ю.С.); роль державного стандарту в процесі розвитку патріотизму».
(Митрофаненко Ю.С.); формування інформаційно-комунікаційної компетентності як один
з напрямів реалізації нового державного стандарту базової і повної загальної середньої
освіти (Скрипка Г.В.); впровадження інноваційних освітніх технологій у процесі
викладання географії (Федірко Ж.В.).
Змістові лінії Державного стандарту розглядалися в ході проведення лекційних і
практичних занять, індивідуальних занять, консультацій, конференцій з обміну досвідом
щодо впровадження ліній Державного стандарту в шкільному вивченні.
Проведено ряд заходів (тренінгів, практикумів, конференцій), у рамках курсів
підвищення кваліфікації, для забезпечення неперервної післядипломної педагогічної
освіти, зокрема підготовки вчителів природничо-математичних предметів та впровадження
в освітній процес сучасних інформаційно-комунікативних технологій
(з
отриманням відповідних сертифікатів).
З метою забезпечення виконання навчальних програм з поглибленого вивчення
окремих предметів для учнів закладів загальної середньої освіти, під час своїх лекційних та
практичних занять, викладачі кафедри постійно ознайомлювали слухачів курсів
підвищення кваліфікації зі змістом навчальних програм: фізика (Бик А.С.); математика
(Голодюк Л.С.); українська мова та література (Вікторіна О.М.); світова література
(Небеленчук І.О.); інформатика (Буртовий С.В., Скрипка Г.В.); історія та правознавство
(Митрофаненко Ю.С.); географія (Федірко Ж.В.).
Викладачами кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти у рамках
реалізації завдань Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року
було розроблено: навчально-методичний посібник «Забезпечення корекційно-розвиткового
супроводу навчання дітей з особливими освітніми потребами»
(Павлюх В.В.);
методичний посібник «Психолого-педагогічний супровід дітей з вадами зору» (Войтко
В.В.); науково-методичний посібник «Психолого-педагогічний супровід дітей з вадами
слуху в загальноосвітньому навчально-виховному просторі» (Войтко В.В.); методичний
посібник «Корекційно-розвиткова робота з дітьми із затримкою психічного розвитку в
умовах інклюзії: дидактичне забезпечення» (Войтко В.В.).
Навчально-методичним центром дистанційного навчання розроблені дистанційні
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навчальні курси та дистанційні тренінги з питань сучасних ІТ-орієнтованих технологій
навчання, зокрема: «Інфографіка як ефективний спосіб подачі даних», «Використання карт
знань у практичній діяльності педагога», «Інтернет-сервіси в освітньому просторі»,
«Google-form інструментарій створення тестових завдань», «Використання Prezi в
діяльності педагога» (Литвиненко О.В.); «Основи створення комп’ютерних презентацій»
(Частаков А.В.); «Intel® Навчання для майбутнього версія 10.1» (Буртовий С.В.,
Скрипка Г.В., Литвиненко О.В.).
Обласний навчально-методичний центр освітнього менеджменту та координації
діяльності методичних служб протягом року здійснював методичний супровід реалізації
Всеукраїнського науково-педагогічного проекту «Інтелект України». Працівниками центру
підготовлено та проведено: семінар-практикум з керівниками закладів освіти з питань
упровадження науково-педагогічного проекту «Інтелект України» в практику роботи
закладів загальної середньої освіти (Половенко О.В., Кірішко Л.М., Вареха А.Г.,
Трубіна В.Г.); науково-практичний семінар для заступників директорів із навчальновиховної роботи закладів загальної середньої освіти з теми «Реалізація концепції «Нова
українська школа» в науково-педагогічному проекті «Інтелект України» (Половенко О.В.).
Створений та постійно поповнюється сайт «Проект «Інтелект України» на
Кіровоградщині».
З метою якісного науково-методичного супроводу діяльності методичних служб
Половенко О.В., Вареха А.Г. долучились до розробки проектів положень діяльності
управлінь освіти та центрів з обслуговування закладів освіти в рамках Всеукраїнського
науково-пошукового
проекту
«Організаційно-педагогічні
засади
сервісного
обслуговування закладів освіти в умовах децентралізації управління освітою» (червень –
жовтень 2017 року).
Науково-методичною
лабораторією
інформаційно-технологічної
освіти
упорядковані матеріали на допомогу вчителям, що викладають за навчальною програмою
поглибленого вивчення інформатики, які розміщено на сайті НМЛ інформаційнотехнологічної освіти http://lito.kr.ua/ та у папці загального доступу за посиланням на
ГуглДиску НМЛ ІТО – протягом року (Шовенко О.С., Чала М.С.)
На виконання п. 78. вказаної Програми організовано роботу тимчасових творчих груп
«Розробка електронних освітніх ресурсів з інформатики» для слухачів КПК, а саме:
тимчасова творча група здобувачів освіти на курсах підвищення кваліфікації
«Алгоритмізація і програмування як фундаментальні напрями сучасного шкільного курсу
інформатики» та тимчасова творча група здобувачів освіти на курсах підвищення
кваліфікації «Алгоритмізація і програмування як фундаментальні напрями сучасного
шкільного курсу інформатики» (Чала М.С.).
Протягом року на сайті підрозділу створено та постійно оновлюється база
електронних освітніх ресурсів з інформатики (Шовенко О.С.).
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»), обласної
програми «Вчитель» на 2014-2020 роки (рішення обласної ради від 20.09.2013 р. № 506) та
обласної програми інформатизації Кіровоградської області «Електронна Кіровоградщина»
на 2017-2019 роки викладачами кафедри за звітний період:
 розроблено науково-методичний супровід до тематичних курсів підвищення
кваліфікації педагогічних працівників регіону;
 здійснюється технічна та науково-методична підтримка інтернет-ресурсів
кафедри (науково-методичного інтернет-журналу «Освітній інтернет-навігатор»
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(http://oin.in.ua/), сторінок кафедри у соціальній мережі Facebook (http://facebook.com/) та
персональних блогів викладачів та методиста кафедри (http://timso.koippo.kr.ua/);
 розпочато роботу над створенням електронного реєстру закладів освіти регіону,
що впроваджують систему STEM-навчання, мультимедійні та ігрові технології при
викладанні дисциплін (спільно з науково-методичною лабораторією інформаційнотехнологічної освіти);
 розроблено практичні рекомендації з впровадження комп’ютерних технологій на
засадах розвитку STEM-освіти в освітній процес закладів середньої та вищої освіти на
умовах рівного доступу;
 оновлено зміст і форми професійної діяльності викладача.
Викладачі кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти розробили та
презентували на курсах і семінарах лекційні й практичні заняття з тем: «Упровадження
сучасних технологій у практику виховної роботи в контексті концепції Нової української
школи», «Технології розвитку зв’язного мовлення у вихованців ДНЗ», «Формування
життєвої компетентності в учнів з особливими потребами в умовах освітніх змін»,
«Формування навичок здорового способу життя в контексті нової української школи»,
«Ціннісний підхід у формуванні соціальної компетентності особистості», «Сучасні підходи
до професійного самовдосконалення педагога, «Персоніфікований підхід до моделювання
плану самовдосконалення педагога» (Павлюх В.В); «Вчитель як суб’єкт розбудови Нової
української школи», «Самопідготовка учнів у контексті компетентнісного підходу до
навчання» (Жосан О.Е.); «Саморегуляція як чинник попередження професійних криз
керівників закладів загальної середньої освіти», «Розвиваємо підприємливість»
(Гельбак А.М.); «Підготовка вчителя до використання технології кооперативного
навчання», «Особливості шкільної освіти в країнах європейської співдружності»,
«Підготовка педагога до участі у міжнародному дослідженні PISA» (Кендюхова А.А.);
«Психологічна служба як фактор розвитку взаємодії та співпраці між вчителем, учнем та
батьками у контексті Нової школи» (Молчанова О.М.).
Концепція «Нова українська школа»
(документ пройшов громадські обговорення і ухвалений рішенням колегії МОН України
від 27.10.2016 року)

Реалізація основних позицій Концепції кафедрою дошкільної і початкової освіти
здійснюється шляхом участі в експериментальних проектах:
«Нова українська школа» (дослідно-експериментальна робота всеукраїнського
рівня за темою «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення
початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної
середньої освіти» на базі закладів загальної середньої освіти на 2017-2022 роки).
В експерименті задіяні заклади освіти нашої області: комунальний заклад «Навчальновиховне об’єднання №25 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, природничо-математичний
ліцей, центр позашкільного виховання Ліра» Кіровоградської міської ради Кіровоградської
області», комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс «Гімназія - загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів №1» Бобринецької міської ради Кіровоградської області,
спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 Світловодської міської ради
Кіровоградської області, загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів №15
Олександрійської міської ради Кіровоградської області;
«На крилах успіху» (дослідно-експериментальна робота всеукраїнського рівня за
темою «Дидактико-методичне і навчальне забезпечення реалізації концептуальних засад
реформування початкової загальної освіти» на базі закладів загальної середньої освіти на
2016-2020 роки). В експерименті задіяні наступні заклади освіти області: комунальний
заклад «Навчально-виховне об'єднання ліцей - школа - дошкільний навчальний заклад
«Вікторія-П» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області», комунальний заклад
«Навчально-виховне об'єднання – «Загальноосвітня школа I-III ступенів №31 з
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гімназійними класами, центр дитячої та юнацької творчості «Сузір'я» Кіровоградської
міської ради Кіровоградської області».
З метою підготовки учителів початкових класів до впровадження нового Державного
стандарту початкової загальної освіти:
1)
на курсах підвищення кваліфікації учителів початкових класів у період з
вересня по грудень 2017 року зверталася увага на висвітлення таких питань: «Особливості
організації освітнього процесу в початковій школі у 2017/2018 навчальному році на засадах
компетентнісного та діяльнісного підходів у навчанні», «Інтегроване навчання та
міжпредметні зв’язки на уроках у початковій школі: спільне, відмінне, особливості
реалізації», «Співпраця з батьками в освітньому процесі початкової школи», «Теоретичні
засади Нової української школи», «Особливості організації освітнього середовища»;
2)
розроблено план заходів щодо запровадження Концепції Нової української
школи у закладах загальної середньої освіти І ступеня на 2017-2018 н.р.;
3)
здійснено візити в пілотні школи;
4)
проведено заходи для наставників та учителів експериментальних освітніх
закладів: чотириденний тренінг, дві одноденні робочі наставницькі зустрічі, онлайн
інструктивно-методичні наради, консультації, веб-конференцію.
Викладачі кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти в рамках реалізації
Концепції розробили та апробували курс лекційних, практичних та тренінгових занять,
зокрема: лекція «Вчитель як суб’єкт розбудови Нової української школи», лекція і
практичне заняття «Самопідготовка учнів у контексті компетентнісного підходу до
навчання» (Жосан О.Е.); лекція «Саморегуляція як чинник попередження професійних криз
керівників закладів загальної середньої освіти», лекція «Музикотерапія в соціальнопедагогічній роботі з дітьми з особливими освітніми потребами» (Гельбак А.М.); тренінг
«Розвиваємо підприємливість» (Гельбак А.М.); лекція і практичне заняття «Підготовка
вчителя до використання технології кооперативного навчання», «Особливості шкільної
освіти в країнах європейської співдружності», «Підготовка педагога до участі у
міжнародному дослідженні PISA»; лекція «Психологічна служба як фактор розвитку
взаємодії та співпраці між вчителем, учнем та батьками у контексті Нової школи»
(Молчанова О.М.).
Концепція національно-патріотичного виховання дітей і молоді
(наказ Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 року № 641)

У рамках реалізації напрямів Концепції науково-методичною лабораторією
виховної роботи і формування культури здоров’я здійснено:
Популяризація перспективних моделей виховної системи школи, гурткової роботи,
бібліотечної справи:
Інформаційно-освітній ресурс на веб-сайті НМЛ:
- гімназія № 9 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області;
- комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання «Школа козацьколицарського виховання I-II ступенів № 21 – суспільно-гуманітарний ліцей – дошкільний
навчальний заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»;
- 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».
Впровадження на КПК системи лекційно-практичних занять щодо навчання
педагогічних працівників інформаційно-комунікаційним технологіям, зокрема:
 «Проведення інтелектуально-пошукових ігор для учнів з використанням
інформаційно-комунікаційних технологій» (Пляка С.М.; у рамках КПК).
 дистанційний курс з проблеми «Національно-патріотичне виховання учнів в
умовах сучасного освітнього простору» (Міцай Ю.В., Гайда Л.А., Пляка С.М.);
 апробація дистанційного курсу для бібліотекарів навчальних закладів
«Національно-патріотичне виховання учнів в умовах сучасного освітнього простору»
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(Дяченко Н.І.);
 лабораторія перспективного педагогічного досвіду (дистанційна форма
проведення) методистів методичних кабінетів (центрів) органів управління освітою
райдержадміністрацій, міських рад, об’єднаних територіальних громад, директорів,
заступників директорів навчальних закладів з проблеми «Національно-патріотичне
виховання учнів в умовах сучасного освітнього простору» (Міцай Ю.В., Пляка С.М.);
 майстер-клас «Використання інтернет-сервісів як інструменту популяризації книг
і розширення читацької аудиторії» (у рамках КПК).
Організовано та проведено обласні методичні формування щодо впровадження та
реалізації Державних стандартів базової та повної загальної середньої освіти, зокрема:
 Майстер-клас директорів опорних шкіл, які працюють над створенням сучасної
моделі навчального закладу – Школи сприяння здоров’ю з проблеми «Організація
здоров’язбережувальної діяльності в умовах сучасного навчального закладу»
(Міцай Ю.В.);
 Постійно діючий семінар методистів позашкільних навчальних закладів з
проблеми «Науково-методичний супровід розвитку професійної компетентності керівників
гуртків» (Міцай Ю.В., Пляка С.М.);
 Науково-практичний семінар спеціалістів відділів, управлінь освіти, методистів
методичних кабінетів (центрів) відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, міських
рад, які відповідають за виховну роботу та позашкільну освіту з проблеми «Формування
ціннісних орієнтацій особистості у виховній системі освітнього закладу: досвід роботи та
інноваційні підходи» (Міцай Ю.В., Гайда Л.А., Пляка С.М.).
Загальнодержавна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування,
догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2014-2018 роки
(Закон України від 20.10.2014 року №1708-VІІ)
Виконання заходів щодо реалізації програми в Кіровоградській області здійснюються
шляхом:
- забезпечення ефективної діяльності міжвідомчої робочої групи (Желєзнова Т. П.,
регіональний координатор);
- надання звітності за національними показниками щодо проведення навчання на
засадах розвитку життєвих навичок, функціонування кабінетів з основ здоров’я та безпеки
життєдіяльності, тренінгових кабінетів у визначених базових закладах загальної середньої
освіти; вивчення рівня навчальних досягнень учнів 5-11 класів з предмета «Основи
здоров’я» і обов’язкового факультативного курсу «Захисти себе від ВІЛ»;
- організації діяльності базових закладів загальної середньої освіти з основ здоров’я,
безпеки життєдіяльності, впровадження європейських стандартів превентивної освіти;
підготовки педагогічних працівників до впровадження нових навчальних програм
(навчання за проектом «Вчимося жити разом») та охоплення навчанням учнівської молоді
за програмами розвитку життєвих навичок, організації роботи щодо викладання в закладах
освіти області навчального предмета «Основи здоров'я»;
- упровадження у діяльність навчальних закладів області здоров’язбережних
профілактичних програм щодо протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу (систематично «ХОУП»,
«Захисти себе від ВІЛ», «Маршрут безпеки», «Чесна гра», з 2017 року – «Вчимося жити
разом»);
- розробки методичних рекомендацій щодо впровадження обов’язкових
профілактичних програм з питань формування навичок здорового способу життя та
профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу (Желєзнова Т.П.);
- проведення моніторингу, оцінки результатів виконання обласної програми та
підготовка звітів за показниками Регіонального плану моніторингу і оцінки ефективності
заходів протидії ВІЛ-інфекції / СНІДу (Гайворонський, Благовіщенський райони, міста:
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Знам’янка, Кропивницький, Олександрія; базові заклади – Устинівського,
Олександрівського, Маловисківського районів та міст Бобринця та Кропивницького);
- визначення параметрів за роками щодо кількості підготовлених педагогічних
працівників з питань профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу і формування здорового способу
життя для закладів освіти (Желєзнова Т.П.);
- охоплення закладів загальної середньої освіти курсами для учнівської молоді з
профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу «ХОУП» та «Захисти себе від ВІЛ» (проведення
моніторингу (Желєзнова Т.П. ).
Всеукраїнська Програма «7 кроків назустріч: дружні зустрічі з батьками з питань
збереження здоров’я та статевого виховання дітей та підлітків»
(за співпраці з Міністерством освіти і науки України та Благодійним фондом «Здоров’я жінки і планування
сім’ї» в рамках проекту USAID «Репродуктивне здоров’я в Україні 2015-2020 роки»)

Реалізується програма «7 кроків назустріч» працівниками науково-методичної
лабораторії основ здоров’я, безпеки життєдіяльності та охорони праці під час науковометодичних семінарів, тренінгових занять, майстер-класів, засідань творчих лабораторій з
учителями основ здоров’я й педагогами-тренерами, які впроваджують превентивні проекти
з метою організації роботи з батьками, а саме:
 презентація у ході семінару в Маловисківському районі з теми «Організація
роботи з батьками: підвищення та покращення навичок спілкування на теми статевого
розвитку»;
 практичне заняття під час проведення тренінгу в ході постійно діючого семінару
в Гайворонському районі «Важливість аспекту статевого виховання та збереження
репродуктивного здоров’я дітей та підлітків»;
 навчання вчителів на базі КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» за
проектом «Вчимося жити разом» – презентація, практичне заняття під час тренінгу «Діалог
взаєморозуміння і довіри: як не запізнитися з важливою розмовою на тему статевого
розвитку»;
 систематичне здійснення моніторингу обізнаності учасників освітнього процесу з
питань збереження репродуктивного здоров’я;
 моніторинг діяльності закладів загальної середньої освіти щодо якості
впровадження європейських стандартів превентивної освіти;
 вивчення протоколів проведення педагогічних рад і батьківських зборів з метою
впровадження здоров’язбережних превентивних проектів – аналіз, методичні рекомендації;
- розробка методичних рекомендацій з метою просвітницької роботи з популяризації
здорового способу життя, зокрема збереження репродуктивного здоров’я і статевого
виховання з розміщенням інформаційних матеріалів на сайті лабораторії.
Загальнодержавна соціальна програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці
та виробничого середовища на 2014-2018 роки
(Закон України від 04.04.2013 року №178-VІІ)

Метою Програми є комплексне розв’язання проблем у сфері охорони праці, безпеки
життєдіяльності; формування сучасного безпечного та здорового середовища в організації
роботи закладів загальної середньої освіти; мінімізація ризиків травматизму, професійних
захворювань тощо.
Працівниками науково-методичної лабораторії основ здоров’я, безпеки
життєдіяльності та охорони праці з метою виконання завдань вищезазначеної програми
протягом року було проведено низку заходів:
- систематичне вивчення нормативно-правової бази з питань охорони праці,
безпеки життєдіяльності;
- оновлення пакета документів на сайті лабораторії (у міру надходження нової
нормативно-правової бази);
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- розробка та направлення керівникам органів управління освітою
райдержадміністрацій, міських рад, об’єднаних територіальних громад, методичних
рекомендацій щодо організації роботи (з питань: упровадження системи управління
охороною праці, безпекою життєдіяльності в закладах загальної середньої освіти області;
профілактики дитячого травматизму; проведення екскурсій, туристичних походів;
перевезення організованих груп дітей автомобільним транспортом; проведення навчання та
перевірки знань як з працівниками, так і з учнями, вихованцями; пожежної та техногенної
безпеки, цивільного захисту та дій у надзвичайних ситуаціях тощо;
- проведення навчання зі здобувачами освіти з питань: «Організація роботи з
питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах дошкільної та загальної
середньої освіти області» (усі категорії здобувачів освіти) й «Упровадження системи
управління охороною праці та безпекою життєдіяльності в закладах дошкільної та
загальної середньої освіти області» (керівні кадри);
- розробка наочних посібників, тестових завдань щодо вдосконалення системи
підготовки у сфері охорони праці, безпеки життєдіяльності («Профілактика дитячого
травматизму» (лютий); «Система управління охороною праці, безпекою життєдіяльності в
закладах дошкільної освіти» (листопад); тестові завдання для організації та проведення
навчання з охорони праці, безпеки життєдіяльності (електронний формат) (квітень);
- проведення комплексних вивчень стану охорони праці, безпеки життєдіяльності
в закладах загальної середньої освіти області: Бобринецький (травень), Знам'янський
(листопад),
Компаніївський
(січень),
Новгородківський
(жовтень-листопад),
Новомиргородський (лютий) райони з проблеми «Удосконалення роботи з питань охорони
праці та безпеки життєдіяльності з метою зменшення травмування учасників освітнього
процесу»;
- надання рекомендацій (за результатами вивчень) щодо організації роботи
(довідки) та проведення нарад, семінарів, круглих столів з керівними кадрами й
відповідальними за напрямок роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності (січень,
лютий, травень, жовтень, листопад);
- проведення консультацій щодо організації роботи, приведення нормативноправової бази з питань зазначених вище у відповідність, проведення навчання у
новостворених базових, опорних закладах загальної середньої освіти та їх філіях
(Компаніївський ОНЗ – січень, лютий, м. Бобринець – лютий, Соколівський ОНЗ,
Устинівський ОНЗ – вересень, Добровеличківський ОНЗ й Знам’янський район (шість
новостворених ОНЗ – опорних навчальних закладів) – жовтень (матеріали розміщені на
сайтах органів управління освітою райдержадміністрацій, міських рад, об’єднаних
територіальних громад).
Про затвердження Положення про єдину систему цивільного захисту
(Постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 року №11)

Основними напрямами реалізації зазначеної вище програми є:
- підготовка педагогічних кадрів області з питань організації навчання дітей
дошкільного віку, учнів та студентів дій у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки
життєдіяльності) під час упровадження програм (протягом року): у базових закладах
дошкільної освіти - з основ здоров'я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку
«Про себе треба знати, про себе треба дбати» /Л.В. Лохвицька. - Тернопіль: Мандрівець,
2014.-120 с. (лист ІІТЗО від 08 листопада 2013 року № 14.1/12-Г-662); у закладах загальної
середньої освіти - предмети «Основи здоров’я», «Захист Вітчизни»;
- проведення навчання зі здобувачами освіти з питань: «Організація роботи з
цивільного захисту, пожежної, техногенної безпеки в закладах дошкільної та загальної
середньої освіти області» (усі категорії здобувачів освіти) й «Упровадження системи
цивільного захисту в закладах дошкільної та загальної середньої освіти області» (керівні
кадри);
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- проведення комплексних вивчень стану цивільного захисту, пожежної, техногенної
безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях в закладах загальної середньої освіти області
(Бобринецький (травень), Знам'янський (листопад), Компаніївський (січень),
Новгородківський (жовтень-листопад), Новомиргородський (лютий) райони);
- організація та проведення Тижнів знань безпеки життєдіяльності;
- участь у роботі обласної конкурсної комісії з питань проведення акції «Молодь
Кіровоградщини готова долати надзвичайні ситуації» при Управлінні ДСНС України в
Кіровоградській області (розпорядження голови Кіровоградської обласної державної
адміністрації від 09.02.2017 року № 58-р «Про основні заходи цивільного захисту області
на 2017 рік»).
Державні програми, що здійснюються за підтримки Глобального фонду для боротьби
зі СНІДом, туберкульозом і малярією та Європейського Союзу
(наказ Міністерства освіти і науки України від 21.11.2012 року № 1114 «Про затвердження плану заходів з
реалізації проектних заходів щодо виконання загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛінфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД»)

З метою виконання заходів вказаної програми працівники науково-методичної
лабораторії основ здоров’я, безпеки життєдіяльності та охорони праці протягом року
здійснювали:
 упровадження превентивного проекту «Посилення спроможності педагогів у
забезпеченні дієвої профілактики ВІЛ/СНІДу, протидії стигмі і дискримінації» й
«Зміцнення потенціалу Всеукраїнської спілки вчителів і тренерів для поліпшення доступу
до якісних послуг з профілактики ВІЛ/СНІДу» через проведення тренінгів під час курсів
підвищення кваліфікації (Желєзнова Т. П.);
 проведення протягом року навчання на засадах розвитку життєвих навичок
(Желєзнова Т. П.) із забезпеченням учасників тренінгів відповідними інформаційними,
дидактичними матеріалами (підручники, зошити, навчально-методичні посібники на
електронних і паперових носіях);
 розміщення інформації на сайті щодо реалізації проектів (Ткаченко С. В.).
Про схвалення Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на
період до 2020 року
(розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.06.2017 року №481-р)

Метою Стратегії є зниження рівня смертності внаслідок дорожньо-транспортних
пригод, ступеня тяжкості наслідків дорожньо-транспортних пригод учасників дорожнього
руху, зменшення дорожньо-транспортного травматизму, а також запровадження
ефективної системи навчання та управління безпекою дорожнього руху для забезпечення
захисту життя і здоров’я населення. Працівниками науково-методичної лабораторії основ
здоров’я, безпеки життєдіяльності та охорони праці укладені основні шляхи реалізації:
- організація та проведення Тижнів знань безпеки життєдіяльності;
- участь у роботі обласної комісії з питань підбиття підсумків акції «Увага, діти на
дорозі!», змагання бригад «Юних інспекторів руху»;
- розробка методичних рекомендацій щодо проведення навчання та перевірки
знань з питань дорожнього руху;
- висвітлення питань організації роботи з безпеки дорожнього руху під час
проведення курсів підвищення кваліфікації для всіх категорій здобувачів освіти.
Національна стратегія у сфері прав людини
(Указ Президента України від 25.09.2015 року №501/2015)

Реалізація плану дій Національної стратегії у сфері прав людини працівниками
науково-методичної лабораторії основ здоров’я, безпеки життєдіяльності та охорони
праці здійснювалася через виконання таких завдань:
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- участь у роботі міжвідомчої робочої групи з реалізації плану дій щодо розроблення
програми навчання для працівників системи цивільного захисту, а також закладів
пенітенціарної системи, охорони здоров’я, освіти та соціального захисту, в яких
перебувають люди з інвалідністю (лютий, травень, вересень, листопад);
- участь у розробці системи тренінгів для працівників системи цивільного захисту,
а також закладів пенітенціарної системи, охорони здоров’я, освіти та соціального захисту,
в яких перебувають люди з інвалідністю;
- запровадження системи тренінгів під час проведення навчання посадових осіб з
питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та в рамках курсів підвищення кваліфікації
вчителів основ здоров’я (лютий, серпень, листопад);
- участь членів міжвідомчої робочої групи в моніторингових дослідженнях з питань
реалізації заходів плану дій Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020
року (чотири рази на рік).
З метою сприяння реалізації державної полiтики щодо забезпечення дітям
з особливими освітніми потребами прав на якісну освіту педагогічними працівниками
науково-методичної лабораторії з інклюзивного та інтегрованого навчання протягом року
було здійснено низку заходів за різними напрямами, зокрема:
забезпечення права на освіту (підготовлено пропозиції до проекту навчальнометодичного посібника «Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкових
класів з порушеннями розумового розвитку» (на виконання листа Державної наукової
установи «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України від
22.06.2017 року № 21.1/10-1279 «Щодо участі в громадському обговоренні») (Тищенко
Т.О.); проведено тематичну секцію в рамках обласної педагогічної конференції з проблеми
«Організаційно-методичні засади забезпечення права на освіту дітям з особливими
освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти області» (Червонець І.В.);
підготовлено інформацію про проведення підвищення кваліфікації спеціалістів, які
працюють в інклюзивних групах, класах на період за 2014-2017 р.р. (на виконання запиту
на отримання інформації від 28.07.2017 року № 01-13/1106/2-12) (Червонець І.В.);
забезпечення прав дитини (у ході проведення обласних заходів та під час курсів
підвищення кваліфікації постійно здійснювалася пропаганда основних нормативноправових документів щодо забезпечення доступу до якісної освіти дітей з особливими
освітніми потребами; проведено індивідуальні та групові консультації для керівників
закладів освіти і педагогічних працівників з питань забезпечення права на освіту дітей з
особливими освітніми потребами в умовах закладів дошкільної та загальної середньої
освіти; підготовлено інформацію про виконання Плану заходів щодо забезпечення права на
освіту дітей з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти
області (на виконання наказу начальника управління освіти, науки, молоді та спорту
облдержадміністрації від 18.01.2016 року № 16 «Про затвердження Плану заходів щодо
забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами).
2.2. Регіональні програми
Обласна програма «Вчитель» на 2014-2020 роки
(рішення Кіровоградської обласної ради від 20.09.2013 року № 506)

Для функціонування системи неперервної освіти у закладі протягом 2017 року
забезпечено підвищення кваліфікації спеціалістів різних фахових категорій за 101
програмою та проведено 163 методичні заходи у міжкурсовий період.
Так, на базі інституту за вказаний період функціонували 49 шкіл: фахової
майстерності; молодого педагога; методиста; методистів-кореспондентів; молодого
керівника, а також творчі майстерні, лабораторії, інтервізійні групи тощо.
Професійному росту молодих фахівців сприяло навчання в обласних школах
управлінської та педагогічної майстерності, технологічного досвіду, школі творчого
словесника, участь у засіданнях творчих груп, майстер-класах. Так, учителі історії, які
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мають стаж роботи за фахом до 7 років, мали можливість підвищити свій рівень
професійної компетентності, відвідуючи постійно діючий семінар з проблеми «Сучасний
урок історії: компетентнісний аспект» (Митрофаненко Ю.С., Черткова Н.С.).
Для новопризначених керівників закладів загальної середньої освіти працювала
школа молодого керівника «Формування позитивного іміджу закладу освіти в умовах
децентралізації управління».
Щорічно в рамках Тижня молодого вчителя інститут організовує навчальні семінари
для молодих спеціалістів різного фаху.
Спільно з обласним комітетом профспілки працівників освіти і науки України у
березні проведено 46-й Зліт молодого вчителя. У рамках реалізації дистанційного навчання
працівниками закладу було проведено 53 заходи (онлайн-семінари, інтернет-конференції,
онлайн-засідання творчих груп тощо).
Науково-методичний супровід реалізації Державного стандарту базової і повної
загальної середньої освіти здійснюється шляхом оперативного внесення змін до змісту й
організації роботи творчих груп учителів і 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 рамках висвітлення питання наступності щодо впровадження вищевказаних
стандартів проведена обласна науково-практична конференція «Вектор наступності у
реалізації завдань Державного стандарту початкової загальної середньої освіти» (за участі
викладачів кафедри дошкільної і початкової освіти, кафедри теорії і методики середньої
освіти та педагогічних працівників області).
У рамках обласних міжкурсових заходів до навчально-тематичних планів були
включені питання щодо впровадження концепції «Нова українська школа», законопроекту
«Про освіту», «Положення про дистанційне навчання», «Стратегії національнопатріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», оновлення змісту навчальних
програм.
Навчально-тематичний план
інтегрованих курсів підвищення кваліфікації
керівників закладів освіти, які забезпечують, крім управлінської, і фахову підготовку
(з природничо-математичних, суспільствознавчих, філологічних дисциплін), передбачав
уведення практичних занять та підготовку педагогічних працівників до реалізації
Державних стандартів освіти (Половенко О.В., Трубіна В.Г.).
Протягом квітня-травня реалізовано обласний методичний проект «Науковометодичний супровід викладання навчальних предметів у 2017/2018 навчальному році»
(Половенко О.В., Кірішко Л.М., Вареха А.Г).
У рамках реалізації дистанційного навчання працівниками закладу було проведено
32 обласні заходи (онлайн-семінари, інтернет-конференції, онлайн-засідання творчих груп
тощо), 42 дистанційні курси та тренінги. Вказані форми підвищення кваліфікації педагогів
дозволили підвищити рівень відвідування заходів у міжкурсовий період.
Обласна програма інформатизації Кіровоградської області
«Електронна Кіровоградщина» на 2017-2019 роки»
(рішення Кіровоградської обласної ради від 27.09.2017 року № 484-р)

Одним із завдань Програми є сприяння підвищенню готовності суб’єктів звернення
до використання електронних послуг. У площині вказаного завдання навчальнометодичним центром дистанційного навчання були розроблені та проведені: тренінг
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«Використання онлайнових сервісів для проведення оцінювання» для педагогічних
працівників державного вищого навчального закладу «Кіровоградський будівельний
коледж»; семінар-практикум «ІКТ в навчально-виховному процесі» для педагогічних
працівників Устинівського району; тренінг «Особливості використання ментальних карт»
для педагогічних працівників державного вищого навчального закладу «Кіровоградський
будівельний коледж»; дистанційний курс «Google-сервіси в роботі педагога» для
працівників Устинівського району; семінар «Використання технологій дистанційного
навчання у закладах загальної середньої освіти»; семінар-тренінг «Створення
інформаційного цифрового навчального середовища у закладах загальної середньої
освіти»; семінар-тренінг «Інтернет-сервіси в освітньому просторі».
Обласна цільова програма розвитку дошкільної освіти на 2013-2017 роки
(рішення Кіровоградської обласної ради від 20.09.2013 року № 508)

На виконання обласної цільової програми розвитку дошкільної освіти на 2014-2017
роки
науково-педагогічні працівники кафедри дошкільної та початкової освіти
спрямували свою роботу на підвищення рівня професійної компетентності педагогів,
поліпшення якості дошкільної освіти області, сприяння її інноваційному розвитку шляхом
проведення курсів підвищення кваліфікації (458 осіб), семінарів, тренінгів, дистанційних
курсів, а саме:
- обласний семінар методистів методичних кабінетів (центрів) органів управління
освітою райдержадміністрацій, міських рад, об'єднаних територіальних громад, які
відповідають за дошкільну освіту з проблеми «Реалізація завдань Державних стандартів
дошкільної та початкової освіти у навчально-виховних комплексах» (Тарапака Н.В.);
- семінар-тренінг вихователів-методистів закладів дошкільної освіти з проблеми
«Розвиток творчого потенціалу педагогів шляхом використання інтерактивних форм
роботи» (Гагаріна Н.П.);
- дистанційні курси для педагогічних працівників закладів дошкільної освіти:
«Фізичний розвиток дітей в умовах закладу дошкільної освіти» (Тарапака Н.В., лютий),
«Теоретико-методичні основи інноваційної діяльності в закладі дошкільної освіти»
(Гагаріна Н.П., січень), «Розвиток мовленнєвої компетентності дошкільників»
(Скуренко С.Л., лютий).
На допомогу педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти області були
розроблені методичні рекомендації:
1.Соціально-економічна освіта дошкільників як складова загальнолюдської
культури (Тарапака Н.В.).
2. Методичні рекомендації щодо формування художньо-продуктивної компетенції
дітей дошкільного віку (Гагаріна Н.П.).
3. Методичні рекомендацій щодо змісту та форм проведення серпневих конференцій
у закладах дошкільної освіти (Гагаріна Н.П.).
4. Методика застосування карт розумових дій на заняттях у закладах дошкільної
освіти (Скуренко С.Л.).
Обласна програма патріотичного виховання населення на період до 2017 року
(рішення Кіровоградської обласної ради від 18.05.2013 року № 256-р)

Науково-методичною лабораторією виховної роботи і формування культури
здоров’я для реалізації обласної програми патріотичного виховання населення на період до
2017 року було здійснено ряд методичних заходів, зокрема:
 на веб-сайті лабораторії доповнена тематична рубрика «Ми – українці!
(національно-патріотичне виховання дітей та учнівської молоді)» (Пляка С.М.);
 розроблено дистанційний курс для організаторів виховного процесу та бібліотечної
справи «Національно-патріотичне виховання учнів в умовах сучасного освітнього
простору» (Міцай Ю.В., Гайда Л.А., Пляка С.М., Дяченко Н.І.);
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 упорядковано науково-методичний супровід навчальної програми гуртка із
позашкільної освіти та курсу за вибором «Кіровоградщина. Історія рідного краю»
(Гайда Л.А.).
Оновлення змісту і форм професійної діяльності організаторів виховного процесу,
бібліотечної справи, працівників закладів позашкільної освіти:
 Впроваджено тренінги «З Україною в серці» (Міцай Ю.В., Пляка С.М.; у рамках
КПК 20.02-03.03.2017р., 13.03-24.03.2017р., 03.04-14.04.2017р., 04.09-15.09.2017р.,
17.10-27.10.2017 р.);
 Впроваджено тренінг «7 кроків назустріч: співпраця з батьками з питань
збереження здоров’я дітей» у рамках КПК заступників директорів шкіл з виховної роботи
(24.10.2017 р.; Міцай Ю.В.);
 Презентовано проект «Енеїда»: візуальна історія легендарної поеми»
(30.11.2017 р.; Гайда Л.А.);
 Оновлено зміст навчальних програм із позашкільної освіти «Кіровоградщина.
Історія рідного краю» та «Освітянське музеєзнавство» (Гайда Л.А., травень 2017 р.)
Також розроблено та впроваджено в зміст навчально-тематичних планів курсів
підвищення кваліфікації лекційні, практичні заняття та тренінги: «Позашкільна освіта в
умовах децентралізації» (Міцай Ю.В. спільно «Центром розвитку місцевого
самоврядування»); «Виховний потенціал Нової української школи: від компетентного учня
до успішної особистості» (Міцай Ю.В.); «Роль бібліотеки закладу загальної середньої
освіти в реалізації державної політики в сфері освіти»
(Дяченко Н.І.);
«Бібліотека навчального закладу – простір інформаційно-освітніх можливостей (за
Концепцією Нової української школи)» (Дяченко Н.І.); тренінг з національнопатріотичного виховання «З Україною в серці» (Міцай Ю.В., Пляка С.М.).
Доповнено електронну бібліотеку на сайті лабораторії за такими рубриками:
 «Позашкільна освіта», «Здоров’я», «Бібліотечна робота», «Виховання»,
«Українознавство та краєзнавство», «Національно-патріотичне виховання»;
 аналітичними матеріалами щодо забезпечення бібліотек закладів загальної
середньої освіти.
Розроблено проекти та інформаційно-освітні інтерактивні ресурси для їх підтримки:
 обласний педагогічний марафон «Штрихи до портрета Василя Сухомлинського»
(Міцай Ю.В., Гайда Л.А., Пляка С.М.);
 флешмоб#ЧитаємоСухомлинського (Міцай Ю.В., Пляка С.М.);
 регіонально-культурологічний проект «За волю і долю України» (Наш край у
1917-1921 роках) (Гайда Л.А., Пляка С.М.).
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)

У рамках виконання завдань Програми обласним навчально-методичним центром
психологічної служби системи освіти було організовано та проведено низку заходів:
скайп-наради для методистів, які відповідають за психологічну службу:
«Проведення експертизи психологічного інструментарію»; «Планування діяльності
психологічної служби системи освіти Кіровоградської області на 2017-2018 н.р.»;
«Розвиток психологічної служби на період до 2020 року»;
вебінар за темою «Психолого-педагогічна система профілактики і корекції
суїцидальної поведінки» (Чебоненко В.Ф., Мирська А.А.).
підготовлено звіт щодо діяльності психологічної служби системи освіти за 20162017 навчальний рік;
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моніторинг стану забезпечення практичними психологами та соціальними
педагогами закладів освіти області;
методичні рекомендації: «Методичні рекомендації про взаємодію педагогічних
працівників у закладах освіти та взаємодію з іншими органами і службами щодо захисту
прав дітей» (Чебоненко В.Ф.); «Методичні рекомендації щодо організації діяльності
працівників психологічної служби закладів освіти у 2017-2018 навчальному році»
(Чебоненко В.Ф.); «Методичні рекомендації щодо використання новітніх технологій у
роботі практичного психолога» (Мирська А.А.); «Методичні рекомендації працівникам
психологічної
служби
щодо
проведення
консультативної
роботи»
(Снітко І.Ю.); «Методичні рекомендації щодо етапів та напрямів діагностичної роботи
практичного психолога закладу освіти» (Снітко І.Ю.); орієнтовні циклограми діяльності
працівників психологічної служби різних типів закладів освіти, розміщені на сайті
(Чебоненко В.Ф.).
Обласна програма правової освіти населення на 2016-2020 роки
(затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації від 11.01.2016 року протокол № 6)

У рамках виконання завдань обласної програми науково-методичною лабораторією
суспільствознавчих дисциплін на курсах підвищення кваліфікації та навчально-методичних
семінарах було організовано: цикл лекцій («Права, свободи та обов’язки людини і
громадянина», «Права людини і віросповідання», «Міжнародно-правові стандарти прав
людини», «Права людини-охорона і захист»); засідання круглих столів («Права людини і
права дитини», «Права людини і державотворення», «Міжнародні механізми захисту прав
людини»).
Упродовж року діяла обласна творча група вчителів правознавства з проблеми
«Формування елементів правової культури, правових орієнтирів та правомірної поведінки
учнів під час навчання основ правознавства».
В рамках співпраці з Головним управлінням юстиції у Кіровоградській області взято
участь у засіданні обласної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти
населення (січень) та проведено щорічний обласний конкурс на кращого знавця
Конституції України (квітень).
Також була організована та проведена зустріч з Наровлянським О.Д., автором
підручника з основ правознавства.
Проведено обласний конкурс учнівської творчості щодо популяризації в області
державних символів України «Історія формування державних символів України, їх
значення і використання в Україні у різні історичні періоди».
Обласна цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу
на 2015-2018 роки
(розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 06 травня 2015 року №173-р)

Працівники
науково-методичної
лабораторії
основ
здоров’я,
безпеки
життєдіяльності та охорони праці здійснювали реалізацію регіональної програми у
рамках виконання заходів Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛінфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 20142018 роки.
Реалізація програми здійснюється через:
- упровадження тренінгового курсу «Формування толерантного ставлення до ВІЛпозитивних дітей в системі дошкільної та шкільної освіти» в навчальні плани курсів
підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої
освіти, керівних кадрів);
- під час проведення обласних заходів до програм включається просвітницький 4-8годинний навчальний модуль з питань профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу і формування
здорового способу життя;
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- здійснення інформаційних заходів з питань подолання стигматизації та
дискримінації щодо ВІЛ-інфікованих осіб та представників груп підвищеного ризику щодо
інфікування ВІЛ.
Комплексні заходи департаменту освіти і науки облдержадміністрації,
управління державної служби надзвичайних ситуацій, Головного управління
Держсанепідслужби, управління ДАІ УМВС з безпеки життєдіяльності в
Кіровоградській області
(протокольне рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру від 11.09.2014 року)

Комплексні заходи передбачають: організацію, проведення періодичного навчання з
питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, цивільного захисту, пожежної та
техногенної безпеки, дій у надзвичайних ситуаціях педагогічних працівників КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського» (квітень, листопад) та членів постійно діючих комісій
органів управління освітою райдержадміністрацій, міських рад, об’єднаних територіальних
громад (листопад); організацію і проведення планового навчання та перевірки знань членів
постійно діючих комісій органів управління освітою райдержадміністрацій, міських рад,
об’єднаних територіальних громад (лютий, березень) та навчання, що систематично
проводяться з працівниками структурних підрозділів інституту (червень); оформлення
документації за підсумками проведеного навчання, розробка методичних рекомендацій на
підставі результатів здійсненої роботи (червень, січень); створення електронної бази
навчальної та методичної літератури з питань охорони праці, безпеки життя і діяльності
людини для широкого використання педагогами всіх закладів освіти області, яка розміщена
на сайті науково-методичної лабораторії основ здоров’я, безпеки життєдіяльності та
охорони праці.
ІІІ. Масові педагогічні заходи міжнародного і всеукраїнського рівня
За результатами наукової, науково-методичної та дослідно-експериментальної роботи
науково-педагогічними та педагогічними працівниками інституту в 2017 році було
організовано і проведено педагогічні заходи міжнародного і всеукраїнського рівнів на базі
КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського».
Кафедрою теорії і методики середньої освіти та кафедрою дошкільної і початкової
освіти: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасна
дошкільна та шкільна освіта: інновації, методологія, теорія, практика» (04.10.2017).
За результатами конференції упорядковано збірник матеріалів: «Сучасна дощкільна
та шкільна освіта: інновації, методологія, теорія, практика: матеріали Всеукраїнської
науково-практичної конференції» (Кропивницький, 4 жовтня 2017 р.). – Кропивницький:
КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2017. – 116 с.
Кафедрою педагогіки, психології і корекційної освіти: Всеукраїнська
науковометодична інтернет-конференція «Ідеї Василя Сухомлинського про психологічне
забезпечення навчально-виховного процесу та сучасна освіта» (18.09-28.09.2017).
За результатами конференції упорядковано збірник матеріалів: «Ідеї Василя
Сухомлинського про психологічне забезпечення навчально-виховного процесу та сучасна
освіта»: зб. матер. Всеукр. наук.-метод. інтернет-конференції, 18-28.09.2017 / уклад.
О.Е. Жосан. – Кропивницький: Ексклюзив-систем, 2017. – 284 с.
Науково-методичною
лабораторією
інформаційно-технологічної
освіти:
Всеукраїнський семінар методистів обласних інститутів післядипломної педагогічної
освіти, які відповідають за викладання інформатики «Особливості викладання навчального
предмета «Інформатика» в основній школі та перспективи вдосконалення його змісту»
(03.05-04.05.2017).
Науково-методичною лабораторією природничо-математичних дисциплін: IV етап
Всеукраїнської олімпіади з географії (27.03-02.04.2017).
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Також заклад виступив як співорганізатор та учасник масових педагогічних заходів
міжнародного і всеукраїнського рівнів зокрема:
Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Психологічні умови
становлення особистості у сучасному суспільстві» (17.03.2017) спільно з
Центральноукраїнським державним педагогічним університетом імені Володимира
Винниченка.
Участь у VІІІ Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти» та V Міжнародній
виставці освіти за кордоном «World Edu» (16.03-18.03.2017). За результатами участі заклад
став переможцем конкурсу у тематичній номінації «Інновації в упровадженні в освітню
практику системи дистанційного навчання» та отримав золоту медаль.
У 2017 році науково-педагогічні та педагогічні працівники взяли участь у роботі
конференцій, семінарів, нарад та ін. Зокрема, на міжнародному рівні:
1.
Міжнародний форум «Цифрове перетворення освіти – 2017», м. Київ,
07-08.02 (Скрипка Г.В.);
2.
ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «STEM-освіта. Стан
впровадження та перспективи розвитку», м. Київ, 09-10.11 (Скрипка Г.В.);
3.
Міжнародний проект-конкурс «Тарас Шевченко єднає народи», м. Київ,
березень-травень (Небеленчук І.О.);
4.
Міжнародний проект «Що таке щастя?», м. Київ, квітень-травень
(Небеленчук І.О.);
5.
Міжнародний проект «Мовою серця», Іспанія, м. Толедо, квітень-травень
(Небеленчук І.О.);
6.
Щорічний Міжнародний онлайн форум асоціації спеціалістів E-Learning pro
(інтернет платформа http://www.elearningpro.ru/forum, березень) (С.В. Буртовий).
7.
Міжнародний семінар із розробки програм проекту «Нова Українська
Школа», м. Київ, 27-29.01 (польсько-український) (Митрофаненко Ю.С.);
8.
Фінал XIV Міжнародного конкурсу творчих робіт учнів, студентів, аспірантів
та вчителів «Уроки війни та Голокосту – уроки толерантності», м. Київ,
0910.11 (Митрофаненко Ю.С., член журі);
9.
І Міжнародний освітній Інтернет-марафон «Досвід освіти 21-го сторіччя.
Європейський контент», м. Київ, 20-21.06 (Буртовий С.В., Вікторіна О.М.);
10.
ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Стан та основні проблеми
розвитку науки та освіти: теорія і практика», м. Київ, 28-29.04 (Тарапака Н.В.);
11.
ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Наука, освіта, суспільство:
актуальні питання і перспективи розвитку», м. Київ, 30-31.03 (Тіхонова Н.Г.);
12.
Міжнародний семінар «Нова українська школа – нові підходи до навчання і
викладання», м. Київ, 24.10 (Кондратова В. В., Тіхонова Н. Г.);
13.
Міжнародний
природничий
інтерактивний
конкурс
«Колосок
весняний - 2017», 28.04 (Тіхонова Н.Г.);
14.
Міжнародний
конкурс
української
мови
імені
Петра Яцика,
м. Кропивницький, 18.02 (Третяк О. П., Скуренко С.Л.);
15.
ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Наукові дослідження:
перспективи інноваційного розвитку суспільства і технологій», м. Київ, 20-21.01
(Гагаріна Н.П.);
16.
ІІІ Міжнародна конференція «Актуальні проблеми розвитку світової науки»,
м. Київ, 28.02 (Гагаріна Н.П.).
17.
Міжнародний тренінг тренерів «Нова українська школа – нові підходи до
навчання і викладання», м. Київ, 25.10 (Кондратова В. В., Тіхонова Н.Г.).
18.
ІХ Міжнародний фестиваль педагогічних інновацій. Номінація «Інновації у
неперервному розвитку професійної компетентності педагогічного працівника»,
м. Черкаси, 21-22.09. Методист Кірішко Л.М. нагороджена дипломом фестивалю.
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19.
І Міжнародний освітній Інтернет-марафон «Досвід освіти ХХІ сторіччя.
Європейський контекст», MITTETULUNDUSUHINGU GLOBAL CIVIL INITIATIVE
VERTICAL (Естонія, м. Таллін); Громадської організації «GLOBAL EDUCATIONAL
DISCOVERY»; Українського відкритого університету післядипломної освіти; видавничої
групи «Основа», 20-21.06 (Половенко О.В., Кірішко Л.М., Вареха А.Г., Трубіна В.Г.).
20.
Х Міжнародний Інтернет-марафон «Інноваційні технології та методики
освіти», 31.10-02.11 (Половенко О.В.).
21.
ІІ Міжнародний освітній Інтернет-марафон «Досвід освіти ХХІ сторіччя.
Європейський контекст», MITTETULUNDUSUHINGU GLOBAL CIVIL INITIATIVE
VERTICAL (Естонія, м. Таллін); громадської організації «GLOBAL EDUCATIONAL
DISCOVERY»; Українського відкритого університету післядипломної освіти; видавничої
групи «Основа», 12-15.12 (Половенко О.В., Кірішко Л.М., Вареха А.Г., Трубіна В.Г.).
22.
Круглий стіл «Новий досвід і партнерські відносини» в рамках міжнародної
зустрічі керівників закладів загальної середньої освіти області з педагогами Німеччини,
м. Кропивницький 24.02 (Трубіна В.Г., Половенко О.В., Вареха А.Г.).
23.
Семінар-нарада обласних координаторів україно-естонського освітнього
проекту «Міксіке в Україні», с. Славське Сколівського району Львівської області, 06-10.10
(Чала М.С.).
24.
ІV Міжнародна науково-практична онлайн-інтернет конференція «Проблеми
та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті»,
м. Кропивницький, 10-21.04 (Дробін А.А.).
25.
V Міжнародна науково-практична онлайн-інтернет конференція «Проблеми
та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті»,
м. Кропивницький, 10-13.10 (Дробін А.А.).
26.
Міжнародна науково-методична конференція «Проблеми математичної
освіти» (ПМО - 2017), м. Черкаси, 26-28.10 (Голодюк Л.С.).
27.
ІІІ Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки, психології і реабілітації
«Інклюзія в новій українській школі: виклики сьогодення», м. Київ, 10.11 (Павлюх В.В.).
28.
XІІІ Міжнародна конференція «Актуальні проблеми психології навчання і
розвитку», м. Київ, 27.05 (Павлюх В.В.).
29.
Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи
професійної підготовки фахівців в умовах євроінтеграції», м. Кропивницький, 16-17.03
(Молчанова О.М.).
30.
ХVІ Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція, м.
Київ, 23-25.02 (Молчанова О.М.).
31.
ІІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Психологопедагогічні аспекти навчання дорослих у системі неперервної освіти», м. Біла Церква, 30.11
(Гельбак А.М.).
32.
Перший Міжнародний інтернет-марафон «Досвід успішних реформ
естонської і фінської освіти для України: Європейський контекст», м. Київ, 20-21.06
(Кендюхова А.А.).
33.
ІІ Міжнародна Літня Школа «Розвиток академічної мобільності педагогічних,
науково-педагогічних працівників та керівників навчальних закладів у Європейському
освітньому просторі», м. Ужгород, 26-30.06 (Кендюхова А.А.).
34.
ХІV Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція
«Простір Арт-терапії: можливості інтеграції», м. Київ, 23-25.02 (Молчанова О.М.).
35.
V міжнародна науково-практична конференція «Теорія і практика
використання системи управління навчанням Moodle» м. Київ, 26-27.06 (Литвиненко О.В.);
36.
Партнерська конференція Корпусу Миру США в Україні, присвячена
удосконаленню навичок та поширенню знань щодо спільного планування та організації
проектів у громаді, м. Ірпінь,14-17.03 (Коса І.Т., Нейлінг В.);
37.
Педагогічна студія з проблеми «Інноваційний освітній проект для початкової
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школи «На крилах успіху»: запитання й відповіді» в межах ІХ Міжнародного форуму
«Інноватика в сучасній освіті» та VІ міжнародної виставки закордонних навчальних
закладів «World Edu», м. Київ, 26 жовтня (Кондратова В.В.).
Учасниками всеукраїнських педагогічних заходів стали:
1.
Всеукраїнський дистанційний семінар-тренінг «Аутизм: психологопедагогічний супровід в умовах інклюзивного навчання», м. Київ, 01-18.09 (Павлюх В.В.).
2.
Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
«Психологічна культура вчителя в контексті викликів сучасності», м. Тернопіль, 05-06.04
(Молчанова О.М.).
3.
Всеукраїнський
щорічний
науково-практичний
семінар
«Творча
багатовимірність простору арт-терапії», м. Кропивницький, 28.09 (Гельбак А.М.,
Молчанова О.М).
4.
Всеукраїнський семінар для викладачів спецкурсу «Протидія торгівлі
людьми», м. Львів, 09-10.11 (Молчанова О.М.).
5.
Всеукраїнський семінар «Вивчення голокосту для формування атмосфери
толерантності», м. Київ, 19-20.01 (Гельбак А.М.).
6.
Всеукраїнський круглий стіл «Трансформація підготовки менеджерів освіти
до реалізації концепції «Нова українська школа», м. Київ, 11.04 (Гельбак А.М.).
7.
Х Всеукраїнський
інтернет-марафон
видавничої групи «Основа»
«Інноваційні технології та методики освіти», м. Харків, 31.10-02.11 (Кендюхова А.А.).
8.
Всеукраїнський Інтернет-марафон «Досвід успішних реформ естонської й
фінської освіти для України. Європейський контекст» за участю міжнародних спікерів, що
проводиться в межах Програми спільної роботи МОН України та НАПН України, з проблем
«Управління сучасним загальноосвітнім навчальним закладом» 20–21.06
(Жосан
О.Е., Кендюхова А.А).
9.
Участь в організації та проведенні на порталі «Освітня політика» в січні –
листопаді 2017 року всеукраїнських віртуальних круглих столів (Жосан О.Е.): «Освітній
округ як засіб створення єдиного освітнього простору та забезпечення рівного доступу осіб
до якісної освіти», «Шкільна освіта і церква: відокремлення чи взаємодія?», «Управлінська
культура в освіті сьогодні і в майбутньому», «Вища освіта в Україні сьогодні і завтра: чи є
надія на одужання?», «Як здійснювати управління середовищем взаємодії усіх учасників
освітнього процесу?», «Індивідуальна освітня траєкторія учня: принципи побудови, методи
і форми реалізації», «Інклюзія на папері та в реальності», «Нові керівники закладів освіти:
порядок відбору претендентів та прозорість процедур проведення конкурсу»,
«Компетентнісний підхід в освіті та реалії вітчизняної освіти».
10.
Всеукраїнський Форум Google «Цифрове перетворення освіти» м. Київ, 07.02
(Литвиненко О.В.).
11.
Всеукраїнський науково-практичний семінар «Особливості викладання
навчального предмета «Інформатика» в основній школі та перспективи удосконалення його
змісту» м. Кропивницький, 03-05.05 (Литвиненко О.В.).
12.
Всеукраїнський семінар-тренінг «Проблеми і перспективи створення й
використання електронних освітніх платформ у системі післядипломної освіти», м. Харків,
15.06 (Частаков А.В.).
13.
Всеукраїнський семінар-практикум «Впровадження інноваційних технологій
– фактор формування ключових компетентностей та підвищення інтересу молоді до занять
фізичною культурою та спортом», м. Київ, 18-20.10 (Коробов М.Г.).
14.
Всеукраїнський семінар «Розвиток масового дитячого футболу», м. Київ, 1517.11 (Коробов М.Г.).
15.
Всеукраїнська виставка «Українська книга 1917-1921рр.», м. Київ, 18.03
(Гайда Л.А.).
16.
Всеукраїнський семінар «Розвиток освіти у добу Української революції 1917-
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1921рр.», м. Київ, 17.05 (Гайда Л.А.).
17.
ХХІV Всеукраїнські педагогічні читання «В.О. Сухомлинський у діалозі з
сучасністю. А що там за лісом…: філософія для дітей» м. Житомир, 22-23.09 (Гайда Л.А.).
18.
Український музейний форум, м. Переяслав-Хмельницький,
03.07
(Гайда Л.А.).
19.
VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з проблеми «Педагогіка
здоров’я», м. Чернігів, 07-08.04 (Міцай Ю.В.
20.
Всеукраїнська методична рада з проблеми «Забезпечення доступності та
різноманітності програм позашкільної освіти в умовах позашкільного освітнього
середовища», м. Кропивницький, 19.04 (Міцай Ю.В.
21.
Всеукраїнська науково-практична конференція «Бібліотечне краєзнавство у
культурному просторі України» - ІV Троньківські краєзнавчі читання, м. Київ, 02.11
(Гайда Л.А.).
22.
VI з’їзд Національної спілки краєзнавців України, м. Київ, 23.01 (Гайда Л.А.).
23.
Всеукраїнська наукова конференція «Проблеми історичної регіоналістики.
Наукові студії пам’яті Нінель Бокій», м. Кропивницький, 25.10 (Гайда Л.А.).
24.
Всеукраїнський семінар «Розвиток соціальної згуртованості учасників
освітнього процесу», м. Одеса, 11-15.09 (Міцай Ю.В.).
25.
Всеукраїнська методична рада з проблеми «Забезпечення доступності та
різноманітності програм позашкільної освіти у умовах позашкільного освітнього
середовища», ОЦЕНТУМ, 19.04 (Міцай Ю.В.).
26.
Всеукраїнський семінар «Мультилінгвальна освіта в районі ОБСЄ: досвід та
перспективи для України», м. Київ, 13-14 квітня 2017 р. (Ревнивцева О.В.).
27.
Всеукраїнська нарада методистів з української мови і літератури інститутів
післядипломної педагогічної освіти, м. Дрогобич, 21-22.04 (Мінич Г.В.).
28.
Всеукраїнська не-конференція EdCamp Kirovograd, м. Кропивницький, 08.04
(Маранська І.А.).
29.
Всеукраїнський семінар методистів з художньо-естетичної освіти та
виховання «Реалізація потенціалу предметів художньо-естетичного циклу у формування
компетентного випускника загальноосвітнього навчального закладу», м. Суми, 27.04
(Черненко С.В.).
30.
ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Проекти Творчого
об’єднання «Соняшник» - місток до Нової української школи», м. Запоріжжя, 17-19.09
(Мінич Г.В., Ціперко Т.В.).
31.
Всеукраїнський науково-методичний семінар методистів обласних інститутів
післядипломної педагогічної освіти з проблеми «Про формування загальнопредметних
компетентностей учнів на уроках рідної мови в загальноосвітніх навчальних закладах із
навчанням мовами національних меншин», м. Чернівці 04-06.10 (Ревнивцева О.В.).
32.
Всеукраїнський навчально-методичний семінар «Використання сучасних
технологій, засобів та методів роботи в загальноосвітніх навчальних закладах, де
навчаються учні ромського походження», м. Запоріжжя, 24-25.10 (Ревнивцева О.В.).
33.
Круглий стіл «Дитина онлайн: як забезпечити безпеку і приватність?»,
м. Київ, 6.02 (Чала М.С.).
34.
Всеукраїнський форум «Цифрове перетворення освіти 2017» та освітній
хакатон «Цифрові зміни – педагогічні перетворення» на базі конференц-центру Hub 4.0
7-8.02 (Чала М.С.).
35.
Національний фінал змагань з усного математичного рахунку Прангліміне2017, м. Дніпро, 03-05.03 (Чала М.С.).
36.
Всеукраїнський семінар-практикум з технологічної освіти, м. Житомир,
26-27.04 (Татаренко О.В.).
37.
Всеукраїнський науково-методичний семінар «Особливості викладання
навчального предмета «Інформатика» в основній школі та перспективи вдосконалення його
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змісту», м. Кропивницький, 03-04.05 (Чала М.С., Шовенко О.С., Татаренко О.В.).
38.
Всеукраїнський науково-практичний семінар «Трудове навчання в умовах
Нової української школи», м. Полтава, 06.06 (Татаренко О.В.).
39.
Всеукраїнський науково-практичний семінар «Трудове навчання в умовах
освітньої реформи: цілі та шляхи досягнення», м. Дніпро, 29-30.11 (Татаренко О.В.).
40.
Всеукраїнський науково-практичний семінар з проблеми «Впровадження
інклюзивної освіти в діяльність дошкільних навчальних закладів», м. Київ, 26.01
(Тищенко Т.О.).
41.
Тренінг з проблеми «Безпека життєдіяльності дітей», м. Київ, 23.03
(Червонець І.В., Тищенко Т.О.).
42.
Вебінар з проблеми «Невротичні розлади дітей дошкільного віку», м. Київ,
20.04 (Червонець І.В., Тищенко Т.О.).
43.
Інтернет-марафон «Досвід успішних реформ естонської й фінської освіти для
України. Європейський контекст», м. Київ, 20-21.06 (Червонець І.В., Тищенко Т.О.).
44.
Всеукраїнська науково-практична веб-конференція «Учені НАПН України –
українським учителям», м. Київ, 28.08 (Червонець І.В., Тищенко Т.О., Хлань Л.М.,
Ткаченко Л.А., Богданова О.П., Ціперко Т.В.).
45.
Всеукраїнський вебінар «Практичний психолог ДНЗ і батьки: тонкощі
взаємодії», м. Київ, 23.10 (Червонець І.В., Тищенко Т.О.).
46.
Інтернет-марафон «Інноваційні технології та методики освіти», м Київ, 31.10
(Червонець І.В., Тищенко Т.О.).
47.
Всеукраїнська робоча нарада із обговорення проблеми «Інноваційні підходи
до розвитку життєвої компетентності дітей з особливими освітніми потребами в Україні»
на базі ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», м. Київ, 7.12 (Тищенко Т.О.).
48.
Семінар методистів іноземних мов обласних інститутів післядипломної
педагогічної освіти щодо особливостей викладання предмета за новими навчальними
програмами, смт. Маньківка Черкаської області, 23-25.05 (Коса І.Т.);
49.
Конференція «Teaching First Century Skills», м. Кропивницький, 26-28.06
(Коса І.Т., Нейлінг В., Задубняк Ю.А.).
50.
Тренінг-семінар у рамках експерименту «Розроблення і впровадження
навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового
Державного стандарту», м. Київ, 18-23.08 (Коса І.Т.).
51.
Семінар методистів англійської мови обласних інститутів післядипломної
педагогічної освіти щодо питань добровільної сертифікації вчителів англійської мови,
особливостей проведення державної підсумкової атестації з іноземних мов та викладання
предмета за новими навчальними програмами, м. Київ, 28-30.11 (Коса І.Т.).
52.
Всеукраїнський науково-практичний семінар «Нова українська школа:
навчання знання про Голодомор та інші геноциди», м. Київ, 8-9.02 (Кравченко Ю.В.).
53.
Всеукраїнський науково-методичний семінар «Нова українська школа:
навчання/ знання про Голодомор та інші геноциди; обговорення змісту проектів нових
програм, м. Київ,11-12.05 (Кравченко Ю.В.).
54.
Четвертий Всеукраїнський методичний семінар для освітян «Нова українська
школа: навчання знання про Голодомор та інші геноциди», м. Житомир,
26-27.10
(Кравченко Ю.В.).
55.
Всеукраїнський вебінар «Новинки дошкільного сектору від видавництва
«Ранок», 20.03-08.04 (Тарапака Н. В.).
56.
Всеукраїнські вебінари «Новинки видавництва на службі методичного
забезпечення освітян», «Вивчення віршів за допомогою мнемотехнології», «Розмаїття
програм для дошкільної освіти: види, вимоги до укладання», 16-28 січня (Тарапака Н.В.,
Скуренко С.Л.).
57.
Всеукраїнський науково-практичний семінар з проблеми «Створення умов
для формування світогляду дошкільників засобами художнього слова у полікультурному
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середовищі», м. Ужгород, 06-07.12 (Тарапака Н. В.).
58.
Науково-практичний семінар з проблеми «Іграшка та ігрові посібники в
системі засобів формування життєвої компетентності дітей дошкільного віку», м. Харків,
01-02.11 (Тарапака Н.В.).
59.
Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю з
проблеми «Сучасна дошкільна та шкільна освіта: інновації, методологія, теорія, практика»,
м. Кропивницький, 04.10 (Тарапака Н. В., Кондратова В. В., Тіхонова Н. Г., Гагаріна Н. П.,
Чернецька О. Г., Скуренко С.Л.).
60.
Всеукраїнський вебінар з проблеми «Практичний психолог дошкільного
навчального закладу і батьки: тонкощі взаємодії», 26.10 (Тарапака Н.В., Гагаріна Н.П.,
Скуренко С.Л.).
61.
Всеукраїнський вебінар з проблеми «Методичне забезпечення ігрової
діяльності дітей дошкільного віку засобами розвивальних ігор від видавництва «Ранок».
Новинки дошкільного сектору від видавництва «Ранок»», 10.11 (Тарапака Н.В.,
Гагаріна Н.В., Скуренко С.Л.).
62.
Всеукраїнський науково-методичний семінар з проблеми «Організація та
навчально-методичне забезпечення діяльності загальноосвітніх навчальних закладів
І ступеня у рамках реформи «Нова українська школа», м. Київ, 24.05 (Кондратова В.В.).
63.
Всеукраїнський круглий стіл з проблеми «Прогнозування розвитку
початкової освіти: дидактико-методичні засади організації навчання першокласників»,
м. Запоріжжя, 11-13.05 (Кондратова В.В).
64.
Всеукраїнський науково-методичний семінар з проблеми «Реалізація
потенціалу предметів художньо-естетичного циклу у формуванні компетентного
випускника
загальноосвітнього
навчального
закладу»,
м.
Суми,
27-28.04
(Кондратова В.В.).
65.
Всеукраїнський семінар для регіональних координаторів, тренерів,
директорів, заступників директорів з навчально-виховної роботи та вчителів початкових
класів, які беруть участь у всеукраїнському експерименті у рамках запровадження проекту
Державного стандарту початкової загальної освіти, м. Київ, 24-25.10 (Кондратова В. В.,
Тіхонова Н.Г.).
66.
Всеукраїнський тренінг для тренерів з питань впровадження проекту
Державного стандарту початкової загальної освіти, м. Київ, 04-08.07 (Кондратова В. В.,
Тіхонова Н.Г.).
67.
Всеукраїнський круглий стіл «Розвиток початкової освіти: прогнози та їх
експериментальне впровадження», м. Київ, 17.02 (Кондратова В.В.).
68.
Всеукраїнський вебінар «Математика. 1-3 класи. 1 клас. Вимірювання. 1-2
клас. Математичні ігри та вправи на обчислення, які подобаються дітям. 3 клас. Принцип
інтеграції в математиці», 16-28.01 (Тіхонова Н.Г).
69.
Всеукраїнські вебінари «Новинки видавництва на службі методичного
забезпечення освітян», «Математика. 2 клас. Геометричний матеріал в курсі математики 2го класу. Методика роботи над складеними задачами. Формування обчислювальних
навичок додавання та віднімання чисел з переходом через розряд (76+7,42-8)»,
«Математика. 1-3 класи. 1 клас. Вимірювання. 1-2 клас. Математичні ігри та вправи на
обчислення, які подобаються дітям. 3 клас. Принцип інтеграції в математиці», 16-28.01
(Третяк О. П.).
70.
Всеукраїнський вебінар «Успіх у навчанні», 10.11 (Кондратова В.В.,
Тіхонова Н.Г., Чернецька О.Г., Сібіберт О.Є.).
71.
Всеукраїнськиі вебінари «Математика. 1 клас. Формування обчислювальної
навички додавання та віднімання в межах 10. Навчально-методичний комплект
«Математика». 1 клас. Частина 1,2», «Навчально-методичний комплект «Дивосвіт».
1 клас. Частина 2.», 14.11 (Кондратова В.В., Тіхонова Н.Г., Чернецька О.Г., Сібіберт О.Є).
72.
Всеукраїнський семінар-практикум «Моніторинг якості дошкільної освіти:
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кваліметричний підхід», м. Київ, 01.02 (Гагаріна Н. П).
73.
ІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Професійний
розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології», м. Київ, 28.04
(Гагаріна Н.П.).
74.
Всеукраїнська
науково-практична інтернет-конференція «Дошкільна і
початкова освіта: сьогодення і перспективи розвитку» 17-18.05 (Тарапака Н.В.,
Гагаріна Н.П.).
75.
Всеукраїнські вебінари «Новинки видавництва на службі методичного
забезпечення освітян», «Вивчення віршів за допомогою мнемо технології». «Розмаїття
програм для дошкільної освіти: види, вимоги до укладання», 16-28.01 (Гагаріна Н.П.).
76.
Всеукраїнські вебінари «Новинки дошкільного сектору від видавництва
«Ранок» (Спікер: Яковенко Л.В.)», «Освіта для сталого розвитку. (Спікер: Гавриш Н.В.)»,
20.03-08.04 (Гагаріна Н.П.).
77.
Всеукраїнський
вебінар «Безпека життєдіяльності дітей», 23.03
(Гагаріна Н.П.).
78.
Всеукраїнський освітній форум працівників дошкільної освіти Простір
«GROW UP», м. Бердянськ, 20-24.06 (Скуренко С. Л.).
79.
Всеукраїнська нарада з питань адвокації, планування, упровадження,
моніторингу та оцінки заходів проекту «Вчимося жити разом», м. Київ, 24-25.04
(Желєзнова Т.П.).
80.
Всеукраїнський тренінг з підготовки регіональних тренерів з методики
викладання курсу «Вчимося жити разом» у початковій школі, м. Київ, 21-23.06
(Желєзнова Т.П.).
81.
Всеукраїнський тренінг з підготовки регіональних тренерів з методики
викладання курсу «Вчимося жити разом» у основній та старшій школі, м. Київ, 25-27.09
(Желєзнова Т.П.).
82.
Всеукраїнська нарада з питань адвокації, планування, упровадження,
моніторингу та оцінки заходів проекту «Вчимося жити разом», м. Київ, 05-06.12
(Желєзнова Т.П.).
83.
Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічне
забезпечення громадської підтримки освітніх інновацій» на базі Національної академії
педагогічних наук України, м. Київ, 01.11 (Ткаченко Л.А., Ціперко Т.В.).
84.
Всеукраїнський семінар-практикум для завідувачів кабінетів фізики обласних
інститутів післядипломної педагогічної освіти, м. Вінниця, 06-08.12 (Дробін А.А.).
85.
Всеукраїнська нарада з питань впровадження інтегрованого навчального
предмета «Природничі науки» у 10-11 класах закладів загальної середньої освіти, м. Київ,
04.12 (Дробін А.А..
86.
Всеукраїнський науково-практичний семінар з математики, м. Коломия,
18-21.10 (Ткаченко Л.А.).
87.
Всеукраїнська серпнева конференція «Педагогічний пошук – 2017» з
проблеми «Модернізація змісту біолого-екологічної освіти: в пошуках оптимальних
рішень», м. Київ, 21-22.08 (Богданова О.П.).
88.
Всеукраїнська нарада завідувачів кабінетів (методистів) біології обласних
інститутів післядипломної педагогічної освіти, м. Запоріжжя, 19.09 (Богданова О.П).
89.
ХІІІ Всеукраїнський турнір юних географів, м. Харків, 23-27.10
(Хлань Л.М).
90.
Семінар-практикум з впровадження науково-педагогічного проекту
«Інтелект України», м. Харків, 9-10.03, 5 жовтня (Половенко О.В.).
91.
І всеукраїнський батьківський форум «Педагогіка партнерства», м. Київ,
12.04 (Половенко О.В.).
92.
Інтернет-форум Всеукраїнської школи новаторства «Формування стратегії
розвитку шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників в
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умовах розбудови нової української школи», м. Рівне, 20.06 (Половенко О.В.,
Кірішко Л.М.).
93.
Засідання Всеукраїнського круглого столу координаторів регіональних шкіл
новаторства «Розвиток шкіл новаторства України в умовах імплементації Закону України
«Про освіту» та Шоста методична студія Полтавської РШН керівних, науково-педагогічних
і педагогічних працівників післядипломної освіти «Управління опорною школою:
проблеми і перспективи», м. Кременчук, 04-05.10 (Кірішко Л.М.).
94.
Тренінг «Батьки – педагоги – шкільна адміністрація: від діалогу до
партнерства», який проводили представники Інституту розвитку освіти, м. Кропивницький,
13.11 (Кірішко Л.М., Вареха А.Г., Трубіна В.Г.).
ІV. Наукова діяльність
4.1. Науково-дослідна тема, над якою працює заклад
2017 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 2017 року обрали наступні підтеми наукових досліджень:
№
Проблема (тема) науково-дослідної роботи
з/п
1
Науково-методичне
забезпечення
удосконалення
професійної компетентності педагогічних працівників у
інформаційно-освітньому просторі регіону
2
Науково-методичний супровід розвитку професійної
компетентності педагогічних працівників регіону в умовах
функціонування
багатоваріантного
інформаційноосвітнього простору системи неперервної освіти
3
Андрагогічні засади навчання педагогічних працівників у
системі післядипломної освіти в умовах функціонування
багатоваріантного інформаційно-освітнього простору
4
Впровадження сучасних технологій оцінювання якості
освіти в систему науково-методичної роботи з
педагогічними працівниками
5

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

6

Методичний супровід організаційно-правових аспектів
діяльності психологічної служби системи освіти

7

Удосконалення професійної компетентності організаторів
виховного процесу та розвиток виховної системи
навчального
закладу
в
умовах
функціонування
інформаційно-освітнього простору
Створення
сучасного освітнього середовища для
вдосконалення професійної компетентності вчителів
предметів гуманітарно-естетичного циклу

8

Назва структурного
підрозділу закладу
Кафедра дошкільної та
початкової освіти
Кафедра теорії і методики
середньої освіти
Кафедра педагогіки, психології
і корекційної освіти
Обласний
навчальнометодичний центр сучасних
технологій оцінювання якості
освіти
Обласний
навчальнометодичний центр освітнього
менеджменту та координації
діяльності методичних служб
Обласний
навчальнометодичний
центр
психологічної служби системи
освіти
Науково-методична
лабораторія виховної роботи і
формування культури
здоров’я
Науково-методична
лабораторія
гуманітарноестетичних дисциплін
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9

10

11

12

13

14

15

16

Удосконалення професійної компетентності вчителів
природничо-математичного циклу області в умовах
функціонування
багатоваріантного
інформаційноосвітнього простору в системі неперервної освіти
Побудова оптимального освітнього середовища для
організації випереджувального навчання педагогів області з
інформатики та методики інформатизації освіти

Науково-методична
лабораторія
природничоматематичних дисциплін

Науково-методичний
супровід
упровадження
здоров’язбережувальних
технологій
навчання,
європейських стандартів превентивної освіти та безпечної
життєдіяльності в навчально-виховний процес закладів
освіти області
Удосконалення професійної компетентності вчителя
іноземної мови в умовах функціонування багатоваріантного
інформаційно-освітнього простору системи неперервної
освіти
Шляхи підвищення професійної компетентності учителів
історії та суспільствознавчих дисциплін в умовах
функціонування інформаційного простору регіону

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

Науково-методична
лабораторія
інформаційнотехнологічної освіти

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

Удосконалення професійної компетентності вчителів Науково-методична
фізичної культури та захисту Вітчизни в умовах лабораторія
фізичної
функціонування різних форм підвищення кваліфікації
культури, спорту і захисту
Вітчизни
Організація та функціонування діяльності центру Навчально-методичний центр
дистанційного навчання в умовах розвитку інформаційно- дистанційного навчання
освітнього простору регіону
Науково-методичне забезпечення розвитку і соціалізації Науково-методична
особистості учня з особливими освітніми потребами в лабораторія з інклюзивного та
умовах інформаційно-освітнього простору системи інтегрованого навчання
неперервної освіти

4.3. Напрямки наукових досліджень викладачів, аспірантів, здобувачів
Для створення сучасного психолого-педагогічного та науково-методичного
супроводу навчально-виховного процесу головними напрямами наукових досліджень
викладачів, аспірантів, здобувачів були визначені наступні:

Проблема (тема) науково-дослідної роботи

Науково-методичне забезпечення удосконалення
професійної
компетентності
педагогічних
працівників у інформаційно-освітньому просторі
регіону (протокол засідання кафедри дошкільної
і початкової освіти від 05.12.2016 року №9)
Методичні аспекти формування художньопродуктивної
компетенції
дошкільників
(протокол засідання кафедри дошкільної і
початкової освіти від 05.12.2016 року №9)
Інтелектуально-мовленнєвий розвиток дітей
дошкільного віку засобами коректурних таблиць
(протокол засідання кафедри дошкільної і
початкової освіти від 05.12.2016 року №9)

Прізвище,
ініціали,
ступінь, звання
Оформлення результатів
викладача,
дослідження
аспіранта,
здобувача
Тарапака Н.В., Статті в науково-педагогічних
кандидат
виданнях
педагогічних
наук, доцент
Гагаріна Н.П.,
кандидат
педагогічних
наук
Скуренко С.Л.,
методист

Посібник

Методичні рекомендації
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Формування та розвиток ключових і предметних
компетентностей учнів у ході реалізації освітньої
галузі «Мистецтво» Державного стандарту
початкової загальної освіти та Державного
стандарту базової і повної загальної середньої
освіти (протокол засідання кафедри дошкільної і
початкової освіти від 05.12.2016 року №9)
Науково-методичне забезпечення розвивального
середовища для формування та розвитку
ключових і предметних компетентностей в учнів
початкових класів (протокол засідання кафедри
дошкільної і початкової освіти від 05.12.2016
року №9)
Аналіз
результатів
діагностики
стану
вихованості і ціннісного ставлення до людини у
молодших школярів (протокол засідання
кафедри дошкільної і початкової освіти від
05.12.2016 року №9)
Теоретико-методичні
засади
організації
навчально-пізнавальної діяльності учнів з
математики (протокол засідання кафедри теорії і
методики середньої освіти від 09.12.2016 року №
10)
Реалізація ціннісного підходу до освітньої
діяльності (протокол засідання кафедри теорії і
методики середньої освіти від 09.12.2016 року №
10)
Можливості розробки й побудови віртуальної
системи неперервної підтримки вчителя у
контексті мережевих педагогічних спільнот
(протокол засідання кафедри теорії і методики
середньої освіти від 09.12.2016 року № 10)
Розвиток логічного мислення школярів на уроках
української мови (протокол засідання кафедри
теорії і методики середньої освіти від 09.12.2016
року № 10)
Суспільно-політичні процеси на теренах краю в
роки Української революції 1917-1921 рр.
(протокол засідання кафедри теорії і методики
середньої освіти від 09.12.2016 року № 10)
Література рідного краю: дослідницький контент
(протокол засідання кафедри теорії і методики
середньої освіти від 09.12.2016 року № 10)

Кондратова
Статті в науково-педагогічних
В.В., кандидат виданнях
педагогічних
наук

Формування та
розвиток інформаційноцифрових компетентностей педагога (протокол
засідання кафедри теорії і методики середньої
освіти від 09.12.2016 року № 10)
Використання хмарних технологій в освітньому
процесі
сучасного
навчального
закладу
(протокол засідання кафедри теорії і методики
середньої освіти від 09.12.2016 року № 10)
Теоретичні та методичні засади шкільного
підручникознавства (протокол засідання вченої
ради інституту від 18.11.2011 року № 3).

Визначені шляхи формування
та розвитку інформаційноцифрових
компетентностей
педагога
Упорядкування
теоретичних
матеріалів з окресленої теми

Тіхонова Н.Г., Статті в науково-педагогічних
кандидат
виданнях
педагогічних
наук
Третяк
О.П., Статті в науково-педагогічних
кандидат
виданнях
педагогічних
наук
Голодюк
Л.С., Статті в науково-педагогічних
кандидат
виданнях
педагогічних
наук, доцент
Бик
А.С.,
кандидат
педагогічних
наук, доцент
Буртовий С.В.,
кандидат
педагогічних
наук

Обґрунтовані
методологічні
засади ціннісного підходу до
освітньої діяльності

Вікторіна
О.М., кандидат
філологічних
наук
Митрофаненко
Ю.С., кандидат
історичних
наук
Небеленчук
І.О., кандидат
педагогічних
наук
Скрипка Г.В.,
кандидат
педагогічних
наук
Федірко Ж.В.,
кандидат
педагогічних
наук
Жосан О.Е.,
кандидат
педагогічних
наук

Статті в науково-педагогічних
виданнях

Здійснений аналіз існуючих
платформ
для
організації
дистанційного навчання

Розкриті суспільно-політичні
процеси на теренах краю в роки
Української революції 1917 1921 рр.
Статті в науково-педагогічних
виданнях

Стаття в науково-педагогічному
виданні. Участь у науковометодичних конференціях
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Підготовка педагога до використання сучасних
технологій оцінювання у практичній діяльності
(протокол засідання кафедри педагогіки,
психології і корекційної освіти
від 03.12.2014 року № 12)
Проблематика
дослідження
структури
особистості
підлітка
в
умовах
трансформаційного періоду (протокол засідання
кафедри педагогіки, психології і корекційної
освіти від 03.12.2014 року № 12)
Андрагогіка як метод педагогічного супроводу
вчителів, які працюють в умовах інклюзивної
освіти (протокол засідання кафедри педагогіки,
психології і корекційної освіти від 03.12.2014
року № 12)
Особистісні
детермінанти
становлення
професійної ідентичності практичного психолога
(протокол засідання Міжвідомчої ради НАПН з
координації
наукових
досліджень
з
педагогічних і психологічних наук в Україні від
25.11.2008 року № 9)
Розвиток професійної компетентності вчителя
щодо подолання проявів девіантної поведінки
учнів (протокол засідання кафедри педагогіки,
психології і корекційної освіти від 19.06.2015
року № 6)
Формування готовності вчителів початкових
класів до творчої самореалізації в системі
післядипломної педагогічної освіти (протокол
засідання Міжвідомчої ради НАПН з
координації
наукових
досліджень
з
педагогічних і психологічних наук в Україні від
26.05.2009 року №4)
Розвиток ключових компетентностей учителів
початкових класів у системі післядипломної
освіти
Ціннісні аспекти виховного середовища
навчального закладу

А.Б.Рєзнік – учитель-новатор другої половини
ХХ століття

Кендюхова А.А., Досліджено сутність понять:
кандидат
оцінювання,
вимірювання,
педагогічних
експертиза, контроль та ін.
наук, доцент
Досліджено
проблему
безбального оцінювання в теорії
та історії педагогіки
Гельбак
А.М., Статтю
в
науковокандидат
педагогічному виданні.
психологічних
Участь у науково-методичних
наук
конференція
з
окресленої
проблеми
Войтко В.В.,
Здійснення
емпіричного
кандидат
дослідження
педагогічних
наук
Павлюх В.В.

Закінчення
роботи
над
дисертаційним дослідженням.

Молчанова
О.М., кандидат
психологічних
наук

Вивчення джерельної бази з
проблеми,
підбір
психодіагностичних методик
для дослідження, апробація
методик
для
дослідження
професійної компетентності
Завершення
дисертаційного
дослідження

Червонець І.В.

Марченко І.А.

Підготовка
матеріалів
до
попереднього
захисту
дисертаційного дослідження
Міцай
Ю.В., Розробка
лекційних
і
кандидат
практичних
занять
та
педагогічних
дистанційного
курсу
для
наук
організаторів
виховного
процесу
Кравченко Ю.В. Робота над дисертаційним
дослідженням

За результатами здійснення наукової діяльності працівниками інституту було
опубліковано:
Монографії:
1. Виховання дітей з нейротичними ускладненнями розвитку / В.В. Войтко. Загальна
теорія здоров’я і здоров’язбереження: колективна монографія за заг. ред. проф.
Ю.Д. Бойчука. – Харків: ХНПУ імені Г.С.Сковороди, 2017. – С. 402-409.
2. Голодюк Л.С. Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів основної
школи у навчанні математики в урочний та позаурочний час: теоретичний аспект:
монографія / Л.С. Голодюк. – Кропивницький: ФО-П Александрова М.В., – 2017. – 404 с.
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Збірники:
1. Ідеї Василя Сухомлинського про психологічне забезпечення навчальновиховного процесу та сучасна освіта: зб. матер. Всеукр. наук.-метод. інтернет-конференції,
18-28.09.2017 / уклад. О.Е. Жосан. – Кропивницький: Ексклюзив-систем, 2017. – 284 с.
2. Компетентнісний підхід у навчальному процесі початкової школи: збірник
матеріалів обласної творчої групи вчителів початкових класів / упорядник Н.Г. Тіхонова. –
Кропивницький, 2017. – 124 с.
3. Підготовка дітей до школи як педагогічна проблема: матеріали обласної онлайнконференції. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2017. – 84 с.
4. Сучасна дошкільна та шкільна освіта: інновації, методологія, теорія, практика:
матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Кропивницький, 4 жовтня
2017 року) / Міністерство освіти і науки України, комунальний заклад «Кіровоградський
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського». –
Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2017. – 116 с.
5. Шляхи формування предметних компетентностей на уроках історії та
правознавства (з досвіду роботи учителів історії та правознавства Кіровоградщини)» /
укладачі Ю.В. Кравченко, Н.С. Черткова. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя
Сухомлинського», 2017. – Частина ІІІ. – 88 с.
Посібники та аналітичні матеріали:
1. Hебеленчук I.О. Література рідного краю: науково-методичний посібник /
І.О. Небеленчук. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2017. –
104 с.
2. Аман І.С., Литвиненко О.В. Інтернет-сервіси в освітньому просторі. Випуск 2:
методичний посібник / І.С.Аман, О.В.Литвиненко. – Кропивницький: КЗ «Кіровоградський
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»,
2017. – 60 c.
3. Аналітичні матеріали за підсумками участі школярів області у Всеукраїнських
учнівських олімпіадах з навчальних предметів, у турнірі юних істориків (2016/2017 н.р.) /
Укладач А.Г. Вареха. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»,
2017. – 100 с.
4. Атестація та ліцензування закладів освіти області у 2016/2017 навчальному
році / упоряд. А.О. Доненко, С.П. Самойлов, О.Г. Ткаченко; за заг. ред. О.В. Дорошенка. –
Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2017. – 20 с.
5. Використання фразеологізмів у творах письменників Кіровоградщини:
[науково-методичний посібник для вчителів української мови і літератури] / за наук. ред.
О.М. Вікторіної. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2017. –
88 с.
6. Вікторіна О.М. Топоніми Кіровоградської області в ребусах: [навчальнометодичний посібник для вчителів української мови і літератури] / О.М. Вікторіна. –
Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2017. – 168 с.
7. Войтко В.В. Корекційно-розвиткова робота з дітьми із затримкою психічного
розвитку в умовах інклюзії: дидактичне забезпечення: методичний посібник / В.В. Войтко
- Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2017. – 98 с.
8. Войтко В.В. Психолого-педагогічний супровід дітей з вадами зору: [методичний
посібник] / В.В. Войтко. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»,
2017. – 80 с.
9. Войтко В.В. Психолого-педагогічний супровід дітей з вадами слуху у
загальноосвітньому навчально-виховному просторі: навчально-методичний посібник /
В.В. Войтко - Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2017. – 86 с.
10.
Гагаріна Н.П. Художньо-продуктивна компетенція дошкільників. Діти і
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картини: [навчально-методичний посібник]/ Н.П.Гагаріна. – Кропивницький: КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського», 2017. – 48с.
11. Зовнішнє незалежне оцінювання та державна підсумкова атестація у формі
зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року (узагальнені результати): Кропивницький:
КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2017. – 106 с.
12. Ізюмченко Л.В., Ткаченко Л.А. Інтенсифікація підготовки до зовнішнього
незалежного оцінювання з математики (планіметрія) / Л.В.Ізюмченко, Л.А.Ткаченко. –
Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2017. – 100 с.
13. Кендюхова А.А. Вчителю про сучасну філософію оцінювання навчальних
досягнень школярів: навчально-методичний посібник / А.А.Кендюхова. – Кропивницький:
КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2017. – 74 с.
14. Корекційна робота з учнями професійно-технічних навчальних закладів з
профілактики девіантної поведінки. Збірник корекційних програм / укладач В.В.Войтко. –
Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2017. – 140 с.
15. Литвиненко О.В., Частаков А.В. Робота з електронними курсами в системі
дистанційного навчання Moodle: [навчально-методичний посібник] / О.В. Литвиненко,
А.В. Частаков – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2017. – 40 с.
16.
Небеленчук І.О. Аналітико-інтерпретаційна діяльність суб’єктів навчання у
процесі роботи над художнім твором: науково-методичний посібник / за наук. ред.
І. О. Небеленчук. – Кропивницький: КЗ «КОЇППО імені Василя Сухомлинського», 2017. –
177 с.
17. Освіта Кіровоградщини: творчі здобутки, педагогічні ідеї та технології (за
результатами вивчення, узагальнення і впровадження педагогічного досвіду, 2011-2015
роки): анотований каталог / укладач: Тетяна Шаповалова. – Кропивницький: КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського», 2017. – 88 с.
18.
Павлюх В.В. Забезпечення корекційно-розвиткового супроводу навчання
дітей з особливими освітніми потребами: навчально-методичний посібник / В.В.Павлюх –
Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2017. – 56 с.
19. Половенко О.В., Кірішко Л.М. Безперервна освіта педагога за індивідуальною
освітньою
траєкторією
(з
досвіду
роботи
методичних
служб).
–
Кропивницький:
КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2017. – 55 с.
20.
Розвиток навичок емоційної компетентності вчителя засобами тренінгу:
навчально-методичний посібник / Укладач О.М. Молчанова. – Кропивницький:
КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2017. – 80 с.
21. Тищенко Т.О. Інструктивно-методичні матеріали щодо впровадження
інклюзивної освіти в дошкільному навчальному закладі / Т.О. Тищенко. – Кропивницький:
КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2017. – 28 с.
22. Чала М.С. Інструменти формуючого оцінювання в діяльності вчителя
інформатики: навчально-методичний посібник / Кропивницький: КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлинського», 2017. – 96 с.
23. Шовенко О.С. Особливості підготовки школярів до Всеукраїнської учнівської
олімпіади з інформаційних технологій: навчально-методичний посібник / Кропивницький:
КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2017. – 46 с.
Методичні рекомендації:
1. Буртовий С.В. oCam Screen Recorder & Capture v366.0 | Методичні рекомендації з
запису відео з робочого столу [Електронний ресурс] / С.В. Буртовий. – Режим доступу:
http://bsv.in.ua/ocam-zapys-video-z-robochoho-stolu/
2. Буртовий С.В. Методичні рекомендації щодо організації Live Stream. Google
об'єднує Hangouts і YouTube Live [Електронний ресурс] / С.В. Буртовий – Режим доступу:
http://bsv.in.uahangouts-youtube-live/
3. Войтко В.В. Психолого-педагогічний супровід дітей з затримкою психічного
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розвитку: [методичні рекомендації ] / В.В. Войтко. - Кропивницький: КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлинського, 2017. – 48 с.
4. Гельбак А.М. Формування підприємливості учня як ключової компетентності для
життя: [методичні рекомендації] / А.М. Гельбак. – Кропивницький КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлинського», 2017. – 24 с.
5. Експертиза проектів шкільних підручників: [методичні рекомендації] / уклад.
О.Е. Жосан. - Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського, 2017. – 24 с.
6. Методичні орієнтири серпневих зустрічей освітян області – 2017. Методичні
рекомендації щодо змісту і форм проведення / Укладачі О.В. Половенко, Л.М. Кірішко. –
Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2017. – 77 с.
7. Поважаю європейські цінності – будую сучасну Україну. Методичні рекомендації
для проведення Першого уроку в 2017/2018 навчальному році / укладачі: Ю.В. Міцай, С.М.
Пляка, О.П. Третяк. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2017.
– 156 с.
8. Психолого-педагогічні аспекти супроводу учнів з особливими освітніми
потребами в професійно-технічних навчальних закладах: [методичні рекомендації] / уклад.
О.М. Молчанова. - Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського, 2017. – 24
с.
9. Тіхонова Н. Компетентісний підхід у навчальному процесі початкової школи:
збірник матеріалів обласної творчої групи вчителів початкових класів / упорядник Н.Г.
Тіхонова. – Кропивницький, 2017. – 124 с.
Публікації у наукових фахових виданнях:
1. Гагаріна Н.П., Ревенець О.О. Використання ТРВЗ на інтегрованих заняттях в
роботі вихователя дошкільного закладу//Н.П.Гагаріна, О.О.Ревенець// Наукові записки/
Ред.кол.: В.Ф.Черкасов, В.В.Радул, Н.С.Савченко та ін.. – Випуск 156. – Серія: Педагогічні
науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім..В.Винниченка, 2017. – С.56-59.
2. Гельбак А.М. Компетентнісний підхід у системі підвищення кваліфікації
керівників закладів освіти / А.М. Гельбак. – Керівник нової української школи: світогляднопрофесійні орієнтири: зб. наук. праць / В.П. Андрущенко, В.П. Бех, О.В Алейнікова та ін.;
МОН України, НАПН України, Асоціація керівників шкіл України, Нац. пед ун-т ім.
М.П. Драгоманова. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2017 – С. 32-35.
3. Голодюк Л.С. Парадигмальність процесу організації навчально-пізнавальної
діяльності учнів у контексті різних підходів / Л.Голодюк // Педагогічний дискурс: зб. наук.
праць / гол. Ред.. І.М. Шоробура. – Хмельницький, 2017. – Вип. 22. – С. 41-48.
4. Голодюк Л.С. Полідіяльнісний базис організації навчально-пізнавальної
діяльності учнів на уроках математики в основній школі / Л.С. Голодюк // Актуальні
питання природничо-математичної освіти: зб. наук. пр. / Сум. держ. пед. ун-т ім.
А. С. Макаренка. – 2017. – № 1(9). – С. 10-17.
5. Голодюк Л.С. Формування культури мислення учнів у процесі організації
навчально-пізнавальної діяльності під час навчання математики в основній школі / Л.С.
Голодюк // Вісник Черкаського університету. – Випуск 9. – Серія: Педагогічні науки. –
Черкаси: ред.-вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2017. – С. 78-88.
6. Дробін А.А. Запровадження у навчальний матеріал шкільного курсу фізики
поняття адитивних технологій / А.А. Дробін // Наукові записки. – Випуск 11. – Серія:
Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 3. –
Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017 – С.66-72.
7. Молчанова О.М Малювання геометричних форм як спосіб вираження
актуального стану особистості / О.М.Молчанова // Простір арт-терапії. Збірник наукових
праць. Випуск № 2 (22), 2017. – с. 32-42.
8. Молчанова О.М. Застосування малюнкових арт-терапевтичних методик для
професійного самовизначення студентів. / О.М.Молчанова // Науковий вісник Льотної
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технологій, як компонента технологічної компетентності школярів. / А.А. Дробін
// Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті:
[матеріали ІV Міжнародної науково-практичної онлайн інтернет-конференції,
м. Кропивницький, 10-21 квітня 2017 р.] / За заг. ред. М.І.Садового, О.В.Гурянової,
Д.В. Гриня, О.М. Трифонової. – Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В.К. Винниченка, 2017. –
С. 32-33.
16. Жосан О.Е. Електронні посібники у навчанні дітей з особливими освітніми
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Обласна науково-практична інтернет-конференція «Технологія фахової майстерності:
актуальні питання організації навчання» (ХІІІ Хмурівські читання). [Електронний ресурс].
– Режим доступу: Посилання: https://goo.gl/qAaEnM
2. Литвиненко О.В. Платформа дистанційного навчання Moodle / Обласна інтернетконференції «Шляхи ефективного впровадження освітніх технологій у навчальних
закладах». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://goo.gl/jhdpr6
3. Литвиненко О.В. Технології дистанційного навчання як можливість безпечного
україномовного контенту / Обласна інтернет-конференція «Безпека дітей в Інтернеті:
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попередження, освіта, взаємодія». [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://goo.gl/ME9jJ6
4. Небеленчук І.О. «Дивограй» [Електронний ресурс] / І.О. Небеленчук. – Режим
доступу: http://timso.koippo.kr.ua/nebelenchuk/dyvohraj/ .
5. Небеленчук І.О. «Поезія – це завжди неповторність…» [Електронний ресурс] /
І.О. Небеленчук. – Режим доступу: http://timso.koippo.kr.ua/nebelenchuk/poeziya-tsezavzhdy-nepovtornist/ .
6. Небеленчук І.О. «Прийде весна, прийде, засипле білим цвітом…» [Електронний
ресурс] / І.О. Небеленчук. – Режим доступу: http://oin.in.ua/pryjde-vesna-pryjde-zasyplebilym-tsvitom/#more-1877 .
7. Небеленчук І.О. Актуальні проблеми літературної освіти в середній та вищій
школі
[Електронний
ресурс]
/
І.О. Небеленчук.
–
Режим
доступу:
http://timso.koippo.kr.ua/nebelenchuk/aktualni-problemy-literaturnoji-osvity-v-serednij-tavyschij-shkoli/
8. Небеленчук І.О. ІІ Міжнародний проект-конкурс «Тарас Шевченко єднає народи»
[Електронний
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/
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–
Режим
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І.О. Небеленчук. – Режим доступу: http://oin.in.ua/chy-tilky-mriji-blahorodni-lebedi/#more1964 .
Науково-популярні видання:
1. Війна з державою чи за державу? Селянський повстанський рух в Україні 19171921 років / Під заг. ред. В. Лободаєва; Авт. кол.: Д. Архірейський, П. Ісаков,
М. Ковальчук, Д. Красносілецький, В. Лободаєв, Б. Малиновський, Ю. Митрофаненко,
Д. Михайличенко, В. Резніков. ‒ Х.: Клуб сімейного дозвілля, 2017. ‒ 400 с. (Розділ 3.
Митрофаненко Ю. Отаманщина, 1918-1919 років).
2. Фотолітопис до 100-річчя Української національної революції. «За Україну, за її
долю, за честь і волю, за народ» – К.: Видавничий дім «Ін-юре», 2017. – 368с. (Розділ 5.
Митрофаненко Ю. Повстанський рух).
Буклети:
1. Буклет «З досвіду роботи Коломійця Василя Пилиповича, вчителя фізичної
культури комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання № 32 «Спеціалізована
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, позашкільний центр «Школа мистецтв»
Кіровоградської міської ради».
2. Митрофаненко Ю. С. Інформаційно-просвітницький матеріал виданий у рамках
Всеукраїнського табору, спрямованого на вшанування героїв боротьби українського народу
за незалежність і територіальну цілісність України «Розумівка-Холодний Яр. Повстанські
стежки Чорного Ворона / Ю.С. Митрофаненко. – Кропивницький, 2017. –
46 с.
3. Опис перспективного педагогічного досвіду роботи Гельбак Анжели Миколаївни
з проблеми «Тренінг як форма навчання у системі післядипломної освіти та засіб розвитку
життєвої і соціальної компетентностей педагогів»/ уклад. О.Жосан.
4. Презентаційний буклет «Комунальний заклад «Кіровоградський обласний
інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» (до
Міжнародної виставки «Інновації в освіті») (Гайда Л.А.).
5. Презентаційний буклет «Музей історії освіти Кіровоградщини» (до Міжнародної
виставки «Інновації в освіті») (Гайда Л.А.).
У 2017 році був упорядкований та розміщений на сайті інституту щорічний
«Науково-методичний вісник КОІППО», №53; вийшов друком та розміщений на сайті
інституту щоквартальний науково-методичний журнал КОІППО «Педагогічний вісник»
№1-2 (41-42), №3-4 (43-44).
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4.4. Підготовка та участь у наукових конференціях, «круглих столах», семінарах,
форумах регіонального рівня
Підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних і керівних кадрів
системи освіти у міжкурсовий період здійснювалося відповідно до наказу начальника
управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної
адміністрації від 16.12.2016 року № 881 «Про проведення всеукраїнських та обласних
науково-методичних заходів, конференцій, семінарів, засідань творчих груп, занять шкіл
педагогічної майстерності у 2017 році» .Науково-педагогічними та педагогічними
працівниками інституту було організовано та проведено 60 наукових конференцій, «круглих
столів», семінарів та форумів регіонального рівня.
4.5. Експертно-аналітична діяльність:
а) апробація підручників та навчальних посібників, авторських програм, електронних
та технічних засобів навчання тощо
Протягом року вказаний напрям роботи здійснювався шляхом:
- збору та опрацювання інформації про педагогічних працівників області, які
відібрані для здійснення експертизи проектів підручників для учнів 9 класу закладів
загальної середньої освіти (Яковова Г.Я.);
- організаційно-методичного забезпечення здійснення відбору електронних версій
підручників у Репозитарії для закладів загальної середньої освіти області
(Кирилюк А.П., Яковова Г.Я.);
- підготовки пропозицій щодо кандидатур науково-педагогічних працівників
закладів вищої освіти, інститутів післядипломної педагогічної освіти, методистів, учителів,
кандидатури яких пропонуються для участі у здійсненні наукової експертизи електронних
версій проектів підручників для учнів закладів загальної середньої освіти (збір, обробка і
узагальнення інформації з районних (міських) методичних кабінетів (центрів) відділів
освіти райдержадміністрацій, міських рад);
- участі в апробації дистанційних курсів науково-педагогічних та педагогічних
працівників (Литвиненко О.В.);
- методично-консультативної допомоги вчителям, які здійснюють апробацію
підручників;
б) рецензування програм освітньої діяльності курсів підвищення кваліфікації,
збірників, відгуки на автореферати тощо
Науково-педагогічними та педагогічними працівниками інституту у рамках роботи
щодо атестації педагогічних кадрів було розглянуто та схвалено на науково-методичній
раді 52 методичні розробки педагогічних працівників щодо присвоєння звань «керівник
гуртка-методист», «педагог-організатор-методист».
Протягом року на засіданнях кафедр та рад підрозділів розглядалися рецензії на
рукописи навчальної та наукової літератури.
Викладачі кафедр систематично здійснюють незалежну експертизу дисертаційних
досліджень, упорядковують відгуки та автореферати. За даний період кафедрою педагогіки,
психології і корекційної освіти та кафедрою теорії і методики середньої освіти подано
7 відгуків.
Ще одним з напрямків здійснення наукової роботи працівниками інституту є участь
у редакційних колегіях: Ревнивцева О.В. співпрацює в редакційній колегії часопису
«Світова література» та є членом методичної ради науково-методичних журналів
«Всесвітня література в школах України» та «Всесвітня література в сучасній школі».
4.6. Розробка програм, посібників, рекомендацій тощо
Упродовж року оновлено освітньо-професійні програми з усіх напрямів за очною та
дистанційною формами навчання.
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Видано 40 книжкових, навчально-методичних видань, методичних рекомендацій.
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 закладах дошкільної освіти та закладах
загальної середньої освіти;
- 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 з 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.).
Роскос Тетяна Миколаївна, вчитель російської мови та світової літератури
Павлиської загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 імені В.О.Сухомлинського
Онуфріївської районної радиза 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 2017 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
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керівника та ін.
Загалом за 2017 рік було проведено 49 методичних заходів. Слід відзначити роботу
структурних підрозділів у вказаному напрямі, чиї заходи проводилися у площині оновлення
форм роботи з керівними та педагогічними кадрами.
Питання «Про результати роботи обласних творчих майстерень, творчих груп
учителів навчальних предметів при інституті за 2015-2017 роки» розглядалося на засіданні
науково-методичної ради (протокол № 5 від 12.12.2017), а матеріали виступів розміщені за
адресою: http://koippo.kr.ua/category/nmr.
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 11курсів підвищення кваліфікації та 13 методичних заходів.
Традиційними заходами стали упорядкування центром освітнього менеджменту
та координації діяльності методичних служб методичних рекомендацій щодо проведення
серпневих конференцій педагогічних працівників у 2017-2018 навчальному році та науковометодичною лабораторією виховної роботи і формування культури здоров’я методичних
рекомендацій для проведення Першого уроку у 2017-2018 навчальному році. Таким чином,
до початку навчального року для вказаної категорії освітян були підготовлені матеріали:
− Зовнішнє незалежне оцінювання та державна підсумкова атестація у формі ЗНО
2017 року (узагальнені результати). – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя
Сухомлинського», 2017. – 105 с.
− Поважаю європейські цінності – будую сучасну Україну. Методичні рекомендації
для проведення Першого уроку в 2017/2018 навчальному році / укладачі:
Ю.В. Міцай,
С.М. Пляка,
О.П. Третяк.
–
Кропивницький:
КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2017. – 156 с.
− Методичні орієнтири серпневих зустрічей освітян області – 2017: [методичні
рекомендації щодо змісту і форм проведення] / укладачі О.В. Половенко, Л.М.
Кірішко. – Кропивницький: КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», 2017. – 76 с.
− Атестація та ліцензування закладів освіти області у 2016/2017 навчальному
році / упоряд. А.О. Доненко, С.П. Самойлов, О.Г. Ткаченко; за заг. ред. О.В.
Дорошенка. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2017.
– 20 с.
− Аналітичні матеріали за підсумками участі школярів області у Всеукраїнських
учнівських олімпіадах з навчальних предметів, турнірі юних істориків
(2016/2017 н.р.) / укладач А.Г. Вареха. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя
Сухомлинського», 2017. – 100 с.
− Освіта Кіровоградщини: творчі здобутки, педагогічні ідеї та технології (за
результатами вивчення, узагальнення і впровадження педагогічного досвіду, 20112015 роки): анотований каталог / укладач: Тетяна Шаповалова. – Кропивницький:
КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2017. – 88 с.
− Блог «Про організацію навчально-виховного процесу у 2017-2018 навчальному
році». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://2017-2018academicyear.blogspot.com/
У межах курсів та регіональних семінарів працівники обласного навчальнометодичного центру освітнього менеджменту та координації діяльності методичних
служб організували та провели тренінги:
- «Розвиток інформаційно-освітнього середовища закладу освіти в контексті
забезпечення рівного доступу до якісної освіти» (Половенко О.В., Кірішко Л.М.);
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- «Формування професійної компетентності педагогів» (Вареха А.Г.);
- «Формування та документування управлінського рішення» (Трубіна В.Г.);
- «Основні умови розроблення та реалізації програми розвитку опорного закладу
освіти» (Половенко О.В.).
Протягом року проводили індивідуальні консультації з проблем контрольноаналітичної діяльності, здійснено коригування та надання рекомендацій щодо ведення
внутрішньої шкільної документації (Трубіна В.Г., Половенко О.В.).
Для заняття постійно діючого районного семінару заступників директорів закладів
освіти Новомиргородського району підготовлений та проведений флеш-тренінг «Нова роль
заступника директора в умовах упровадження Закону України «Про освіту»: ментор,
тьютор учителя» (Половенко О.В.).
Для директорів, завідувачів філій, заступників директорів з навчально-виховної та
науково-методичної роботи розроблене та проведене практичне заняття «Проектування
індивідуальної освітньої траєкторії підвищення рівня професійної компетентності педагога»
у рамках курсів підвищення кваліфікації керівників опорних шкіл (Кірішко Л.М.).
Під час обласного науково-практичного семінару директорів гімназій, ліцеїв,
колегіумів, спеціалізованих шкіл, навчально-виховних комплексів (об’єднань) та
експериментальних навчальних закладів з проблеми «Управління інноваційною освітньою
діяльністю як умова розвитку професійної компетентності педагога» проведене практичне
заняття «Інноваційні підходи в управлінні закладом загальної середньої освіти» (Трубіна В.Г.)
З метою науково-методичного супроводу діяльності опорних шкіл проведено:
секційне засідання обласної серпневої конференції з проблеми «Інноваційне освітнє
середовище опорної школи у форматі Концепції «Нова українська школа» у рамках
обласної педагогічної конференції (керівник секції Половенко О.В.);
семінар-практикум з теми «Опорна школа в умовах децентралізації: або як
забезпечити якість освіти сільських територій» для директорів закладів загальної середньої
освіти Новоукраїнського району (Половенко О.В.).
5.3. Науково-методичний супровід проведення конкурсів фахової майстерності
педагогічних працівників тощо.
а) всеукраїнські конкурси фахової майстерності педагогічних працівників
«УЧИТЕЛЬ РОКУ – 2017»
Всеукраїнський конкурс «Учитель року – 2017» проводився на виконання Указу
Президента України від 29 червня 1995 року №489 «Про Всеукраїнський конкурс «Учитель
року», відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс «Учитель року»,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 року № 638,
наказу Міністерства освіти і науки України від 14.06.2016 № 668 у номінаціях: «Біологія»,
«Інформатика», «Музичне мистецтво», «Початкова освіта».
Загальна кількість учасників І (районного, міського) туру Конкурсу
Номінаціях: «Біологія» (69), «Інформатика» (46), «Музичне мистецтво» (38),
«Початкова освіта» (142).
Кількість учасників І (районного, міського) туру Конкурсу від районів та міст
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Слід відзначити, що у цьому році для участі у відбірковому етапі ІІ (обласного) туру
не всі переможці І (районного, міського) туру подали документи. Тому кількість
переможців І туру та кількість учасників ІІ туру різна.
Звертаємо увагу щодо якісного складу учасників Конкурсу: 50% – це педагоги вищої
кваліфікаційної категорії. Третина педагогів мають педагогічні звання «старший учитель»
та «учитель-методист».
Стабільно високим є показник стажу робити учасників. Значна кількість учителів
(88 %) мають стаж понад 10 років. Це дозволяє говорити про свідому участь педагогів у
Конкурсі.
Переможці обласного туру посіли 4, 9, 23 та 24 місця у відповідних номінаціях:
«Музичне мистецтво», «Початкова освіта», «Інформатика» та «Біологія».
Результати конкурсу висвітлювалися на сайтах інституту та відповідних науковометодичних лабораторій, у засобах масової інформації (радіо, телебачення) та на сторінках
науково-методичних видань, зокрема у «Науково-методичному віснику» № 53. А з
детальною інформацією щодо умов виконання вказаних випробувань та відео записи
виконання конкурсних випробувань на ІІІ (заключному) турі можна ознайомитися на блозі
«Конкурс
«Учитель
року
–
2017»
у
Кіровоградській
області»
(http://konkurs2017.blogspot.com/).
ОБЛАСНИЙ ТУР ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ
«ШКІЛЬНИЙ БІБЛІОТЕКАР- 2017»

Результати участі – 2 лауреати всеукраїнського етапу (Бебих Н.А., завідувач
бібліотеки Капітанівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новомиргородської
районної ради в номінації «Читання і діти: діапазон бібліотечних ідей і можливостей» та
Романич Н.В., методист районного методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту
Маловисківської районної державної адміністрації в номінації «Сучасний методист: новий
формат діяльності»).
Участь та результативність участі районів, міст в обласному етапі
Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека – 2017»
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ОБЛАСНИЙ ТУР ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ
ПРАЦІВНИКІВ ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ «ДЖЕРЕЛО ТВОРЧОСТІ»

Організацію, проведення та методичний супровід обласного етапу Всеукраїнського
конкурсу майстерності працівників закладів позашкільної освіти «Джерело творчості» у
номінації: «Керівник гуртка – 2017» здійснювала науково-методична лабораторія виховної
роботи і формування культури здоров'я.
Участь та результативність участі районів, міст в обласному етапі
Всеукраїнського конкурсу «Джерело творчості»
Район і міста області
Благовіщенський
Гайворонський
Голованівський
Добровеличківський
Олександрівський
Петрівський

Керівник
інформаційнотехнічного
гуртка
1
1

Керівник
спортивнотехнічного
гуртка

Керівник гуртка
дослідницькоекспериментального
напряму

2
1
1
1
(1 переможець)

Світловодський
м. Знам’янка
м. Олександрія
м. Кропивницький
КЗ «КОЦНТТУМ»

Керівник
предметнотехнічного
гуртка

1
1
1

1

2
(1 переможець)
1
(1 переможець)

1

Результативність участі на Всеукраїнському етапі:
 ІІІ місце у номінації «Керівник інформаційно-технічного гуртка»
(Калашник Ю.О., керівник гуртка КЗ «Кіровоградський обласний центр науково-технічної
творчості учнівської молоді»);
 ІІІ місце у номінації «Керівник спортивно-технічного гуртка» (Ростокін В.В.,
керівник гуртка КЗ «Станція юних техніків Кіровоградської міської ради»).
б) обласні конкурси фахової майстерності педагогічних працівників
Кафедрами, центрами та науково-методичними лабораторіями інституту ініційовано
низку обласних конкурсів фахової майстерності педагогічних працівників, метою яких
є:сприяння творчій професійній діяльності освітян; підтримка творчих ініціатив педагогів
у напрямі формування в дітей дошкільного, молодшого шкільного та підліткового віку
навчально-дослідницьких умінь; популяризація досвіду вихователів закладів дошкільної
освіти та вчителів закладів загальної середньої.
ОБЛАСНИЙ КОНКУРС ОСВІТНІХ БЛОГІВ

Ініціатива навчально-методичного центру дистанційного навчання.
На виконання наказу директора департаменту освіти і науки Кіровоградської
облдержадміністрації від 09.02.2015 р. № 43 «Про проведення обласного огляду освітніх
блогів «Педагогічна блогосфера» у період з 01 лютого по 10 травня 2017 року відбувався
зазначений вище огляд серед освітян області, які займаються ефективним упровадженням
інформаційно-комунікаційних технологій в управлінську діяльність і педагогічну практику,
активним пошуком педагогічних методів, засобів та нових форм навчання.
На розгляд журі було представлено 150 освітніх блогів, з них допущено до участі 126:
з номінації «Блог методиста районного (міського) методичного кабінету (центру)» - 5;
з номінації «Блог керівника (директора/заступника) навчального закладу» - 9;
з номінації «Блог учителя» - 81;
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з номінації «Блог методичного формування» - 12;
з номінації «Блог класного керівника, вихователя» - 6;
з номінації «Блог учителя класу з інклюзивним навчанням» - 0;
з номінації «Блог бібліотекаря» - 7;
з номінації «Блог керівника гуртка» - 6.
Вільшанський, Долинський, Знам’янський, Новомиргородський, Онуфріївський,
Світловодський та Устинівський райони; міста Знам’янка, Мала Виска, Олександрія та
Світловодськ; Великосеверинівська ОТГ, Ганнівська ОТГ місць не зайняли.

ОБЛАСНИЙ ФЕСТИВАЛЬ НАВЧАЛЬНИХ, СОЦІАЛЬНИХ, ВИХОВНИХ ВЕБКВЕСТІВ

Ініціатива навчально-методичного центру дистанційного навчання.
На розгляд журі було представлено 53 освітні веб-квести, з них допущено до участі
49: з номінації «Методичний веб-квест» - 5; з номінації «Навчальний веб-квест» - 32;
з номінації «Виховний веб-квест» - 7; з номінації «Соціальний веб-квест» - 5;

ОБЛАСНИЙ КОНКУРС «ВІД ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА
ДО НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ ДІТЕЙ»

Ініціатива кафедри теорії і методики середньої освіти.
На виконання наказу директора департаменту освіти і науки Кіровоградської
обласної державної адміністрації від 31 грудня 2014 року № 501 «Про проведення
обласного конкурсу «Від дослідницької компетентності педагога до навчальнодослідницьких умінь дітей» у період з 01 січня до 21 квітня 2017 року відбувався
вищезазначений конкурс серед педагогів закладів освіти області.
На розгляд журі було представлено 54 роботи, з них:
найкраща розробка навчально-дослідницького завдання автора або авторського
колективу – 27;
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найкраща розробка системи навчально-дослідницьких завдань автора або
авторського колективу, виконана за одним напрямом пізнання – 15;
найкращі розробки навчально-дослідницьких завдань автора або авторського
колективу за різними напрямами пізнання – 12.
За результатами конкурсу та на підставі рішення журі переможцями конкурсу стали
учителі з Кіровоградського, Світловодського, Олександрійського, Долинського,
Петрівського, Маловисківського Онуфріївського районів, міста Кропивницького.
ОБЛАСНИЙ
ЕТАП
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО
КОНКУРСУ
НА
КРАЩИЙ
ІННОВАЦІЙНИЙ УРОК ТА УРОК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ З ЕЛЕМЕНТАМИ ФУТБОЛУ

На виконання наказу начальника управління освіти, науки, молоді та спорту
облдержадміністрації від 07.03.2017 року № 160 «Про проведення ІІ (обласного) туру
Всеукраїнського конкурсу «Інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної
культури з елементами футболу» 27-28 квітня
2017 року проведено ІІ (обласний) тур
Всеукраїнського конкурсу «Інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної
культури з елементами футболу».
У конкурсі взяли участь 9 учителів з Вільшанського, Долинського,
Добровеличківського, Кіровоградського, Новгородківського, Маловисківського районів та
міст Знам’янки, Кропивницького, Малої Виски.
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
КОНКУРС
НА
СТВОРЕННЯ
УКРАЇНОМОВНОГО
ОСВІТНЬОГО КОНТЕНТУ НА ПЛАТФОРМІ ПРОЕКТУ «МІКСІКЕ В УКРАЇНІ» У
ВЧИТЕЛЬСЬКИХ МАЙСТЕРНЯХ

У роботі вчительських майстерень взяли участь 16 педагогів з 7 районів (міст, ОТГ)
області.
Звання НАЙКРАЩОГО МАЙСТРА-2017 майстерні точних наук виборола Калашник
Олена, вчитель математики КЗ «Добровеличківське НВО «Спеціалізована ЗШ-інтернат ІІІІ ст. - ЗШ І-ІІІ ст.-ДНЗ» Добровеличківського району Кіровоградської області.
Звання МАЙСТРА-2017 (2 місце) майстерні точних наук посіла Таровик Ольга,
вчитель інформатики Новоукраїнського НВК № 8 «ЗШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» м. Новоукраїнка
Кіровоградської області.
ОБЛАСНИЙ КОНКУРС УПРАВЛІНСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ЗАСТУПНИКІВ
ДИРЕКТОРІВ З НАВЧАЛЬНОЇ, НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ ЗАКЛАДІВ
ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Проведено обласний конкурс управлінської майстерності заступників директорів із
навчальної, навчально-виховної роботи закладів освіти області, у якому взяли участь
представники Маловисківського, Компаніївського, Новомиргородського, Петрівського,
Олександрівського, Олександрійського районів та міст Знам’янка, Кропивницький,
Бобринець, Олександрія. Матеріали конкурсу та його підсумки розміщено у блозі
«Майстерня керівника» (https://konk17.blogspot.com/). Переможцем конкурсу стала
завідувач Цвітненської філії комунального закладу «Красносільське навчально-виховне
об’єднання» Олександрівської районної ради Кіровоградської області.
5.4. Науково-методичний супровід роботи з обдарованими дітьми
У 2017 році науково-педагогічними та педагогічними працівниками 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 та турніри з навчальних предметів.
У період з 14 січня по 26 лютого було проведено ІІІ етап Всеукраїнських учнівських
олімпіад із 20 навчальних предметів: української мови та літератури, історії, правознавства,
іноземних (англійська, німецька, французька, іспанська) мов, математики, фізики, хімії,
біології, географії, економіки, трудового навчання, інформатики, інформаційних
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технологій, екології, астрономії, російської мови та літератури. Варто відзначити, що в
цьому навчальному році вперше проводилася олімпіада з польської мови та літератури.
В обласному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів
брали участь 1703 учні закладів загальної
середньої освіти області, що становить
80,41% до визначеної квоти. Не з’явилися на
змагання з різних причин 19,59% школярів.
Але порівняно з минулим роком явка
учасників зросла на 230 осіб.
Як показує статистичний аналіз участі дітей в ІІІ етапі олімпіад, високі показники
явки учасників до визначеної квоти у відсотках були з таких предметів: іспанської мови
(100%), біології (96,21%), історії (93,66%), географії (92,81%), хімії (92,36%), української
мови та літератури (91,78%).Найбільша кількість учнів не з’явилася на ІІІ етап олімпіад з
інформатики – 84 особи (63,64% учасників були відсутні), німецької мови – 55 осіб
(46,61%), астрономії – 25 учнів (37,31%) до визначеної квоти.
Найвищі показники участі в олімпіадах мають такі міста та райони:
Світловодськ (98,04%), Кропивницький (96,96%), Олександрія (96,39%), Бобринець
(93,55%), Кіровоградський обласний навчально-виховний комплекс (гімназія-інтернат –
школа мистецтв) (92,06%), Долинський (89,19%).
Викликають занепокоєння Онуфріївський (54,39% не брали участі в олімпіадах),
Олександрійський (50%), Благовіщенський (47,69%), Голованівський (43,75%),
Вільшанський (42,86%), Компаніївський (41,79%) райони, з яких від 40 до 54 відсотків
учнів до встановленої квоти не брали участь в олімпіадах з різних причин.
Найбільшу кількість дипломів І-ІІІ ступенів здобули учні міст Кропивницького
(176), Олександрії (120), Світловодська (52). Серед районів найбільшу кількість дипломів
одержали учасники з Долинського (40), Новоукраїнського (23), Гайворонського та
Петрівського районів (по 18). Жодного диплома не отримав Устинівський район,
Олександрійський та Онуфріївський (по 3).
Найбільшу кількість дипломів IV етапу Всеукраїнських олімпіад отримали з історії
– три, інформатики, географії – по два, інформаційних технологій, біології, економіки,
іспанської та французької мов, фізики – по одному.
Випускник навчально-виховного комплексу «Голованівська загальноосвітня школа ІІІІ ступенів імені Т.Г. Шевченка – гімназія» Голованівської районної ради Кіровоградської
області Ципко Антон виборов золоту нагороду на 29-й Міжнародній олімпіаді з
інформатики серед школярів IOI-2017 (International Olympiad in Informatics), посівши
восьму сходинку у загальному персональному заліку.
Обласний етап турніру юних істориків
18-19 березня 2017 року на базі комунального закладу «Навчально-виховне
об’єднання природничо-економіко-правовий ліцей – спеціалізована школа І-ІІІ ступенів
№ 8 – позашкільний центр Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» проходив
турнір юних істориків.
В обласному етапі конкурсу брали участь 16 команд – 76 учнів 9-11-х класів. Заявки
на участь не подавали такі райони: Благовіщенський, Вільшанський, Гайворонський,
Голованівський, Знам’янський, Компаніївський, Новоархангельський, Олександрівський,
Онуфріївський, м. Світловодськ.
У фінальній грі змагалися 4 команди Маловисківського, Добровеличківського,
Долинського та Олександрійського районів, які успішно пройшли випробування
попередніх етапів.
Переможцем турніру стала команда Олександрійського району (учні 11 класу
Добронадіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Олександрійської районної ради
Кіровоградської області).
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Обласний етап турніру юних географів
13-15 жовтня 2017 року на базі комунального закладу «Навчально-виховне
об'єднання «Багатопрофільний ліцей - фізико-математична школа - загальноосвітня школа
I-III ступенів № 18 - центр дитячої та юнацької творчості «Надія» Кіровоградської міської
ради Кіровоградської області» відбувся обласний етап ХІІІ Всеукраїнського турніру юних
географів.
На участь у турнірі було заявлено 13 команд (65 учасників) із міст, районів та
територіальних громад області: Соколівської територіальної громади; Бобринецького,
Новгородківського,
Добровеличківського, Кіровоградського, Новоархангельського,
Світловодського, Олександрійського, Петрівського районів; міст Бобринець,
Кропивницький, Знам’янка, Олександрія.
Перемогу виборола команда «Alex – city» з м. Олександрія.
Всеукраїнські, обласні конкурси та спартакіади.
Упродовж року науково-педагогічні та педагогічні працівники інституту
здійснювали організацію та проведення низки заходів для учнів області, зокрема
звертаємо увагу на окремі з них:
Науково-методична лабораторія гуманітарно-естетичних дисциплін
– ІІІ та ІV етапи VІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та
студентської молоді ім. Т.Шевченка. У ІІІ етапі взяли участь 80 учнів, у ІV етапі – 28.
Переможцями ІV (підсумкового) етапу конкурсу стали 18 учнів навчальних закладів
області з районів, міст та закладів обласного підпорядкування: гімназія – інтернат-школа
мистецтв, Олександрійська школа-інтернат, Бобринецький,
Голованівський,
Знам’янський, Долинський, Кіровоградський, Новоархангельський райони, міста
Кропивницький, Світловодськ, Бобринець.
 ІІІ та ІV етапи ХVІ Міжнародного конкурсу знавців української мови імені
Петра Яцика. У ІІІ етапі взяли участь 110 учнів, у ІV етапі – 36. Переможцем ІV етапу
став представник міста Олександрії;
 У ІІІ етапі ХІV Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості
«Об’єднаймося, брати мої…». взяли участь 35 учнів, у ІV етапі – 5. Переможцем ІV
етапу став представник Новомиргородського району.
Науково-методичною лабораторією природничо-математичних дисциплін у
районах області проведено Міжнародну природничу гру «Геліантус». Завдання гри
розроблені на основі розвитку компетентностей учнів як предметних, так і життєвих.
Участь школярів у грі – це крок до Нової Української школи та участі в Міжнародному
дослідженні якості освіти PISSA – 2018. Загальна кількість учнів області, що брали участь
у грі, – 3 881, що на 916 учнів більше, ніж у 2016 році.
Математичний конкурс «Кенгуру» проходив у два тури: І тур – Всеукраїнський
математичний конкурс для учнів 1-6 класів; ІІ тур – Міжнародний математичний конкурс
для учнів 2-11класів.
Загальна кількість учасників конкурсів
Геліантус
Кенгуру
Левеня
3956
11472
2543

Кафедрою дошкільної і початкової освіти здійснена організація педагогічних
працівників області для забезпечення участі учнів 1-11 класів закладів загальної середньої
освіти у Міжнародному інтерактивному учнівському природничому конкурсі «Колосок». З
метою підвищення якості організації та проведення конкурсу надавалися консультації
педагогічним вчителям початкової школи та координаторам конкурсу. Результати участі
учнів області подані нижче.
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Науково-методичною лабораторією основ здоров’я, безпеки життєдіяльності
та охорони праці значна увага приділялася:
- організації та проведенню Тижнів знань безпеки життєдіяльності у закладах
дошкільної, загальної середньої освіти, професійно-технічних закладах; аналізу та
узагальненню поданих матеріалів;
- забезпеченню нормативно-правової бази та розробці методичних рекомендацій
щодо організації роботи класного керівника з питань профілактики дитячого травматизму
та збереження життя і здоров’я учнів, вихованців;
- організації, проведенню, нормативно-методичному забезпеченню та аналізу акції
«Молодь Кіровоградщини готова долати надзвичайні ситуації».
5.5. Науково-методичний супровід виховної роботи, позашкільної освіти та
бібліотечної справи
Упродовж року з напряму виховної роботи педагогічними працівниками науковометодичної лабораторії виховної роботи і формування культури здоров’я було:
 Створено на сайті лабораторії тематичну рубрику «Готуємося до 2017/2018
навчального року» з напрямів: «Матеріали до проведення Першого уроку в 2017/2018 н.р.»,
«Рекомендації до проведення серпневих конференцій у 2017/2018 н.р. для організаторів
виховної роботи, бібліотечної справи та позашкільної освіти», науково-методичні видання
та публікації з питань виховної роботи.
 Підготовлено та розміщено на сайті лабораторії інформаційно-методичні
матеріали на допомогу слухачам курсів, семінарів: керівників, методистів закладів
позашкільної освіти; бібліотекарів закладів освіти; педагогів-організаторів.
 Започатковано обласний педагогічний Марафон «Штрихи до портрета Василя
Сухомлинського» (очна та дистанційна взаємодія педагогів) і створено електронно-освітній
ресурс інформаційно-методичної підтримки заходу для виконання творчо-дослідницьких
завдань (https://goo.gl/U5B6en): «Технологічна картка», «Опорний навчальний заклад»,
«Методична студія», «Відеоінтерв’ю», «Урок. Гурткове завдання», «Музейна педагогіка»,
«Книжкова виставка».
 Підготовлено та розміщено на сайті лабораторії інформаційно-методичні
матеріали на допомогу слухачам курсів, семінарів: керівників, методистів позашкільних
навчальних закладів; бібліотекарів навчальних закладів; педагогів-організаторів.
 Доповнено електронну бібліотеку та тематичні рубрики сайту лабораторії
матеріалами, що розкривають теоретичні та методичні питання виховної роботи, актуальні
аспекти краєзнавчої діяльності, бібліотечної справи.
 Доповнено на сайті лабораторії тематичну рубрику «Переможці, лауреати,
учасники Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності» матеріалами учасників
конкурсу майстерності працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело
творчості» та конкурсу «Шкільна бібліотека».
 Підготовлено виступ та презентаційні матеріали з проблеми «Актуалізація ідей
компетентнісно орієнтованої освіти в процесі реалізації обласного педагогічного марафону
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«Штрихи до портрету Василя Сухомлинського» до засідання обласної школи молодого
методиста.
 Обласний інтернет-семінар методистів методичних кабінетів (центрів) органів
управління освітою райдержадміністрацій, міських рад, об’єднаних територіальних громад
з бібліотечних фондів з проблеми «Інноваційні підходи до моделювання науковометодичної роботи з бібліотекарями закладів освіти». Тема презентованого матеріалу –
«Дистанційна форма навчання як стимул підвищення професійної майстерності
бібліотекарів»
(матеріали
інтернет-семінару
розміщено
за
посиланням
https://padlet.com/nadin051/metodist_poradnik).
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, зокрема:
- розроблено посібник «Інструктивно-методичні матеріали щодо впровадження
інклюзивної освіти в дошкільному навчальному закладі» (автор Тищенко Т.О.),
рекомендований до друку науково-методичною радою КЗ «КОІППО імені Василя
Сухомлинського» (протокол № 3 від 13 червня 2017 року);
- організовано та проведено онлайн-семінар для керівників методичних об’єднань
вихователів закладів дошкільної освіти з проблеми «Психолого-медико-педагогічний
супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах закладу дошкільної освіти»;
- апробовано дистанційний курс для педагогічних працівників, які навчають учнів
з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти з проблеми
«Диференційоване викладання в класі з інклюзивним навчанням»;
- розроблено блог «Інклюзивне навчання в закладах дошкільної освіти» на
допомогу педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти, які впроваджують
інклюзивне навчання;
- взято участь у створенні блогу «Про організацію освітнього процесу в 2017/2018
навчальному році» щодо організаційно-методичних засад його забезпечення для дітей з
особливими освітніми потребами у 2017/2018 навчальному році;
- розроблено методичні рекомендації до серпневих конференцій для педагогічних
працівників закладів дошкільної та загальної середньої освіти, які працюють в умовах
інклюзії;
- написано статті до науково-методичного щоквартального журналів
«Педагогічний вісник» № 1-2 (41-42); № 3-4 (43-44) та «Методичний вісник» з проблем
«Готовність педагогічних працівників закладів дошкільної освіти до роботи з дітьми з
особливими освітніми потребами»; «Реалізація корекційно-розвивальної складової
інклюзивного навчання»; «Забезпечення рівного доступу до якісної освіти учням з
особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти м. Кропивницький»;
- надано методичні консультації з проблеми «Про організацію освітнього процесу
для учнів з особливими освітніми потребами закладів загальної середньої освіти у
2017/2018 навчальному році» та «Про організацію освітнього процесу для дітей з
порушеннями психофізичного розвитку в закладах дошкільної освіти у 2017/2018
навчальному році»;
- упорядковано картотеку педагогічних кадрів: учителів, які навчають дітей за
індивідуальною формою; учителів, які працюють у класах з інклюзивним навчанням;
учителів, які працюють у спеціальних класах; асистентів вчителів; вихователів ДНЗ, які
працюють в інклюзивних групах; вихователів ДНЗ, які працюють у спеціальних групах;
асистентів вихователів ДНЗ;
- підготовлено до апробації дистанційний курс для педагогічних працівників
закладів дошкільної освіти, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами з
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проблеми «Нормативно-правове та науково-методичне забезпечення навчання, виховання
та розвитку дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами» (Тищенко Т.О.);
- розроблено спецкурс «Основи інклюзивної освіти» для курсів підвищення
кваліфікації педагогічних працівників (Червонець І.В.);
- організовано та проведено тренінг для вчителів, які навчають учнів з особливими
освітніми потребами за індивідуальною формою з проблеми «Психолого-медикопедагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в закладі загальної
середньої освіти»;
- систематичне здійснення консультативно-роз’яснювальної роботи під час курсів та
обласних заходів серед педагогічних працівників щодо забезпечення права на якісну освіту
дітей з особливими освітніми потребами;
- оновлено матеріали лекції «Діти з особливими освітніми потребами в освітньому
просторі в контексті концепції «Нової української школи» та практичного заняття
«Застосування арт-терапії у роботі з учнями (з особливостями психофізичного розвитку)».
Розроблено лекцію для педагогічних працівників «Формування життєвої компетентності в
учнів з особливими потребами в умовах освітніх змін» (Павлюх В.В.);
- викладається для здобувачів освіти під час курсів та семінарів спецкурс
«Впровадження інклюзивного навчання в загальноосвітній простір», проводяться заняття
«Методичне забезпечення роботи педагога в умовах інклюзії», «Методичне забезпечення
асистента педагога в умовах інклюзії», «Формування життєвої компетентності в учнів з
особливими потребами в умовах освітніх змін», «Соціалізація та інтеграція дітей з
особливими потребами в загальноосвітній простір», «Технології розвитку зв’язного
мовлення у вихованців ДНЗ», «Сучасні технології для дітей з особливими освітніми
потребами», «Організація корекційно-розвивальної роботи з учнями з особливими
потребами». Проводяться консультації педагогів щодо розробки індивідуальних програм
для дітей різних нозологій та навчання дітей з особливими потребами (Павлюх В.В.);
- здійснено тематичне вивчення діяльності закладів загальної середньої освіти
Новомиргородського та Маловисківського районів Кіровоградської області з проблеми
«Стан науково-методичного та психолого-педагогічного забезпечення діяльності шкілінтернатів та спеціальних навчальних закладів». За результатами оформлено довідку
(Павлюх В.В., Молчанова О.М.);
- опубліковано статтю «Стан науково-методичного та психолого-педагогічного
забезпечення діяльності шкіл-інтернатів та спеціальних навчальних закладів
Маловисківського та Новомиргородського районів Кіровоградської області» / В.В.Павлюх,
О.М.Молчанова // Методичний вісник. – 2017. – № 53. – С.143-159; надруковані навчальнометодичні посібники: Войтко В.В. Психолого-педагогічний супровід дітей з вадами зору:
методичний посібник / В.В. Войтко – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя
Сухомлинського», 2017. – 79 с.; Войтко В.В. Психолого-педагогічний супровід дітей з
вадами слуху у загальноосвітньому навчально-виховному просторі: науково-методичний
посібник / В.В. Войтко – Кропивницький:
КЗ «КОІППО імені Василя
Сухомлинського», 2017. – 86 с.; Войтко В.В. Корекційно-розвиткова робота з дітьми із
затримкою психічного розвитку в умовах інклюзії: дидактичне забезпечення: методичний
посібник / В.В. Войтко – Кропивницький:
КЗ «КОІППО імені Василя
Сухомлинського», 2017. – 98 с; методичний посібник «Корекційна робота з учнями
професійно-технічних навчальних закладів з профілактики девіантної поведінки. Збірник
корекційних програм» / укладач В.В. Войтко. - Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя
Сухомлинського, 2017. – 40 с.
- тренінг для педагогічних працівників профтехосвіти «Сучасні технології
організації психолого-педагогічного супроводу учнів з особливими потребами»
(Молчанова О.М.).
5.7. Науково-методичний супровід дошкільної освіти
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У курсовий та міжкурсовий період для педагогічних працівників закладів
дошкільної освіти проводяться консультації та засідання творчих груп, метою яких є
здійснення науково-методичної допомоги з питань планування, організації освітнього
процесу та впровадження новітніх технологій (Гагаріна Н.П., Тарапака Н.В.).
На курсах підвищення кваліфікації презентуються лекційні заняття, які
розкривають сучасний зміст дошкільної освіти та методичні аспекти її реалізації, а саме:
«Нормативне і програмове регулювання змісту освітньої роботи з дітьми дошкільного
віку», «Теоретико-методичні основи інноваційної діяльності в закладі дошкільної освіти»,
«Соціально-економічна освіта дошкільників», «Сучасна природничо-екологічна освіта та
її вплив на особистість дошкільника», «Розвиток зв’язного мовлення дітей дошкільного
віку».
На сторінці кафедри дошкільної та початкової освіти створений розділ «До 100-річчя
від дня народження В.О.Сухомлинського», де розташовані методичні рекомендації з питань
вивчення і творчого використання педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського в закладах
дошкільної освіти. Оновлена електронна бібліотека, в якій розміщені електронні ресурси
методичних журналів «Дошкільне виховання», «Дошкільний навчальний заклад»,
«Вихователь-методист дошкільного навчального закладу», Портал освітян України
«Педрада», каталог блогів дошкільників та інше.
Постійно оновлюється банк інтелектуальної продукції педагогічних працівників
закладів дошкільної освіти з питань здійснення освітнього процесу та застосування
інноваційних технологій в роботі з дітьми дошкільного віку.
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 начальника управління освіти, науки, молоді та спорту
Кіровоградської обласної державної адміністрації від 21.11.2016 №808 «Про підвищення
кваліфікації керівних і педагогічних кадрів».
За звітний період проведено 101 тематичний курс підвищення кваліфікації для 116
груп педагогічних та керівних кадрів області.
Базовими напрямами, які реалізувалися на курсах підвищення кваліфікації
педагогічних працівників області у 2017 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
освітнього процесу та ін.
Проведенню КПК передувало 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, визначитися із базовим закладом щодо проведення
педагогічної практики тощо.
6.2. Впровадження сучасних форм підготовки кадрів: дистанційного навчання,
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самоосвіти тощо
Упродовж 2017 року на базі інституту були організовані та здійснювалися заходи
щодо дистанційної форми підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів області,
зокрема: обласні інтернет-конференції (5); творчі групи (7); інтернет-семінари (5); вебінари
(6); віртуальні майстер-класи (3); віртуальний педагогічний інтернет-клуб (1); віртуальна
педагогічна виставка (1); онлайн-наради (скайп-наради) (10); лабораторія перспективного
педагогічного досвіду (1).
Іншою формою дистанційного навчання були виділені дистанційні курси і
дистанційні тренінги. Працівниками інституту впродовж року проведено 42 заходи у
міжкурсовий період та 3 КПК у курсовий період.
На дистанційній платформі комунального закладу «Кіровоградський обласний
інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»
(http://dk.koippo.kr.ua/) розміщено 60 дистанційних курсів та дистанційних тренінгів.
VІІ. Інноваційна та дослідно-експериментальна діяльність
7.1. Організаційно-методичний супровід управління інноваційною діяльністю
Протягом року працівниками інституту здійснювалося ознайомлення педагогічних
працівників області із засобами, методами і прийомами розвитку, навчання та виховання
дітей, що сприяють підвищенню ефективності освітнього процесу, а саме:
- технологія особистісно орієнтованого навчання;
- проектна технологія;
- створення ситуації успіху;
- інтерактивні технології навчання;
- дослідницька технологія;
- диференційоване навчання;
- інформаційно-комунікаційні технології та інші.
Традиційною стала форма презентації методичних ініціатив (нові форми організації
науково-методичної роботи з педагогами області) керівників структурних підрозділів на
засіданні науково-методичної ради. Ознайомитися з даними інноваційними підходами
можна за адресою: https://goo.gl/pBA1Ms/.
Науково-методичною лабораторією основ здоров’я, безпеки життєдіяльності та
охорони праці на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 21.04.2017 року
№ 624 ««Про затвердження плану заходів на 2017 рік з реалізації спільного проекту
«Вчимося жити разом» у Кіровоградській області, зміст якого спрямований на формування
у дітей та підлітків життєвих навичок (психосоціальних компетентностей), які сприяють
соціальній злагодженості, полегшенню адаптації до нових життєвих обставин, відновленню
психологічної рівноваги, розбудові здорових стосунків (позитивна самооцінка, ефективне
спілкування, співчуття, попередження та розв’язування конфліктів, протистояння
негативним соціальним впливам, самоконтроль, керування стресами, мотивації успіху,
аналіз проблем і прийняття виважених рішень, критичне і творче мислення, активна
громадська позиція тощо) Т. Желєзновою, завідувачем науково-методичної лабораторії
основ здоров’я, безпеки життєдіяльності та охорони праці, було проведено відповідну
роботу:
- розроблено та затверджено в установленому порядку наказом начальника
управління, освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської облдержадміністрації від
10.05.2017 року № 413 План заходів щодо реалізації проекту «Вчимося жити разом» у
закладах освіти Кіровоградської області на 2017 рік;
- створено обласну робочу групу з питань планування, упровадження, моніторингу та
оцінки заходів проекту «Вчимося жити разом»;
- організовано дистанційну співпрацю з міжсекторальною робочою групою з питань
створення змісту онлайн-курсів «Вчимося жити разом», «Основи здоров’язбережних
компетентностей»;
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- визначено склад координаторів методичних кабінетів (центрів) органів управління
освітою районних державних адміністрацій, міських рад, об’єднаних територіальних
громад, відповідальних за реалізацію завдань Плану заходів;
- визначено 127 базових закладів загальної середньої освіти з питань запровадження
курсу «Вчимося жити разом»;
- проведено засідання обласної робочої групи та регіональних координаторів з питань
планування, упровадження, моніторингу та оцінки проектних заходів, подальшого
впровадження курсу «Вчимося жити разом» та скориговано план дій;
- визначено планові показники післядипломної підготовки педагогічних працівників
на 2017-2018 роки з методики навчання життєвим навичкам за двокомпонентною моделлю
навчання;
- розроблено методичні рекомендації щодо інтеграції курсу з розвитку життєвих
навичок у післядипломну підготовку вчителів і навчання учнів закладів загальної середньої
освіти (лист керівникам органів управління освітою районних державних адміністрацій,
міських рад, об’єднаних територіальних громад та інформація на сайт);
- проведено апробацію дистанційного курсу післядипломної підготовки вчителів із
методики навчання життєвих навичок на компетентнісних засадах;
- організовано проведення онлайн-навчання за курсами «Вчимося жити разом»,
«Основи здоров’язбережної компетентності» на засадах розвитку життєвих навичок (на
05.12.2017 року із 2670 вчителів основ здоров’я – зареєстровано на курс ОЗК – 349,
отримало сертифікат 96, ВЖР – 972, отримали - 453);
- систематично висвітлюється хід реалізації проекту в друкованих засобах масової
інформації, на сайтах комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» та органів управління
освітою райдержадміністрацій, міських рад, об’єднаних територіальних громад.
7.2. Формування інноваційного освітнього середовища в регіоні: розробка та
впровадження нових освітніх моделей і технологій, координація інноваційної
діяльності здійснювалися шляхом популяризації інноваційних напрямів через систему
лекційних і практичних занять:
1. Науково-методичні засади впровадження фінансової грамотності в освітній процес
закладів освіти (Марченко І.А.).
2. Створення науково-методичних засад формування у дітей навчальнодослідницьких умінь (Марченко І.А.).
3. Розвиток бізнес-освіти в Україні як елемент державної політики сприяння розвитку
підприємництва (Гельбак А.М., Марченко І.А.).
4. Дидактико-методичне і навчальне забезпечення реалізації концептуальних засад
реформування початкової загальної освіти (Марченко І.А.).
5. Науково-методичні засади створення та функціонування Всеукраїнського науковометодичного віртуального STEM-центру (ВНМВ STEM-центр)
(Марченко
І.А.).
6. Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової
освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної
середньої освіти (Марченко І.А.).
У вересні на базі комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» відбулося заняття
регіональної школи новаторства з проблеми «Використання інноваційних технологій у
діяльності закладів загальної середньої освіти як необхідна умова проектування
індивідуальної траєкторії професійного розвитку педагогічних працівників». У роботі
брали участь завідувачі (директори), методисти методичних кабінетів (центрів) органів
управління освітою райдержадміністрацій, міських рад, об’єднаних територіальних громад,
керівники закладів освіти. Матеріали п’ятого заняття представила Кірішко Л.М. на сайті
«Кіровоградська
регіональна
школа
новаторства»
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(https://sites.google.com/site/regionnovator/5-zanatta). На занятті розглянуті питання:
проектування індивідуальної траєкторії підвищення рівня професійної компетентності
педагога в рамках нового Закону «Про освіту»; аспекти професійного розвитку
педагогічних працівників в контексті європейського виміру; рух EdCamp в Олександрії –
від мрії до спільноти; розвиток професійної компетентності педагогів навчальних закладів
у контексті STEM – освіти; сучасні підходи до професійного самовдосконалення педагога.
Консультування керівників КЗ «НВК «Долинська гімназія – ЗШ І-ІІІ ступенів
№ 3 Долинської районної ради» щодо розроблення авторської моделі закладу загальної
середньої освіти, з метою участі у Всеукраїнському експерименті «Теоретикометодологічні засади моделювання розвитку авторських шкіл».
7.3. Координація дослідно-експериментальної роботи:
а) всеукраїнського рівня
Координація Всеукраїнського експерименту за темою «Стандартизація наскрізної
соціально-психологічної моделі масового впровадження медіаосвіти у вітчизняну
педагогічну практику» на базі навчальних закладів України на 2017-2022 роки в
Кіровоградській області відповідно до наказу МОН України від 18.08.2017 р.
№ 1199 (Молчанова О.М.).
Всеукраїнські освітні проекти «Психолого-педагогічна профілактика насилля в
освітньому середовищі». Проведення тренінгів для педагогічних працівників області,
консультування з питань упровадження програм проектів (Павлюх В.В.).
Викладачами кафедри дошкільної і початкової освіти здійснюється науковометодичний та інформаційно-організаційний супровід дослідно-експериментальної роботи:
Всеукраїнського рівня за темою «Дидактико-методичне і навчальне забезпечення
реалізації концептуальних засад реформування початкової загальної освіти» (координатори
Тарапака Н.В., Кондратова В.В.);
апробація освітніх програм з реалізації Державного стандарту Нової української
школи (координатор Кондратова В. В., тренер Тіхонова Н. Г.);
Всеукраїнський науково-педагогічний проект «Інтелект України» (Чернецька О.Г.);
Всеукраїнський експериментальний проект «На крилах успіху» (Тарапака Н.В.,
Кондратова В.В.).
б) регіонального рівня:
Відповідно до наказу управління освіти, науки, молоді та спорту
облдержадміністрації від 30.12.2016. №903 «Про проведення дослідно-експериментальної
роботи регіонального рівня» Половенко О.В. була членом експертної групи з проведення
експерименту регіонального рівня з комплексної проблеми «Становлення і розвиток мережі
опорних шкіл в умовах децентралізації та формування освітніх округів в області».
З метою інформаційного забезпечення діяльності опорних шкіл на сайті центру
створена та постійно поповнюється сторінка «Опорна школа», на якій розміщено
нормативно-правова база діяльності опорних шкіл, методичні матеріали, матеріали
методичних заходів.
З 03.04 по 14.04 та з 27.11 по 08.12 відбулись курси підвищення кваліфікації
керівників опорних шкіл (директори, завідувачі філій, заступники директорів з навчальновиховної та науково-методичної роботи) з проблеми «Формування організаційної
структури шкільного управління: компетентнісний підхід» (керівник Половенко О.В.).
23.05 – виступ Половенко О.В. на засіданні вченої ради КЗ «КОІППО імені Василя
Сухомлинського» з теми «Про особливості координації науково-методичного забезпечення
діяльності опорних шкіл та освітніх округів».
14.06. у рамках районного семінару керівників закладів освіти Новоукраїнського
району підготовлено виступ з проблеми «Опорний навчальний заклад – особливості
діяльності» (Половенко О.В.).
22.08. відбувся виступ Трубіної В.Г. з проблеми «Контури Нової української школи:
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нова ідеологія чи широкі права освітян?» у рамках районної серпневої конференції
Маловисківського району.
29.08. проведена секція серпневої обласної конференції з проблеми «Інноваційне
освітнє середовище опорної школи у форматі Концепції «Нова українська школа» (керівник
Половенко О.В.) у рамках обласної педагогічної конференції.
Програма засідання постійно діючого семінару завідувачів (директорів) методичних
кабінетів (центрів) органів управління освітою райдержадміністрацій, міських рад,
об’єднаних територіальних громад включала: презентаційний меседж «Особливості
організації методичної роботи з керівниками опорних шкіл та філій», творчу лабораторію
«Опорна школа: пошук оптимального шляху до якісної освіти»; відео-інтерв’ю з
експертами шведсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні»! Білик
Інною, Айдером Сеїтосмановим, експертами шведсько-українського проекту «Підтримка
децентралізації в Україні»! (17-18 жовтня).
17 листопада Половенко О.В. була учасником обласного семінару «Впровадження
реформи децентралізації у галузі освіти «Проблемні питання та шляхи їх вирішення».
7.4. Науково-методичний супровід упровадження інновацій, проектна діяльність
Проаналізовано та оновлено банк даних з інноваційних технологій, що
впроваджуються у навчальних закладах Кіровоградської області, оновлено карту
інноваційних технологій Кіровоградської області, визначені домінуючі освітні технології
закладах загальної середньої освіти кожного району та міст області.
Викладачами кафедри теорії і методики середньої освіти надається постійна
методична підтримка вчителів регіону з впровадження STEM-освіти, хмарних технологій
від Google та Microsoft, а також дистанційного навчання в освітній процес області.
Здійснюється науково-методичний супровід дослідно-експериментальної роботи
всеукраїнського рівня «Науково-методичні засади створення та функціонування
Всеукраїнського науково-методичного віртуального STEM-центру» (комунального закладу
«Навчально-виховне об'єднання – «Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І
ступеня «Гармонія» - гімназія імені Тараса Шевченка - центр позашкільного виховання
«Контакт» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»).
Упродовж року обласним навчально-методичним центром освітнього
менеджменту та координації діяльності методичних служб було здійснено організаційнометодичний супровід управління інноваційною діяльністю за напрямками «Організаційнометодичні засади створення музейних кімнат при навчальних закладах в умовах Закону про
декомунізацію», а також «Методичний і науковий супровід уроків історії на основі
сучасних освітніх технологій». Надається постійна методична підтримка вчителям краю під
час написання книг та посібників з історії рідного краю, розробки програм для вивчення
краєзнавства, створення фільмів з історії рідного краю, заходів з патріотичного виховання.
Розроблено низку екскурсійних туристичних маршрутів теренами нашого краю та
Черкащини (Митрофаненко Ю.С.).
Під час роботи школи молодого керівника (17 травня) проведено mini Ed-Camp з
теми «Формування позитивного іміджу навчального закладу в умовах децентралізації
управління» (Трубіна В.Г.). У локаціях розглянуто питання:
 Хмарні технології як засіб розбудови Нової школи в умовах децентралізації;
 Інформаційне та методичне забезпечення освітнього процесу.
 Твори! Досліджуй! Реалізуй!» Новий погляд на проектні технології у виховній
роботі.
 Школа успіху – школа майбутнього!
 Як працюють інновації на імідж навчального закладу?
У рамках координації Всеукраїнського проекту «Компас демократії» Трубіна В.Г.
провела тематичну дискусію «Демократичні засади розвитку закладу освіти» та
управлінський тренінг «Маленькими кроками до великих зірок» на базі комунального
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закладу «Навчально-виховне об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа ІІІІ ступенів, центр естетичного виховання «Натхнення» Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області» (травень).
У рамках роботи інтернет-форуму Всеукраїнської школи новаторства презентовано
роботу Кіровоградської школи новаторства та збірник методичних проектів «На шляху до
Нової школи: матеріали регіональної школи новаторства» (Кірішко Л.М.).
Досвід роботи директора Златопільської гімназії м. Новомиргорода, узагальнено та
викладено у статті Варехи А.Г. «Інноваційна діяльність гімназії в контексті роботи з
обдарованими учнями» (Управління школою. – 2017. – № 4–6 . – С. 17-26).
Результатом постійно діючого семінару завідувачів (директорів), методистів
методичних кабінетів (центрів) відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, міських
рад, об’єднаних територіальних громад є робота над науково-методичним проектом
«Науково-методичний супровід викладання навчальних предметів у 2017/2018
навчальному році». Етапи реалізації проекту представлені у відеороликах:
- «Створюємо орієнтири Нової школи»;
- «Науково-методичний супровід зростання методиста, керівника, педагога в
умовах нового Державного стандарту»;
- «Сучасний педагог. Який він?».
Проведення тренінгів для керівників закладів освіти м. Олександрії під час
серпневої (не)конференції «EdCamp Олександрія 2017» (серпень), а саме: розвиток
професійної компетентності педагогів (Вареха А.Г.); розвиток інформаційно-освітнього
середовища закладу освіти в умовах Нової школи (Кірішко Л.М.); контури Нової
української школи: нова ідеологія чи широкі права освітян? (Трубіна В.Г.)
У жовтня відбулось засідання постійно діючого семінару завідувачів (директорів)
методичних кабінетів (центрів) органів управління освітою райдержадміністрацій, міських
рад, об’єднаних територіальних громад у форматі «Освітянської толоки у координатах
сучасності» з проблеми «Науково-методичний супровід професійної діяльності
педпрацівників в умовах об’єднаних територіальних громад». У ході семінару були
представлені такі інноваційні форми методичної роботи: віртуальна подорож «Науковометодичний сервіс в умовах децентралізації управління освітою»; кейспрезентація «Методичний сервіс у діяльності методиста» та ін.
Реалізуючи пріоритетні напрямки розвитку та реформування освіти, з метою
розширення інформаційно-освітнього простору області та наповнення його якісним
контентом педагогічних ідей у цьому році працівниками центру запроваджено віртуальний
формат обласної педагогічної виставки з досвіду роботи закладів освіти «Вернісаж
педагогічної творчості». Кращі матеріали віртуальної виставки розміщені на сайті
інституту і представлені: методичними рекомендаціями (OneNote, Sway, сервіси для
створення ментальних карт); методичними посібниками (Google-sites, Blogger, OneNote);
відеокастами (YouTube, сервіси для створення скрайбінгу); творчими доробками «Пазли
успіху» (Blendspace, Waser, сервіси для створення інфографіки). На виставку було подано
229 робіт працівників методичних кабінетів (центрів) органів управління освітою
райдержадміністрацій, міських рад, об’єднаних територіальних громад, керівників,
педагогічних працівників закладів освіти та закладів освіти обласного підпорядкування,
керівників методичних формувань.
Половенко О.В., Вареха А.Г. є учасниками Всеукраїнського науково-пошукового
проекту «Організаційно-педагогічні засади сервісного обслуговування закладів освіти в
умовах децентралізації». Протягом червня, жовтня, грудня долучалися до розробки
проектів примірних положень «Про орган управління освіти» та «Про сервісний центр
надання освітніх послуг закладам освіти» (ЦНОП) об’єднаних територіальних громад».
7.5. Впровадження результатів інноваційної діяльності, створення бази даних
інновацій
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Проаналізовано та оновлено банк даних з упровадження інновацій в управлінні
закладами освіти області, в дошкільній освіті; в початковій освіті; в освітньому процесі
середньої школи; з фізичної культури, реабілітаційної педагогіки та здорового способу
життя, створена презентація основних освітніх інновацій, що впроваджуються у закладах
загальної середньої освіти області.
Оновлено інформаційний банк даних опорних закладів загальної середньої освіти з
інноваційної діяльності в Кіровоградській області.
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 ІТкомпетентності 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;
- розробка мультимедійних електронних навчально-методичних матеріалів
відповідно до тематики лекційних та практичних занять викладачів кафедри;
- 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», «MSExel у
профільній школі», «Онлайнові технології у роботі керівника закладу») (Буртовий С.В.,
Голодюк Л.С., Скрипка Г.В.);
- проведення тренінгів та консультування: Іntel® «Навчання для майбутнього»,
«Онлайнові технології у роботі керівника закладу») (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 навчальнопедагогічну та фахову майстерність з використання сучасних Інтернет-технологій:
- систематично здійснюється робота щодо 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 науково-методичного Інтернетжурналу кафедри ОІН (Освітній інтернет-навігатор) на якому постійно публікуються
електронні матеріали з актуальних питань електронної освіти, дистанційного навчання,
електронних засобів навчання, сучасних Інтернет-технологій тощо (Буртовий С.В.);
- на блозі кафедри (http://timso.koippo.kr.ua) постійно оновлюється електронний
каталог хмарних освітніх ресурсів (Скрипка Г.В.);
- викладачі кафедри розробляють та розміщують у програмному середовищі Moodle
(http://dn.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://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.,
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Скрипка Г.В.) розроблені лекційні та практичні заняття: «Критичне оцінювання ресурсів
Інтернету», «Шляхи впровадження STEM-освіти в навчальних закладах України» «Сучасна
концепція розвитку інтернет-технологій», «Педагогічний стартап (на прикладі створення
Youtube-каналу)», «Практичний софт-кейс сучасного вчителя», «Мережа Internet. Соціальні
сервіси Web 2.0», «Організація роботи сайту освітнього закладу», «Технологічні
особливості використання інтерактивної дошки на уроці», «Використання Інтернеттехнологій 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 інформаційнокомунікаційних 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», а також спецкурсів («Основи комп’ютерної графіки», «Основи
Інтернету», «Основи створення комп’ютерних презентацій», «Онлайнові технології у
роботі керівника закладу загальної середньої освіти», «Intel® Навчання для майбутнього.
Версія 10.1», «Intel®ТЕО. Навчання для майбутнього»), Створення інтерактивних
дидактичних матеріалів у програмному середовищі «HOT POTATOES V 6.0», Як
спланувати навчальний проект. Як не спійматися на гачок, або критичне оцінювання
ресурсів Інтернету. Як встигнути, або тайм-менеджмент для вчителів та ін.
Викладачами кафедри надається постійна методична підтримка вчителям регіону
щодо ефективного впровадження ключових ідей програм «Intel® Навчання для
майбутнього. Версія 10», «Intel ТЕО® Навчання для майбутнього» та можливостей
проходження авторських дистанційних курсів викладачів кафедри (Голодюк Л.С.,
Буртовий С.В., Скрипка Г.В., Небеленчук І.О., Вікторіна О.М., Митрофаненко Ю.С.)
Для освітян України, які впроваджують модель навчання «1 учень – 1 комп’ютер»
створено та адмініструється група 1 учень - 1 комп’ютер (НП «Відкритий світ») у мережі
Фейсбук,
група
кафедри
теорії
і
методики
середньої
освіти
https://www.facebook.com/groups/1606632449551684/, група читачів науково-методичного
інтернет-журналу «Освітній інтернет-навігатор» https://www.facebook.com/oin.in.ua/
Завідувач науково-методичної лабораторії інформаційно-технологічної освіти є
адміністратором віртуальної спільноти Міжнародного конкурсу з інформатики та
комп’ютерної вправності «Бобер» в Україні в соціальній мережі Фейсбук
https://www.facebook.com/groups/232587803450210/. За підтримки лабораторії активно
функціонує і розвивається віртуальна спільнота «Сторінка учасників програми в
Кіровоградській області» у вікі-середовищі ITEACH.WIKI http://link.ac/36eR0.
Лабораторією ведеться анотований каталог Інтернет-ресурсів для підтримки
вивчення предметів освітньої галузі «Технології» http://lito.kr.ua/internet-resursi-dlyapidtrimki-vivchennya-shkilnih-predmetiv/;
каталог
корисних
інтернет-сервісів
http://lito.kr.ua/katalog-korisnih-internet-servisiv/.
Навчально-методичним
центром
дистанційного
навчання
здійснений
технологічний супровід: освітнього конкурсу-огляду «Педагогічна блогосфера»;
освітнього фестивалю веб-квестів для педагогічних працівників області; дистанційного
тренінгу «Використання Prezi у діяльності педагога»; дистанційного тренінгу «Основи
створення освітніх блогів»; апробації дистанційних курсів; проведено скайп-наради з
працівниками методичних служб у міжкурсовий період, семінарів, творчих груп,
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інтернет-конференцій за дистанційною формою.
У площині запровадження електронної освіти та розробки електронного
освітнього контенту здійснюється ведення анотованого каталогу Інтернет-ресурсів для
підтримки вивчення шкільних предметів http://lito.kr.ua/index.php/2013-01-15-14-16-22;
каталогу корисних інтернет-сервісівhttp://lito.kr.ua/index.php/korisni-servisi; використання
платформи Google Hangouts для проведення освітніх вебінарів; адміністрування та
науково-методичний супровід тренінгового майданчика IteachWiki для вчителів
Кіровоградської області, що дозволило організувати та провети ряд навчальнометодичних заходів: дистанційний тренінг «Використання Prezi в діяльності педагогів»
(сертифіковано 87 учасників); дистанційний тренінг «Основи створення комп’ютерних
презентацій» (сертифіковано 45 учасників); дистанційний тренінг «Особливості
використання ментальних карт» (сертифіковано – 59 учасників); дистанційний тренінг
«Інфографіка як ефективний спосіб подачі даних» (сертифіковано – 28 учасників);
дистанційний курс «Intel® Навчання для майбутнього» (сертифіковано 7 учасників).
 Впровадження електронного освітнього контенту Office 365 в навчальний процес.
Постійне наповнення платформи для дистанційного навчання КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлинського» http://dk.koippo.kr.ua (V 3.0) курсами викладачів та авторськими
тренінгами для педагогічних працівників області.
ІХ. Координація діяльності районних/міських науково-методичних кабінетів/центрів
Відповідно до планів роботи КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» та наказу
начальника управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації
від 16.12.2016 р. № 881 «Про проведення всеукраїнських та обласних науково-методичних
заходів у 2017 році» для педагогічних працівників підготовлені і на належному рівні
проведені:

школа молодого керівника «Формування позитивного іміджу навчального
закладу в умовах децентралізації управління» (Трубіна В.Г.);

постійно діючий семінар завідувачів (директорів) методичних кабінетів
(центрів) відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад з проблеми
«Інноваційний менеджмент як вектор удосконалення педагогічних компетентностей
педагогів» (Половенко О.В., Кірішко Л.М., Вареха А.Г);

творча група (третє засідання) завідувачів (директорів), методистів
методичних кабінетів (центрів) відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, міських
рад, керівників закладів загальної середньої освіти з проблеми «Використання інтернетпростору для підвищення якості неперервного навчання педагогів» (Половенко О.В.,
Трубіна В.Г.);
 заняття обласної школи молодого методиста для завідувачів та методистів
методичних кабінетів (центрів) відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій (міських
рад), об’єднаних територіальних громад (віртуальний майстер-клас) з проблеми
«Компетентнісний підхід до навчання дорослих у контексті євроінтеграції» (Вареха А.Г.);
 віртуальний педагогічний інтернет-клуб для керівників закладів освіти
«Проблеми саморозвитку та самореалізації особистості на засадах педагогічної спадщини
Василя Сухомлинського» з проблеми «Педагогічна культура як складова професійної
компетентності: система В. Сухомлинського і проблеми сучасної школи» (Трубіна В.Г.);
 обласна віртуальна педагогічна виставка з досвіду діяльності закладів освіти
«Вернісаж педагогічної творчості» для працівників методичних кабінетів (центрів) органів
управління освітою райдержадміністрацій, міських рад, об’єднаних територіальних громад,
керівників закладів освіти протягом вересня (Половенко О.В., Кірішко Л.М., Вареха А.Г.);
 регіональна школа новаторства з проблеми «Використання інноваційних
технологій у діяльності загальноосвітніх навчальних закладів як необхідна умова
проектування індивідуальної траєкторії професійного розвитку педагогічних працівників»
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для завідувачів (директорів), методистів методичних кабінетів (центрів) органів управління
освітою райдержадміністрацій, міських рад, об’єднаних територіальних громад, керівників
закладів освіти (Кірішко Л.М.);
 постійно діючий семінар завідувачів (директорів) методичних кабінетів
(центрів) відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад, об’єднаних
територіальних громад з проблеми «Науково-методичний супровід професійної діяльності
педпрацівників в умовах територіальних об’єднаних громад» (Половенко О.В., Трубіна
В.Г., Кірішко Л.М., Вареха А.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 діяльності методичних кабінетів (центрів) відділів,
управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад з актуальних питань модернізації
освіти:
Регіональні
Проблема вивчення
об’єднання
Маловисківський,
Компетентнісний підхід до викладання предметів у початковій
Новомиргородський школі в процесі реалізації Державного стандарту початкової
загальної освіти
Компетентісний підхід до викладання предметів «Образотворче
мистецтво», «Мистецтво», «Художня культура». Міжпредметний
зв'язок та інтеграція.
Методичне забезпечення викладання предметів освітніх галузей
«Природознавство» та «Математика» в умовах реалізації
Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти
Вивчення
стану
науково-методичного
та
психологопедагогічного забезпечення діяльності шкіл-інтернатів
Онуфріївський,
Вивчення ефективності діяльності методичних формувань
Світловодський
учителів інформатики та вчителів, які використовують
інформаційні технології навчання
Бобринецький,
Шляхи реалізації національно-патріотичного виховання в
Устинівський
освітньому процесі закладу дошкільної освіти
Науково-методичне забезпечення викладання предметів «Фізична
культура» та «Захист Вітчизни»
Знам’янський,
Науково-методичний супровід вивчення предметів освітньої
Олександрівський
галузі «Суспільствознавство»
Долинський,
Інноваційний аспект методичної роботи з питань розвитку
Петрівський,
здібностей і обдарувань учнів
Олександрійський
Стан
науково-методичного
забезпечення
впровадження
інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти
Вивчення професійної активності вчителів у міжкурсовий період:
стан і перспективи
Вільшанський,
Формування ціннісних орієнтацій учнів в умовах освітнього
Голованівський
середовища закладу освіти та району
Організаційно-методичне забезпечення проведення зовнішнього
незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти
м. Знам’янка,
Формування ціннісних орієнтацій учнів в умовах функціонування
м. Світловодськ
освітнього середовища закладу освіти та міста
м. Олександрія,
Науково-методичне забезпечення діяльності спеціальної школи в
м. Кропивницький
умовах реформування освіти
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Благовіщенський,
Гайворонський
Кіровоградський,
Новгородківський
Компаніївський,
Новоукраїнський

Оновлення змісту і форм профілактичної роботи щодо
попередження та врегулювання конфліктів у закладах освіти
Науково-методичний супровід розвитку інформаційно-освітнього
середовища регіону
Науково-методичний супровід організації методичної роботи
вчителів іноземних мов закладів загальної середньої освіти
Організаційно-методичне забезпечення проведення зовнішнього
незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти
Науково-методичний супровід забезпечення рівного доступу до
якісної технологічної та економічної освіти

Узагальненні висновки обговорювалися на щотижневих скайп-нарадах для
завідувачів та методистів РМК (ММЦ).
Науково-методичною лабораторією основ здоров’я, безпеки життєдіяльності та
охорони праці здійснюється науково-методичний супровід роботи з педагогічними
працівниками, відповідальними за охорону праці, безпеку життєдіяльності, викладання
предмета «Основи здоров’я» та впровадження здоров’язбережних превентивних проектів
районних (міських) методичних кабінетів (центрів) зорієнтований на виконання наступних
функцій: планування (визначення системи заходів, що забезпечують досягнення найкращих
результатів); організація (удосконалення структури методичної роботи, змісту різних її
складових); діагностування (вивчення ступеня розриву між реальним рівнем
компетентності педагогів, що виявляється в узагальненому результаті їх праці та вимогами
суспільства до якості діяльності працівників освіти в умовах реформування української
школи); прогностичності (визначення знань і умінь, необхідних педагогам та керівним
кадрам у майбутньому); моделювання (розробка принципово нових положень навчальновиховної роботи в закладах, формування та впровадження моделей перспективного
педагогічного досвіду, їх експериментальна перевірка, після якої вони можуть бути
використані як зразки для впровадження); інформування (своєчасне ознайомлення з
новинками педагогіки, методики, дидактики, фаху, школознавства тощо); відновлення
(відтворення частково забутих знань після закінчення закладу вищої педагогічної освіти);
контроль (оцінка відповідності результатів методичної роботи плановим завданням і
нормативним вимогам); корегування (виправлення в діяльності вчителя недоліків,
пов’язаних із використанням застарілих методик, що не відповідають сучасним вимогам);
пропаганда (інформування вчителів, їх агітація щодо впровадження в практику роботи
досягнень науки, перспективного педагогічного досвіду).
Відповідно до наказу директора департаменту освіти і науки, молоді та спорту
Кіровоградської обласної державної адміністрації від 15.08.2013 року №444 «Про
викладання предмета «Основи здоров'я» в закладах загальної середньої освіти області,
підготовку педагогічних працівників та охоплення навчанням учнівської молоді за
програмами розвитку життєвих навичок у 2013-2018 навчальних роках» проводилось
моніторингове дослідження стану організації роботи закладів загальної середньої освіти
щодо впровадження і викладання предмета «Основи здоров’я» та факультативного курсу
«Захисти себе від ВІЛ» у закладах освіти Благовіщенського та Гайворонського районів, міст
Кропивницького та Знам'янки.
На виконання наказу директора департаменту освіти і науки, молоді та спорту
Кіровоградської обласної державної адміністрації від 15 серпня 2013 року № 445 «Про
організацію роботи в базових загальноосвітніх навчальних закладах щодо впровадження
європейських стандартів превентивної освіти у 2013-2018 навчальних роках»
здійснювалось моніторингове дослідження стану організації роботи в базових закладах
загальної середньої освіти щодо впровадження європейських стандартів превентивної
освіти: Устинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Устинівської районної державної
адміністрації Кіровоградської області; Лісівська філія КЗ «Михайлівське навчально-
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виховне об’єднання» Олександрівської районної ради Кіровоградської області;
Великовисківська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів Маловисківської районної ради
Кіровоградської області; комунальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5»
Бобринецької міської ради Кіровоградської області; комунальний заклад «Навчальновиховне об’єднання «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 1 – дитячий
юнацький центр «Перлинка» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області.
З метою виконання Загальнодержавної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці
та виробничого середовища на 2014-2018 роки здійснено комплексне вивчення результативності
упровадження системи управління охороною праці та безпекою життєдіяльності в закладах
загальної середньої освіти Кіровоградської області: Компаніївського, Новомиргородського,
Бобринецького, Новгородківського, Знам'янського районів.
За наслідками комплексних вивчень стану охорони праці та безпеки життєдіяльності
(ЗНЗ, ДНЗ) завідувачем науково-методичної лабораторії основ здоров’я, безпеки
життєдіяльності Т. Желєзновою були проведені наради керівників та відповідальних з
питань: «Організація роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах
освіти області»;
«Надання методичних рекомендацій щодо ведення нормативної
документації внутрішньої чинності та удосконалення структури «Системи управління
охороною праці та безпекою життєдіяльності».
Х. Міжнародна діяльність закладу
10.1. Співпраця з міжнародними фондами, науковими центрами, навчальними
закладами, освітніми установами та громадськими організаціями:
№
з/п
1
2
3

Заклад, установа, фонд, програма, проект
Інститут «Ткума» - Український інститут
вивчення Голокосту
Корпорація Intel
Університет банківської справи Національного
банку України

4

ArengukoostööProgramm
(EstonianDevelopmentCooperation)
Міністерство закордонних справ Естонії

5

КЗ ЛОР «Львівський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти»,
українсько-польський проект «Шкільна
академія підприємництва»
Міжнародний фонд «Відродження»

6

Тема (назва) програми (проекту) напрям
співпраці
Історія єврейського народу в Україні
Освітні програми Intel в Україні
Сприяти впровадженню Міжнародного
проекту USAID/ FINREP - II «Розвиток
фінансового сектору» щодо
впровадження у навчально-виховний
процес курсу «Фінансова грамотність»
Україно-естонський проект Міксіке
Мета: «Упровадження та розвиток
онлайн- навчання в навчальних закладах
України, налагодження зв’язків та
комунікації між педагогами та учнями
різних країн»
Шкільна академія підприємництва

Підготовка аналітичних матеріалів з
проблем реформування освітньої
політики, проведення круглих столів

10.2. Розробка та реалізація міжнародних програм і проектів
№
з/п
1

Назва програми /проекту
Програма Іntel® «Навчання для майбутнього»

Завдання
Навчання за програмою педагогів
області
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2

3

4

5
6

7
8
9

10

11

12

Програма Intel® «Шлях до успіху»
Курс «Комп’ютерні технології для місцевої
спільноти»
Курс «Комп’ютерні технології для майбутньої
професія»
Міжнародний проект USAID/FINREP - II
«Розвиток фінансового сектору» за темою
«Науково-методичні засади впровадження
фінансової грамотності в навчально-виховний
процес навчальних закладів»

Впровадження програми в освітній
простір області

Організаційно-методичний супровід
впровадження варіативного курсу
«Фінансова грамотність», курсів за
вибором для учнів початкової школи
«Фінансова абетка», «Фінансова
арифметика», «Фінансова поведінка»,
учнів основної школи «Родинні
фінанси», «Фінансово-грамотний
споживач», «Фінансова культура»,
«Прикладні фінанси», «Економіка і
фінанси» та спецкурсів з фінансової
грамотності для підвищення кваліфікації
педагогів початкової і основної школи,
курсу для батьків «Відкриті родинні
студії. Фінансова мудрість родинної
педагогіки» на базі загальноосвітніх
навчальних закладів І-ІІI рівнів
акредитації
Шкільна академія підприємництва
Розвиток
підприємливості
та
ініціативності на уроках неекономічного
циклу
Україно-естонський проект Міксіке
Впровадження проекту в освітній
простір області
Міжнародний
проект
ПРООН/ЮНЕЙДС Проведення тренінгів для педагогічних
«Сприяння просвітницькій роботі «рівний- працівників області, консультування з
рівному» щодо здорового способу життя в питань впровадження програми
Україні»
Міжнародний фонд «Відродження»
Основи програмування Python
Всеукраїнська громадська організація інвалідів Проведення спільних заходів
«Правозахисна спілка інвалідів»
Український науково-методичний центр
Інформаційно-освітня протиалкогольна
практичної психології і соціальної роботи,
програма «Сімейна розмова».
Національна академія педагогічних наук
Впровадження програми в заклади
України
освіти області
Фонд Народонаселення ООН в Україні,
Програма щодо формування навичок
Національна академія педагогічних наук
репродуктивного здоров’я підлітків
України
«Дорослішай на здоров’я».
Впровадження програми в заклади
освіти області
Євангельська школа Берлін Центрум
Поширення ініціативи міжнародної
співпраці серед керівників закладів
загальної середньої освіти
Кіровоградської області.
Підготовка та взаємодія щодо
проведення міжнародного методичного
заходу Ed-Camp
Дитячий Фонд Об’єднаних націй (ЮНІСЕФ)
Програма навчального курсу
МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІДу в
(факультативу) «Школа проти СНІДу»
Україні»
Громадська організація «Дитячий фонд
«Здоров’я через освіту»
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13

14

15

16
17
18
19

Дитячий Фонд Об’єднаних націй (ЮНІСЕФ)
GmbH «Профілактика ВІЛ/СНІДу в Східній
Європі»
МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІДу в
Україні»
Громадська організація «Дитячий фонд
«Здоров’я через освіту»
МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІДу в
Україні»
Міжнародна незалежна некомерційна
організація Project HOPE
GIZ (німецьке товариство міжнародного
співробітництва)
Співпраця з Корпусом Миру США в Україні
Співпраця з Ґете-Інститутом, Британською
Радою та Французьким Культурним Центром
Співпраця з Міжнародними освітньометодичними центрами PEARSONDINTERNAL. Express Publishing. Oxford

Програма навчального курсу
(факультативу) «Захисти себе від ВІЛ»
Програма навчального курсу «Основи
здоров’я» (навчання на засадах розвитку
життєвих навичок)
Шкільна програма з профілактики
вживання тютюну, алкоголю і
наркотиків (ХОУП)
Проекти «Чесна гра»,
«Маршрут безпеки»
Викладання англійської мови як
іноземної
Участь у семінарах та вебінарах
Організація спільних семінарів

ХІ. Моніторинг якості освіти регіону
11.1.Моніторинг якості освіти регіону
З метою якісного проведення моніторингових досліджень обласним навчальнометодичним центром освітнього менеджменту та координації діяльності методичних
служб спільно з навчально-методичним відділом інноваційної діяльності та
інтелектуальної власності протягом 2017 року проведено моніторингові дослідження
регіонального рівня:
- Моніторингове дослідження стану впровадження інклюзивної освіти у навчальних
закладах області (І етап);
- Моніторингове дослідження стану позашкільної та позакласної роботи в закладах
загальної середньої освіти (V етап).
Дослідження проведено відповідно до вибірки, матеріали узагальнені у вигляді
довідок.
На виконання наказу начальника управління освіти, науки, молоді та спорту
Кіровоградської обласної державної адміністрації від 20.12.2016 р. № 892 «Про проведення
моніторингового дослідження стану впровадження інклюзивної освіти в навчальних
закладах області» з метою вивчення стану впровадження інклюзивної освіти в закладах
загальної середньої освіти області у лютому-березні 2017 року був проведений І етап
моніторингового дослідження стану впровадження інклюзивної освіти закладах освіти
Кіровоградської області (наказ КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» від 27.01.2017
р. №9).
І етап моніторингового дослідження проходив на базі закладів загальної середньої
освіти 16 районів (Благовіщенський, Вільшанський, Голованівський, Добровеличківський,
Долинський, Знам'янський, Кіровоградський, Маловисківський, Новгородківський,
Новоархангельський,
Новомиргородський,
Новоукраїнський,
Олександрівський,
Олександрійський, Онуфріївський, Петрівський) та чотирьох міст (Знам’янка, Олександрія,
Світловодськ, Кропивницький).
Загальна кількість респондентів, які брали участь в дослідженні, – 381 особа.
Вибірку було сформовано таким чином, що до моніторингу залучалися учні з
особливими освітніми потребами, які навчаються в закладах загальної середньої освіти
області, що проживають у містах і сільській місцевості, їхні батьки, а також методисти
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методичних кабінетів, керівники закладів загальної середньої освіти, класні керівники та
асистенти вчителів, що працюють з дітьми з особливими потребами.
На І етапі моніторингового дослідження стану впровадження інклюзивної освіти в
закладах освіти області використовувалися анкети (у вигляді послідовних запитань), які
пропонувалися кожній групі респондентів: методистам методичних кабінетів, керівникам
закладів загальної середньої освіти, класним керівникам, батькам учнів з особливими
освітніми потребами та асистентам вчителів.
Анкета для методистів методичних кабінетів складалася з 17 питань, для керівників
закладів освіти – 13, для класних керівників – 19, для батьків – 26, для асистентів вчителів
– 17. Більшість запитань були аналогічними для всіх груп респондентів, задля проведення
порівняльного аналізу відповідей і виявлення більш реальної картини дослідження.
Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 28.05.2013р. № 620
«Про проведення моніторингового дослідження стану позашкільної освіти та позакласної
роботи в загальноосвітніх навчальних закладах», департаменту освіти і науки, молоді та
спорту облдержадміністрації від 16.08 2013 р. №449 «Про проведення моніторингового
дослідження стану позашкільної освіти та позакласної роботи в загальноосвітніх
навчальних закладах області», КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» від 31.10. 2013
р. № 112 «Про проведення моніторингового дослідження стану позашкільної освіти та
позакласної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах області на період 20132017 рр.» було розроблено план заходів щодо проведення у 2013-2017 роках
моніторингового дослідження стану позашкільної освіти та позакласної роботи в закладах
загальної середньої освіти області на період 2013-2017 рр.
Моніторингове дослідження стану позашкільної освіти та позакласної роботи в
закладах загальної середньої освіти передбачало проведення 5 етапів дослідження, з них 4
етапи – збір та обробка інформації, 5 етап – узагальнення статистичної та аналітичної
інформації за результатами дослідження.
І етап (жовтень-грудень 2013 року). Брали учать 661 респондент з
25 адміністративних одиниць: з них 321 особа з міст області (4 міста), 336 осіб із ЗНЗ
сільської місцевості (21), задіяно 84 заклади загальної середньої освіти області
ІІ етап (жовтень-грудень 2014 року). Брали участь 331 респондент з
25 адміністративних одиниць: 203 особи з ПНЗ міст (4 міста), 128 ПНЗ сільської місцевості
(21), задіяно 43 позашкільні заклади освіти області;
ІІІ етап (листопад-грудень 2015 року). Брали учать 752 респонденти з
25 адміністративних одиниць: з них 369 осіб з міст області (4 міста), 383 особи з ЗНЗ
сільської місцевості (21), задіяно 84 заклади загальної середньої освіти області;
ІV етап (жовтень-грудень 2016 року). Брали участь 669 респондентів з
25 адміністративних одиниць: 328 осіб з ЗНЗ міст (4 міста), 341 ЗНЗ сільської місцевості
(21), задіяно 84 заклади загальної середньої освіти області.
Узагальнюючий етап моніторингового дослідження стану позашкільної та
позакласної роботи закладів загальної середньої освіти області проведено протягом
листопада-грудня 2017 року:
- Збір статистичної та аналітичної інформації за результатами дослідження;
- Підготовка узагальнених результатів дослідження;
- Аналіз проведеної роботи;
- Надання методичних рекомендацій за наслідками моніторингового дослідження.
Дослідження проведено відповідно до вибірки, матеріали узагальнені у вигляді
довідок.
18 травня 2017 року було проведено пілотний етап міжнародного дослідження якості
освіти PISA - 2018, до вибірки потрапили 90 учнів з двох навчальних закладів:
Олександрійський навчально-виховний комплекс (ЗНЗ І-ІІ ст. №17 - ліцей)
Олександрійської міської ради Кіровоградської області та Кіровоградський медичний
коледж ім. Є.Й. Мухіна.
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Тестування тривало 2 год., упродовж яких учні працювали з одним із 18 тестових
зошитів. Кожен зошит складався з кластерів завдань із читання (провідної галузі в PISA 2018), математики та природничих наук.
Упродовж однієї години учні проходили тестування з читацької грамотності, а
другої години - з неосновних галузей (математичної грамотності та природничо-наукової
грамотності).
Тестові завдання були представлені у декількох форматах: вибір одного з варіантів
відповіді, надання короткої і розгорнутої відповіді. У тесті пропонувалися тексти або
уривки з текстів, які описують реальні життєві ситуації або розкривають сутність певної
проблеми, а після них дається по декілька запитань.
Під час проведення пілотного етапу міжнародного дослідження оцінювання якості
освіти PISA було забезпечено дотримання режиму конфіденційності.
Науково-методичною лабораторію основ здоров’я, безпеки життєдіяльності та
охорони праці у рамках окресленого розділу здійснюється збір аналітичних матеріалів щодо
запровадження здоров’язбережних технологій навчання; проведення моніторингового
дослідження стану організації роботи закладів загальної середньої освіти щодо
впровадження й викладання предмета «Основи здоров'я» та обов’язкового факультативного
курсу «Захисти себе від ВІЛ», а саме:
– базових навчальних закладів з основ здоров'я та безпеки життєдіяльності, з
упровадження превентивного проекту «Захисти себе від ВІЛ» та «Шкільна програма з
профілактики вживання тютюну, алкоголю і наркотиків (ХОУП)»;
– учителів, які викладають предмет «Основи здоров'я» у 1-9 класах та пройшли
навчання на засадах розвитку життєвих навичок;
– педагогів, які впроваджують превентивний проект «Захисти себе від ВІЛ» та
пройшли навчання на засадах розвитку життєвих навичок;
– закладів загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів, у яких запроваджено курс
«Захисти себе від ВІЛ» (10-11 класи) як обов'язковий;
– закладів загальної середньої освіти, у яких запроваджено «Шкільну програму з
профілактики вживання тютюну, алкоголю і наркотиків (ХОУП)» та педагогів, які пройшли
відповідне навчання;
– стану роботи закладів загальної середньої освіти за програмами навчання на
засадах розвитку життєвих навичок щодо формування здорового способу життя.
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 закладів вищої освіти України у 2017 році в межах Спільного наказу Одеського
РЦОЯО та департаменту освіти і науки Кіровоградської ОДА від 17.11.2016 р. № 01 –
78/803 «Про організацію та проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів
навчання у 2017 році в Кіровоградській області» з метою якісної підготовки до ЗНО-2017
(спільно з ОРЦОЯО) організовано і проведено ряд заходів:
 створено мережу консультаційних пунктів;
 сформовано мережу пунктів пробного ЗНО-2017;
 проведено навчання та сертифікацію осіб, залучених до роботи пунктів пробного
ЗНО-2017;
 проведено пробне зовнішнє незалежне оцінювання 2017 року;
 сформовано мережу пунктів ЗНО на основну сесію ЗНО-2017;
 сформовано мережу пунктів ЗНО на додаткову сесію ЗНО-2017;
 сформовано базу екзаменаторів для перевірки відкритої частини сертифікаційних
робіт з української мови і літератури, математики, іноземної мови (англійська);
 сформовано базу даних членів робочих регіональних експертних груп з питань
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визначення результатів предметів ЗНО на пробне, основну та додаткову сесії ЗНО;
 створений пункт перевірки відкритої частини сертифікаційних робіт з української
мови і літератури, математики, іноземної мови (англійська);
 проведено пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і
літератури;
 проведено пробне зовнішнє незалежне оцінювання з біології, географії, історії
України, математики, фізики, хімії, російської мови, англійської, німецької, французької
мов;
 проведено зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури,
німецької, французької мов, англійської мови, математики, історії України, російської
мови, біології, географії, фізики, хімії;
 проведено перевірку відкритої частини сертифікаційних робіт з української мови
і літератури (6710 робіт);
 проведено перевірку відкритої частини сертифікаційних робіт з математики (5631
робота);
 проведено перевірку відкритої частини сертифікаційних робіт з іноземної мови
(англійська) (3391 робота);
 додаткова сесія ЗНО;
 додаткова сесія ЗНО для осіб, які перебувають в установах виконання покарань
Кіровоградської області.
З метою наповнення банка якісними тестовими завданнями проведена апробація
тестових завдань на базі 30 закладів загальної середньої освіти Кіровоградської області. В
апробації тестових завдань взяли участь 810 випускників закладів загальної середньої
освіти області відповідно до квоти та розподілу учасників апробації: українська мова (120
осіб); історія України (60 осіб); математика (210 осіб); фізика (105 осіб); хімія (60 осіб);
біологія (90 осіб); географія (30 осіб); англійська мова (60 осіб); німецька мова (75 осіб).
Проведена інформаційно-роз’яснювальна робота серед педагогічних працівників,
випускників, батьків, громадськості щодо правил і умов проведення зовнішнього
незалежного оцінювання та організації вступу до ВНЗ І-ІV рівнів акредитації у 2017 році.
З метою об’єктивного та прозорого визначення результатів пробного та основної
сесії ЗНО в межах спільної діяльності ОРЦОЯО та КЗ «КОІППО імені Василя
Сухомлинського» створені регіональні робочі експертні групи з питань визначення
результатів зовнішнього незалежного оцінювання-2017. Роботу експертних груп з
предметів ЗНО організовано та проведено відповідно до графіка УЦОЯО.
У рамках підготовки до проведення ЗНО-2017 відбулися навчально-методичні
заходи за участю представників ОРЦОЯО:
 для відповідальних за організацію ЗНО органів управління освітою
райдержадміністрації, міських рад, об’єднаних територіальних громад та відповідальних за
пункти реєстрації в Кіровоградській області відбувся навчально-методичний семінарпрактикум з теми «Організаційно-технологічні аспекти реєстрації для участі в ЗНО – 2017»;
 для відповідальних за організацію ЗНО органів управління освітою
райдержадміністрації, міських рад, об’єднаних територіальних громад та відповідальних за
пункти реєстрації в Кіровоградській області відбувся інструктивно-методичний семінар з
теми «Організаційно-методичне забезпечення роботи пункту проведення пробного
зовнішнього незалежного оцінювання в 2017 році»;
 для відповідальних за проведення ЗНО в округах та відповідальних за пункти ЗНО
уповноважені особи Українського центру оцінювання якості освіти провели інструктивнометодичний семінар з теми «Організаційно-методичне забезпечення роботи пункту
проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання в 2017 році»;
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 навчально-методичний онлайн-семінар для навчання та сертифікації старших
екзаменаторів, які залучені до перевірки завдань відкритої форми в сертифікаційних
роботах учасників зовнішнього незалежного оцінювання з математики у 2017 році;
 навчально-методичний онлайн-семінар для навчання та сертифікації старших
екзаменаторів, які залучені до перевірки завдань відкритої форми в сертифікаційних
роботах учасників зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури у
2017 році;
 навчально-методичний онлайн-семінар для навчання та сертифікації старших
екзаменаторів, які залучені до перевірки завдань відкритої форми в сертифікаційних
роботах учасників зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови у 2017;
 інструктаж для відповідального за пункт перевірки;
 навчально-методичний семінар для навчання та сертифікації екзаменаторів з
української мови і літератури;
 навчально-методичний семінар для навчання та сертифікації екзаменаторів з
математики;
 навчально-методичний семінар для навчання та сертифікації екзаменаторів з
англійської мови;
 навчання та сертифікація осіб, залучених до проведення основної та додаткової
сесій ЗНО-2017 (за окремим графіком ОРЦОЯО).
З питань ЗНО 2017 року на сайті Центру сучасних технологій оцінювання якості
освіти (http://monitoring.koippo.kr.ua/) розміщено 64 інформаційні повідомлення.
Центром проведено єдине фахове вступне випробування для здобуття ступеня
магістра за спеціальністю «Право». Цього дня у фаховому випробуванні взяли участь 194
особи, що становить 95%.
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 52, з
них – 5 представників ЗМІ (філія ПАТ «НСТУ» Кіровоградська регіональна дирекція»).
Здійснено організаційно-методичний супровід основної та додаткової сесій
зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року.
ХІІ. Інформаційно-видавнича діяльність
12.1. Видавнича діяльність
Лабораторія інформаційно-методичного забезпечення освітнього процесу у 2017
році забезпечила редагування та випуск друкованої продукції:
1. Чала М.С. Ребуси на уроках інформатики та в позаурочний час. Навчальнометодичний посібник (електронний формат). – 68 с.
2. На шляху до Нової школи: матеріали регіональної школи новаторства / укладач
Кірішко Л.М. – 136 с.
3. Вікторіна О.М. Використання фразеологізмів у творах письменників
Кіровоградщини (матеріали роботи творчої групи). Навчально-методичний
посібник. – 88 с.
4. Освіта Кіровоградщини: творчі здобутки, педагогічні ідеї та технології (за
результатами вивчення, узагальнення і впровадження педагогічного досвіду 20112015 роки). Анотований каталог. Укладач: Шаповалова Т.А. – 88 с.
5. Молчанова О.М. Психолого-педагогічні аспекти супроводу учнів з девіантною
поведінкою в умовах професійно-технічної освіти: методичні рекомендації. – 24 с.
6. Войтко В.В. Психолого-педагогічний супровід дітей з затримкою психічного
розвитку: методичні рекомендації. – 48 с.
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7. Компетентнісний підхід у навчальному процесі початкової школи: збірник
матеріалів обласної творчої групи вчителів початкових класів / упорядник Н.Г.
Тіхонова. – 124 с.
8. Кріпака С.В. Формування системного мислення в учнів початкової школи:
методичний посібник. – 60 с.
9. Гельбак А.М. Формування підприємливості учня як ключової компетентності для
життя: методичні рекомендації. – 24 с.
10. Корекційна робота з учнями професійно-технічних навчальних закладів з
профілактики девіантної поведінки. Збірник корекційних програм. Укладач: Войтко
В.В. – 140 с.
11. Експертиза проектів шкільних підручників: методичні рекомендації. Укладач:
Жосан О.Е. – 24 с.
12. Желєзнова Т.П. Організація роботи з профілактики дитячого травматизму в
навчальних закладах області: навчально-методичний посібник. – 60 с.
13. Войтко В.В. Психолого-педагогічний супровід дітей з вадами зору: методичний
посібник. – 80 с.
14. Небеленчук І.О. Література рідного краю. Науково-методичний посібник. – 104 с.
15. Аналітичні матеріали за підсумками участі школярів області у Всеукраїнських
учнівських олімпіадах з навчальних предметів, турніру юних істориків
(2016/2017 н. р). Аналітично-інформаційні матеріали/ укладач А.Г. Вареха. – 100 с.
16. Литвиненко О.В., Частаков А.В. Методичні рекомендації створення курсу в системі
дистанційного навчання Moodle. Навчально-методичний посібник. – 40 с.
17. Методичні орієнтири серпневих зустрічей освітян області – 2017: методичні
рекомендації щодо змісту і форм проведення / укладачі: О.В. Половенко, Л.М.
Кірішко. – 76 с.
18. Поважаю європейські цінності – будую сучасну Україну: методичні рекомендації
для проведення Першого уроку в 2017/2018 навчальному році / укладачі: Ю.В.
Міцай, С.М. Пляка, О.П. Третяк. – 156 с.
19. Науково-методичний супровід функціонування інформаційно-освітнього простору
регіону: Науково-методичний вісник №53. – 422 с.
20. Шляхи формування предметних компетентностей на уроках історії та правознавства
(з досвіду роботи учителів Кіровоградщини). Частина ІІІ. Методичний посібник /
укладачі: Ю.В. Кравченко, Н.С. Черткова. – 88 с.
21. Атестація та ліцензування закладів освіти області у 2016/2017 навчальному році /
упоряд. А.О. Доненко, С.П. Самойлов, О.Г. Ткаченко; за заг. ред. О.В. Дорошенка. –
20 с.
22. Аман І.С., Литвиненко О.В. Інтернет-сервіси в освітньому просторі. Випуск 2.
Методичний посібник. – 60 с.
23. Тищенко Т.О. Інструктивно-методичні матеріали щодо впровадження інклюзивної
освіти в дошкільних навчальних закладах. – 28 с.
24. Підготовка дітей до школи як педагогічна проблема: матеріали обласної онлайнконференції. – 84 с.
25. Зовнішнє незалежне оцінювання та державна підсумкова атестація у формі ЗНО
2017 року (узагальнені результати). – 105 с.
26. Ізюмченко Л.В., Ткаченко Л.А. Інтенсифікація підготовки до зовнішнього
незалежного оцінювання з математики (планіметрія). –100 с.
27. Гагаріна Н.П. Художньо-продуктивна компетенція дошкільників. Діти і картини:
навчально-методичний посібник. – 48 с.
28. Молчанова О.М. Розвиток емоційної компетентності педагога засобами тренінгу:
навчально-методичний посібник. – 48 с.
29. Босько В.М. Історичний календар Кіровоградщини на 2018 рік. Люди. Події. Факти.
Альманах-довідник. – 260 с.
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В обласній газеті «Народне слово» опубліковані історико-краєзнавчі розвідки:
1. «Ганнинське та Всеволожські: маленьке село з великою історією».
2. «Єлисаветградський Сковорода» Володимир Менчиць: дядько Михайла
Грушевського».
3. «Ганна Родзевич (Іконникова): історія життя видатної жінки».
4. «Село Копанки: генерал-лейтенант Оводов і родина Ерделі».
5. «Синий платочек», «Край, мій рідний край», «Журавлі», «Москва златоглавая»:
загадки і таємниці легендарних пісень».
6. «Несмотря на отсутствие известности»: Олег Мерцедін – фотолітописець радянського
мистецтва».
7. Українофіли Євген та Микола Борисови: видатні земські діячі Єлисаветградського та
Олександрійського повітів.
8. Єлисаветградський поліцмейстер Олександр Родкевич: видатний громадський діяч та
батько двох генералів.
9. Подорож у російську та українську революції 1917 року через Єлисаветград.
10. Гірничий інженер Мартін Шимановський та фотограф Еммануїл Плетцер:
єлисаветградці – в історії Кривого Рогу.
У Всеукраїнському тижневику «Украина-Центр» надруковано статтю «Спомин про
Віктора Петракова».
У газеті «Центральноукраїнська освіта» опубліковані статті:
1. Як єлисаветградець став у США співробітником ЦРУ, а його син – видатним
музикантом та громадським діячем.
2. Лев Толстой і єлисаветградці: Єлисаветград – одна із столиць «толстовства».
Працівники лабораторії сприяли підготовці та друку буклетів і програм до олімпіад,
конференцій, семінарів та інших заходів; бланків грамот, подяк, дипломів, вітань,
запрошень як колективам, так і приватним особам.
Заплановано, але не подано до роботи та не видано посібники
(станом на 01 грудня 2017 року):
1. Кондратова В.В. Метод проектів як засіб розвитку творчої активності учнів в
загальноосвітньому навчальному закладі. Методичний посібник. (Лютий).
2. Шовенко О.С. Особливості підготовки школярів до Всеукраїнської олімпіади з
інформаційних технологій. Навчально-методичний посібник (електронний формат).
(Лютий).
3. Чала М.С. Інструменти формуючого оцінювання в діяльності вчителя
інформатики. Навчально-методичний посібник. (Червень).
4. Міцай Ю.В., Гайда Л.А., Пляка С.М. Виховна система навчального закладу:
ціннісний вимір. Методичний посібник. (Жовтень, вносяться корективи у понятійний
апарат та зміст напрацьованого матеріалу у зв’язку з виходом нового Закону України «Про
освіту» від 5 вересня 2017 року №2145-VІІІ).
5. Трубіна В.Г. Контрольно-аналітична діяльність адміністрації навчального
закладу. Методичний посібник. (Листопад).

12.2. Формування бібліотечного ресурсу: комплектація, організація, використання та
збереження бібліотечного фонду
Реалізація пріоритетного завдання бібліотеки щодо інформаційної, освітньої та
соціально-культурної функції здійснюється за умови ефективного і повноцінного
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використання ресурсів. Таким чином, діяльність працівників бібліотеки була спрямована
на найбільш доцільне і ефективне використання фонду.
Показники на 31 грудня 2017 року
Кількість зареєстрованих користувачів
3 676
Кількість відвідувань
6 788
Кількість книговидач
25 243
З них:
Книг
16403
Періодичних видань
8840
З них за відділами:
Суспільно-політична
1 263
Природничо-математична
2 757
Педагогічна
6 235
Довідково-інформаційна
1 224
Мовознавство та літературознавство
2 773
Психологія
2 151
З них за мовами:
українською,
21693
іншими
3 550

У 2017 році обертаність фонду склала 0,63. Можна зазначити, що фонд був
використаний достатньо. Показник пояснюється досить високою книгозабезпеченістю
користувачів. Відповідно середня читаність (на 31 грудня 2017 р.) складає 6,86. Цей
показник пояснюється тим, що в бібліотеці з’явилася можливість користуватися
літературою ще й в електронному вигляді, а не тільки в паперовому.
Рівень відвідуваності, читаності та книговидач залежить від оптимально
налагодженої інформаційно-бібліографічної роботи, популяризації літератури. З цією
метою бібліотека активно застосовувала інноваційні форми бібліотечної роботи.
Провідним напрямком модернізації бібліотеки ІППО було впровадження нових
інформаційних технологій, користування Інтернетом, оновлення інформації на блозі.
Застосування інформаційно-комунікаційних технологій забезпечувало можливість
надавати бібліографічні довідки та надавати інформацію за максимально короткий час,
створювати власний інформаційний продукт (друковані рекомендаційні списки та ін.),
якнайповніше розкривати фонди бібліотеки,
здійснювати інформаційний пошук
користувачами.
Цього року комплектування фонду бібліотеки здійснювалося через КП «Поліграфія»
(8 назв), за рахунок спонсорів (30 комплектів журналів «Основа» з книжковим
додатком «Бібліотека» – 120 назв; подарованих посібників 31 назва); та шляхом
передплати періодичних видань (55 комплектів).
Фонд бібліотеки комплектувався науковою літературою з питань педагогіки,
психології, методики викладання шкільних предметів, інноваційних методів навчальновиховного процесу, тощо.
Одною з найважливіших ділянок діяльності бібліотеки є передплата періодичних
видань. Саме тому цьому питанню приділяється особлива увага. З цією метою детально
вивчається каталог періодичних видань України та враховуються всі напрямки педагогічної
діяльності інституту, інформаційні та професійні потреби вчителів та інших працівників
освіти. Передплата здійснюється у два етапи: на перше та друге півріччя. Бібліотека
отримує 218 комплектів періодичних видань, з них журналів - 76 (2753 прим), газет – 7.
Слід зазначити, що журнали видавництв «Педагогічна преса» та «Основа» бібліотека
отримує в 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,
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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», «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», «Управління освітою», «Директор школи», «Післядипломна освіта в Україні»,
«Заступнику директора школи», «Практика управління закладами освіти», «Практика
управління дошкільним закладом», «Методист»); видання Академії педагогічних наук
України («Педагогічна газета», «Педагогіка і психологія»); універсального педагогічного
змісту («Рідна школа», «Позакласний час», «Педагогічна майстерня» та інші); 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 («Дитина з особливими потребами», «Логопед»); позашкільної освіти
(«Позакласний час») та громадсько-політичні газети законодавчої, виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування ( «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 втратили
ефективність 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 розміщувати каталожні картки, доповнюючи вже існуючі. Реєстраційна
картотека періодичних видань зберігається у читальному залі.
В 2017 році бібліотекою було розповсюджено по районах та містах області 200
примірників літератури різного змісту за державною програмою «Українська книга».
Серед розповсюдженої літератури окремо хочеться сказати про власне видання нашої
установи - щоквартальний науково-методичний журнал «Педагогічний вісник» №4 (2016
рік) та №1-2 за 2017 рік у кількості 200 примірників.
Кількісні показники нових надходжень на 31.12. 2017 року.
Всього
назв
40

Книги
прим.
51

Журнали
назв
прим.
250
4756

назв
297

прим.
4814

Всього
(назв)

Педагогіка
(назв)

Суспільно-політична
(назв)

Психологічна
(назв)

297

214

23

12

назв
7

Газети
компл.
7

Мовознавство та
літературознавство
(назв)
48

Наведені показники засвідчують належну забезпеченість інформаційними
ресурсами, в тому числі й періодичними виданнями. Цього року комплектування фонду
бібліотеки здійснювалося через КП «Поліграфія», різні наукові інститути Міністерства
освіти і науки України, за рахунок спонсорів та шляхом передплати періодичних видань.
Одним з показників при формуванні бібліотечного фонду є коефіцієнт оновлюваності, який
у 2017 році склав 0,12%. Достатнім оновленням вважається показник на рівні 5%, тож,
можна вважати, що комплектування ресурсу бібліотеки в 2017 році є незадовільним
(низький рівень надходження книжкової літератури, зокрема підручників).
інформаційно-бібліографічна
діяльність включає такі заходи: передплату
періодичних видань (І-ІІ півріччя), організацію книжкових виставок та презентацій (28),
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бібліографічних оглядів літератури (8), інформація про нові надходження (8),
рекомендаційні, тематичні та індивідуальні списки літератури з різної тематики (10),
викладок літератури (6), підбір навчально-методичної літератури (6) та інше. Систематично
ведеться робота з організації книжкових виставок: постійно діючих (7), тематичних (2),
нових надходжень (8); методичних викладок (6), відкритих переглядів (5). Книжкові
виставки з актуальних проблем освіти та сучасності організовувалися регулярно, згідно з
планом курсів та семінарів. У читальному залі демонструвалися книги з педагогіки, історії
України, політики, про відомих українських письменників і діячів, тощо. Ось назви кількох
книжкових виставок, створених працівниками бібліотеки у 2017 році:
− Виставка літератури «Дзвони єднання» до Дня соборності України;
− Виставка літератури «Рідна мово! Ти єднаєш нас!» до Всесвітнього Дня рідної
мови;
− Виставка літератури «Мученицька Україна» - жертвам Голодомору та пам’яті
Героїв Крут;
− Виставки нових надходжень літератури до бібліотеки КОІППО;
− Виставка літератури «КОІППО – освітянам області» − протягом року;
− Виставка літератури «Непоборимий Син землі» до 120-ї річниці від дня
народження Є. Маланюка − протягом року;
– Виставка літератури «Наукова спадщина Василя Сухомлинського у
контексті розвитку освіти особистості впродовж життя» до 99-ї річниці з дня
народження В. Сухомлинського − протягом року.
Користувачам бібліотеки було запропоновано велику розгорнуту ретро-виставку
цікавих книг, котра супроводжувалася усними коментарями читачів та рекомендаціями
бібліотекаря.
Бібліотека у своєму фонді формує такі зібрання літератури:
 «Методичний вісник» (з 1995);
 «Педагогічний вісник» ( з 2007);
 «Видання КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» (з 2001).
12.3. Висвітлення в засобах масової інформації досягнень педагогічної науки та
педагогічного досвіду регіону
Упродовж року науково-педагогічні та педагогічні працівники КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлинського» висвітлювали в засобах масової інформації досягнення
педагогічної науки та педагогічний досвід регіону, зокрема:
 КОДТРК, обласне радіо; «Презентація культурологічного проекту «За волю і долю
України». (Наш край у 1917-1921рр.)» (18.01.2017 р., Гайда Л.А.).
 КОДТРК, обласне радіо; «До 95-річчя від дня народження Г.М. Перебийноса»
(22.02.2017 р., Гайда Л.А.).
 КОДТРК, обласне радіо; «До Міжнародного дня пам’яток історії і культури» (з
досвіду краєзнавчої діяльності М. Наумової, Перчунівська загальноосвітня школа
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ХІІІ. Статистичний звіт роботи інституту за 2017 рік
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- спільні засідання
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ОБГОВОРЕНО:
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- текстів статей науково-педагогічних працівників
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всеукраїнського рівня
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- буклетів
- інформаційних листів
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- аналітичних записок тощо
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- відзивів на автореферати
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- інформаційних повідомлень на сайт інституту
- інформаційних повідомлень на сайт підрозділу
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- учителів
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- керівників ЗНЗ
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- педагогічних колективів
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- закладів освіти
- методистів-кореспондентів
- рай(міськ) методкабінетів(центрів)
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- участь у міжвузівських конференціях
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- участь у регіональних семінарах
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