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І. Організаційно-керівна діяльність  
У 2019 році комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» (далі – КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського») забезпечував реалізацію завдань державної політики в галузі освіти, 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, керівних та методичних кадрів області, 

готовність педагогів до роботи в умовах реформування освіти, модернізацію системи освіти 

дорослих відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року «Деякі 

питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників».  

Діяльність  КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» була спрямована на:  

- виконання Законів України «Про освіту» (2017), «Про загальну середню освіту» 

(1999) та ін.; 

- реалізацію завдань Національної стратегії розвитку освіти на період до 2021 року 

(розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 року №686-р «Про затвердження 

плану заходів з реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 

року»), галузевої Концепції розвитку неперервної педагогічної освіти (наказ Міністерства 

освіти і науки України від 14.08.2013 року №1176 «Про затвердження галузевої Концепції 

розвитку неперервної педагогічної освіти»), Концепції «Нова українська школа» та ряду 

державних цільових і регіональних освітніх програм; 

- проєктування інноваційного розвитку освіти на засадах компетентнісно 

орієнтованого підходу з розширення функціонування інформаційно-освітнього простору 

регіону з чітко визначеними компонентами середовищами; 

- забезпечення постійного науково-методичного супроводу та прогнозування 

неперервного професійного розвитку педагогічних, управлінських, методичних кадрів 

області в міжатестаційний період; 

- забезпечення науково-методичного й організаційного супроводу дистанційного 

навчання педагогічних, управлінських, методичних кадрів області та дистанційного 

супроводу у міжатестаційний період; 

- координація діяльності районних (міських, ОТГ) методичних служб; 

- проєктування соціально-економічного розвитку області засобами освіти, зокрема: 

створення єдиного інформаційного освітнього простору; розвиток інформаційних ресурсів 

інституту; підготовка педагогічних кадрів до роботи за новим змістом і програмами щодо 

реалізації нової редакції Державних стандартів; науково-методичний супровід та навчально-

методичне забезпечення професійної діяльності педагогів, які працюють з обдарованими 

учнями та дітьми з особливими освітніми потребами; експертно-аналітична діяльність; 

моніторинг якості освіти; зовнішнє незалежне оцінювання; науково-методичне забезпечення 

реалізації всеукраїнських та регіональних програм; 

- науково-методичне забезпечення упровадження інклюзивної освіти; 

- методичний супровід організаційно-правових аспектів діяльності психологічної 

служби системи освіти; 

- поширення сучасних форм науково-методичної роботи з педагогічними кадрами: 

школи фахової майстерності, школи молодого педагога, обласні школи методиста, методичні 

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

лабораторії тощо;  

- поліпшення матеріально-технічного забезпечення діяльності інституту. 
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1.1. Структура інституту 

У комунальному закладі «Кіровоградський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» у 2019 році діяли такі структурні 

підрозділи: 

Кафедри (3): дошкільна та початкова освіта; теорія і методика середньої освіти; 

педагогіка, психологія і корекційна освіта. 

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

методичний центр оцінювання якості освіти; обласний навчально-методичний центр 

освітнього менеджменту та координації діяльності методичних служб; обласний навчально-

методичний центр психологічної служби системи освіти; навчально-методичний центр 

дистанційного навчання; центр ліцензування освітньої діяльності та видачі документів про 

освіту; ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти. 

Науково-методичні лабораторії (8): виховної роботи і формування культури 

здоров’я; гуманітарно-естетичних дисциплін; іноземних мов та міжнародних освітніх 

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

охорони праці; природничо-математичних дисциплін; суспільствознавчих дисциплін; 

фізичної культури, спорту і захисту Вітчизни.  

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

Бібліотека. Бухгалтерія. Канцелярія. Гуртожиток. 

1.2. Засідання вченої ради 

Вчена рада інституту, як вищий колегіальний орган закладу, здійснювала свою роботу 

відповідно до Положення та плану роботи на рік. На засіданнях розглядалися питання щодо:  

- організаційного та науково-методичного забезпечення реалізації Концепції «Нова 

українська школа» в регіоні; 

- стану та перспектив розвитку психологічної служби в регіоні; 

- координації роботи методичних служб в організації самоосвітньої діяльності 

педагогічних працівників у міжатестаційний період; 

- організаційно-методичних засад діяльності ресурсного центру підтримки інклюзивної 

освіти; 

- організації та результативності роботи кафедр щодо очно-дистанційного підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників; 

- результатів дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня з комплексної 

проблеми «Становлення і розвиток мережі опорних шкіл в умовах децентралізації та 

формування освітніх округів в області» (2017 – 2019 рр.); 

- затвердження Програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників (за 

напрямами); 

- обговорення матеріалів педагогічного досвіду, затвердження до друку навчальної 

літератури та ін. 

1.3. Засідання науково-методичної ради 

На засіданнях науково-методичної ради розглядались пріоритетні напрями здійснення 

науково-методичного супроводу освітньої діяльності закладів регіону. Зокрема були 

обговорені такі питання: 

- про визначення основних напрямів науково-методичної діяльності інституту у 

площині розкриття комплексної науково-дослідної теми «Розвиток професійної 

компетентності педагогічних працівників у системі післядипломної освіти»; 
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- про запровадження G Suite для організації маркетингової діяльності ОІППО та 

методичних служб регіону; 

- про науково-методичний супровід і підсумки проведення першого та другого турів 

всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2019»; 

- про підсумки ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 

предметів та турнірів у 2019 році; 

- про науково-методичний супровід викладання навчальних предметів у 2019-2020 

навчальному році; 

- про результати зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень учнів 

Кіровоградської області у 2019 році; 

- про науково-методичний супровід інклюзивного навчання у закладах освіти 

Кіровоградської області; 

- про результати запровадження інноваційних форм здійснення науково-методичного 

супроводу; 

- про результати узагальнення досвіду роботи «Педагогічна палітра педагога» та 

«Педагогічна палітра викладача» та ін. 

Електронні матеріали засідань розміщенні на сторінці «Діяльність ОІППО/Науково-

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

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 науково-

методичній радах КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» щодо рекомендацій: до 

друку; схвалення на науково-методичних радах ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»; 

надання грифу Міністерства освіти і науки України. 

На засіданнях експертно-аналітичної ради було розглянуто 10 експертних висновків на 

рукописи навчально-методичних, наукових посібників та інших матеріалів науково-

педагогічних і педагогічних працівників регіону. 

1.5. Засідання методичної комісії 

Упродовж року на засіданнях методичної комісії було розглянуто 13 висновків на 

матеріали дистанційних курсів та дистанційних тренінгів для системи післядипломної 

педагогічної освіти, які були рекомендовані для впровадження в КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» щодо організації підвищення кваліфікації керівних, педагогічних, 

методичних кадрів за дистанційною формою навчання. 

Також були схвалені навчально-тематичні плани для організації курсів підвищення 

кваліфікації керівних та педагогічних кадрів, а саме: учителів початкових класів та вчителів, 

які викладають інформатичну освітню галузь у початковій школі; учителів (викладачів) 

української мови і літератури, зарубіжної літератури та російської мови; керівників закладів 

загальної середньої освіти (директорів, заступників директорів із навчально-виховної, 

навчальної роботи), які викладають українську мову і літературу; керівників закладів 

загальної середньої освіти (директорів, заступників директорів із навчально-виховної, 

навчальної роботи), які викладають предмети освітніх галузей «Математика»,  

«Природознавство»; учителів, які викладають предмети освітньої галузі «Природознавство» 

(географія, біологія, природознавство).  

На засіданні методичної комісії були затверджені списки дистанційних семінарів-

практикумів (курсів) та дистанційних тренінгів для проведення підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників у 2020 році. 

http://koippo.kr.ua/category/nmr
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1.6. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників 
закладу  

Відповідно до плану-графіка підвищення кваліфікації 17 науково-педагогічних та 

педагогічних працівників (Нудний В.М., Хлань Л.М., Ревнивцева О.В., Ліснічук К.М., Вареха 

А.Г., Бабіна О.О., Ніколаєва О.П., Ткаченко С.В., Яковова Г.Я., Чуй Н.В., Богданова О.П., 

Берегова Н.В., Плахута С.М., Курілін О.М., Ципочкін А.В., Кирилюк А.П., Шаповалова Т.А., 

Відіборенко І.В., Гринюкова Р.А.) пройшли курси підвищення кваліфікації при Державному 

вищому навчальному закладі «Університет менеджменту освіти». 

Стажування пройшли 2 викладачі (Молчанова О.М., Вікторіна О.М.) при 

Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира 

Винниченка. 

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

У 2019 році була апробована нова форма співпраці ОІППО, а саме: бенчмаркінг-візит 

до Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, що проводиться 

в рамках Програми навчання і розбудови потенціалу ІППО на 2019-2020 рр. (проєкт «Фінська 

підтримка реформи української школи»).  

Також протягом року були реалізовані традиційні форми співпраці, підрозділи 

найбільш активно співпрацювали з кафедрами і факультетами Центральноукраїнського 

державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, 

Центральноукраїнського національного технічного університету, Льотної академії 

Національного авіаційного університету (у проведенні лекційних та  практичних занять для 

здобувачів освіти на курсах підвищення кваліфікації; в організації й проведенні ІІІ етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів та турнірів з навчальних 

предметів). Зокрема: 
Назва структурного 

підрозділу 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

Форма проведення заходу, назва 

Співорганізатори (заклади вищої 

освіти, освітні установи та 

громадські організації в межах 

України) 

Кафедра 

дошкільної та 

початкової освіти 

 

Обласна міжвузівська науково-

практична  конференція з проблеми 

«Компетентнісний, діяльнісний та 

інтегрований підходи до викладання  

предметів у початкових класах 

відповідно до Концепції «Нова 

українська школа» 

Центральноукраїнський державний 

педагогічний університет імені 

Володимира Винниченка 

На конференцію була запрошена 

Вашуленко О.В., науковий 

співробітник відділу початкової 

освіти Інституту педагогіки НАПН 

України 

Онлайн-круглий стіл з проблеми: 

«Дидактичні особливості освітнього 

процесу в умовах реалізації 

концептуальних засад Нової 

української школи» у рамках 

засідання науково-дослідницького 

об’єднання вчителів початкових 

класів, наставників закладів 

загальної середньої освіти, які 

пілотують новий державний 

стандарт початкової освіти, тренерів 

Кіровоградської області для 

Навчально-виховний комплекс 

«Новопечерська школа» 
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підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників, які 

навчатимуть учнів відповідно до 

Концепції «Нова українська школа» 

Кафедра 

педагогіки, 

психології і 

корекційної освіти 

VІІІ Міжнародна науково-

практична онлайн-інтернет 

конференція «Проблеми та інновації 

в природничо-математичній, 

технологічній і професійній освіті», 

присвячена 100-річчю І.Г.Ткаченка  

Центральноукраїнський державний  

педагогічний університет імені 

Володимира Винниченка 

Тренінг «Діалогічний підхід у 

міжособистісній взаємодії»  

Центрально-український державний 

педагогічний університет імені 

Володимира Винниченка, кафедра 

практичної психології 

Педагогічний арт-пікнік 

педагогічних працівників закладів 

соціально-психологічної 

реабілітації дітей з інвалідністю. 

Проблема: «Світ без обмежень»  

КЗ «Центр соціальної реабілітації 

(денного догляду) дітей з 

інвалідністю Фортечної районної у 

м. Кропивницькому ради» 

Обласний конкурс «Бенефіс 

психолога» 

Навчально-методичний центр 

професійно-технічної освіти у 

Кіровоградській області 

Міжнародна міждисциплінарна 

науково-практична конференція 

«Простір арт-терапії: мінливість та 

стабільність – пошуки балансу»  

Всеукраїнська Арт-терапевтична 

асоціація 

ІV Всеукраїнський фестиваль 

психотерапії і творчості «Арт-лайф 

Хортиця. На крилах спонтаності»  

Всеукраїнська Арт-терапевтична 

асоціація 

Всеукраїнський дистанційний 

науково-практичний семінар 

«Психолого-педагогічний супровід 

учнів з особливими освітніми 

потребами» 

Інститут корекційної педагогіки та 

психології Національного 

педагогічного університету імені 

М.П.Драгоманова  

Всеукраїнський круглий стіл 

«Проблеми викладання предметів 

духовно-морального спрямування»  

Рада з питань співпраці з церквами та 

релігійними організаціями при 

міністерстві освіти і науки України 

Науково-методична 

лабораторія 

виховної роботи і 

формування 

культури здоров’я 

Всеукраїнський екологічний 

конкурс «Світ творчості»; засідання 

круглого столу «Розвиток еколого-

натуралістичного напряму в 

області» 

КЗ «ОЦЕНТУМ» 

Обласний конкурс килимових 

квіткових композицій 

КЗ «ОЦЕНТУМ» 

Обласний етап всеукраїнського 

конкурсу “Джерело творчості” у 

номінації “Керівник гуртка-2019” за 

еколого-натуралістичним напрямом 

позашкільної освіти 

Інститут сільського господарства 

Степу НААН 

 Обласний етап конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів 

членів Малої академії наук 

Територіальне відділення Малої 

академії наук 
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Презентація художніх листівок 

«Шевченкіана»  

Кіровоградський обласний художній 

музей 

Обласний чемпіонат з 

інтелектуальних ігор серед школярів 

та серед молоді 

КПНЗ «КОЦДЮТ», молодіжна 

організація «Кіровоградська обласна 

ліга інтелектуального розвитку» 

VII Робоча нарада з питань апробації 

та впровадження курсу «Культура 

добросусідства» у закладах освіти 

України 

Міністерство освіти і науки України 

Розробка та реалізація 

культурологічного проєкту «Марко 

Кропивницький як бренд». 

Підготовка та презентація освітньої 

програми (туристичного маршруту) 

Бобринецький районний 

краєзнавчий музей ім. Миколи 

Смоленчука 

Всеукраїнський семінар-тренінг 

обласних координаторів 

впровадження експерименту 

всеукраїнського рівня з реалізації 

Програми «Нова українська школа у 

поступі до цінностей» 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

Науково-методична 

лабораторія 

природничо-

математичних 

дисциплін 

Міжвузівська науково-практична 

конференція голів РМО вчителів 

географії, біології, хімії 

“Компетентнісно зорієнтоване  

навчання – стратегічний напрям 

реформування освіти”  

Центральноукраїнський     

державний педагогічний 

університет імені Володимира 

Винниченка; 

КВНЗ «Вінницька академія 

неперервної освіти» 

Міжнародна науково-практична 

конференція “Актуальні проблеми 

природничої освіти: стратегії, 

технології та інновації”  

Центральноукраїнський     

державний педагогічний 

університет імені Володимира 

Винниченка 

Обласний 

навчально-

методичний центр 

освітнього 

менеджменту та 

координації 

діяльності 

методичних служб 

Семінари-практикуми, тренінги з 

упровадження науково-

педагогічного проєкту «Інтелект 

України» в практику роботи 

навчальних закладів 

ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» МОНУ; Харківський 

національний педагогічний 

університет імені Г.С. Сковороди; 

Харківська гімназія № 169 

Харківської міської ради 

Літня школа завідувачів 

(директорів), методистів методичних 

кабінетів (центрів) органів 

управління освітою 

райдержадміністрацій, міських рад, 

об’єднаних територіальних громад, 

директорів закладів загальної 

середньої освіти 

КВНЗ «Вінницька академія 

неперервної освіти» 

Міжрегіональна школа новаторства 

керівних, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників 

післядипломної освіти Полтавщини 

та Кіровоградщини 

Полтавський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти       

ім. М.В. Остроградського 
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Науково-методична 

лабораторія 

інформаційно-

технологічної 

освіти 

Регіональний етап змагань з усного 

математичного рахунку в режимі 

онлайн Прангліміне в рамках 

україно-естонського проекту 

Міксіке 

Естонська освітня організація OU 

MIKSIKE 

Вікімарафон з написання статей до 

української Вікіпедії 

Громадська організація «Вікімедія 

Україна» 

Відкрита обласна інтернет-

конференція  «Безпека дітей в 

Інтернеті: попередження, освіта, 

взаємодія» 

Громадська організація «Партнери 

цифрового правозахисту»;  

Національний комітет Дня 

безпечного Інтернету в Україні 

Проведення Національного фіналу 

(віртуального» Міжнародних 

змагань з усного математичного 

рахунку в режимі онлайн 

Прангліміне в рамках україно-

естонського проєкту Міксіке 

Естонська освітня організація OU 

MIKSIKE 

 

Науково-методична 

лабораторія 

гуманітарно-

естетичних 

дисциплін 

Всеукраїнський семінар-практикум 

«Бібліотека для молоді: формати, 

неформати, платформи 

можливостей» 

Обласна  бібліотека  для юнацтва 

ім. Є. Маланюка; департамент 

культури, туризму та культурної 

спадщини Кіровоградської ОДА  

Науково-методична 

лабораторія 

фізичної культури, 

спорту і захисту 

Вітчизни 

 І-й Всеукраїнський науково-

практичний семінар «Новації, 

практики та перспективи розвитку 

фізичної культури і спорту» 

Центральноукраїнський державний 

педагогічний університет  

імені Володимира Винниченка 

 ХХV Всеукраїнська науково-

практична конференція  «Фізичне 

виховання і спорт в навчальних 

закладах України на сучасному 

етапі: стан, напрямки та 

перспективи розвитку»  

Центральноукраїнський державний 

педагогічний університет  

імені Володимира Винниченка 

Науково-

методична 

лабораторія 

основ здоров’я, 

безпеки 

життєдіяльності 

та охорони праці 

Упровадження здоров’язбережних 

превентивних проєктів: 

- «Чесна гра», «Маршрут 

безпеки» - програми з 

профілактики ВІЛ для молоді; 

Упровадження здоров’язбережних 

превентивних проєктів: 

- «Попередження торгівлі 

людьми» (впровадження програми 

в інститутах післядипломної 

педагогічної освіти); 

- «Вчимося жити разом» 

(підготовка вчителів, які 

викладають основи здоров’я, за 

двокомпонентною моделлю,); 

- Навчання на засадах розвитку 

життєвих навичок (підготовка 

вчителів, які викладають основи 

здоров’я та впроваджують 

превентивні проєкти); 

Головне управління Державної 

санітарно-епідеміологічної служби в 

Кіровоградській області; 

управління Державної служби з 

питань праці у Кіровоградській 

області; 

відділення виконавчої дирекції 

Фонду соціального страхування від 

нещасних випадків на виробництві 

та професійних захворювань  

України  у м. Кропивницький; 

Регіональна рада з питань протидії 

туберкульозу та ВІЛ-

інфекції/СНІДу; 

GIZ (німецьке товариство 

міжнародного співробітництва); 

Міжнародна неурядова організація 

«Футбол для всіх» (Grassroot Soccer), 

Футбольний молодіжний проєкт GIZ 

«Розвиток молоді через футболу» 
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- «Захисти себе від ВІЛ» 

(упровадження європейських 

стандартів якісної превентивної 

освіти, запобігання стигмі і 

дискримінації, інтеграції ВІЛ-

інфікованих дітей до шкільного 

середовища, розбудову 

партнерства з батьками, учнями, 

державними установами і 

громадськими організаціями); 

-  «Посилення спроможності 

педагогів у забезпеченні дієвої 

профілактики ВІЛ/СНІДу, протидії 

стигмі і дискримінації»;  

«Шкільна програма з 

профілактики вживання тютюну, 

алкоголю і наркотиків (ХОУП)». 

(YDF – Youth Development through 

Football); 

Міжнародна незалежна 

некомерційна організація Project 

HOPE; 

Міжнародний благодійний фонд 

«Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в 

Україні»; 

Дитячий Фонд Об’єднаних націй 

(ЮНІСЕФ); 

Молодіжна громадська організація 

«Пульсар» 

Обласний 

навчально-

методичний центр 

психологічної 

служби системи 

освіти 

Науково-практичний семінар, 

соціальних педагогів «Теоретико-

прикладні аспекти сучасної 

психологічної служби в Україні»; 

 

ІІ (обласний) етап Всеукраїнського 

конкурсу авторських програм 

практичних психологів і соціальних 

педагогів «Нові технології у новій 

школі» у номінації «Профілактичні 

програми». 

 

Проведення  всеукраїнського 

моніторингового дослідження 

серед учасників навчально-

виховного процесу: «Надання 

допомоги дітям, постраждалим від 

військових дій і внутрішньо 

переселеним особам в діяльності 

психологічної служби»; 

впровадження спецкурсів «Сімейна 

розмова»;  

 

впровадження спецкурсів 

«Дорослішай на здоров’я»  

Центральноукраїнський державний 

педагогічний університет  

імені Володимира Винниченка; 

 

 

Український науково-методичний 

центр практичної психології та 

соціальної роботи; 

 

 

 

 

 

Всеукраїнська благодійна асоціація 

«Рівний-рівному»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кропивницький міський центр 

соціальної служби для сім'ї, дітей та 

молоді 
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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 року №686 «Про 

затвердження плану заходів з реалізації Національної стратегії розвитку освіти в 

Україні на період до 2021 року») 

У рамках реалізації основних напрямів Національної стратегії розвитку освіти в 

Україні на період до 2021 року викладачами та методистами інституту здійснюється 

роз’яснювальна робота щодо змісту Державного стандарту початкової загальної середньої 

освіти, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та інших 

нормативних документів; розроблені лекційні й практичні заняття та включені до навчально-

тематичних планів курсів підвищення кваліфікації. Деталізуємо окремі напрями роботи: 

навчально-методичним центром дистанційного навчання розроблені дистанційні 

навчальні курси з питань сучасних ІТ-орієнтованих технологій навчання: «Технологія веб-

квесту для проведення навчальних занять» (Литвиненко О.В.); «Організація дистанційного 

навчання за допомогою сервісу Google Classroom» (Частаков А.В.); «Використання 

скрайбингу в освітньому процесі» (Литвиненко О.В.) та проводяться курси і тренінги для 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників з питань ефективного використання 

інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі (на замовлення); 

науково-методичною лабораторією основ здоров’я, безпеки життєдіяльності та 

охорони праці організовано та проведено курси підвищення кваліфікації вчителів, які 

впроваджують здоров’язбережні превентивні проєкти у закладах загальної середньої освіти; 

науково-методичною лабораторією інформаційно-технологічної освіти 

впорядковані матеріали на допомогу вчителям, що викладають за навчальною програмою 

поглибленого вивчення інформатики та матеріали для самоосвіти за вибірковими модулями 

обов’язкового вибіркового курсу інформатики у старшій школі, які розміщено на сайті 

лабораторії http://lito.kr.ua/ та у папці загального доступу за посиланням на ГуглДиску;  

науково-методичною лабораторією виховної роботи і формування культури здоров’я 

здійснено науково-методичне забезпечення впровадження Державного стандарту базової та 

повної загальної середньої освіти, зокрема: у ході КПК презентовано перспективний досвід 

(КЗ «КОЦЕНТУМ» (екологічна компетентність), Народного хореографічного колективу 

«Світанок» (творча компетентність), БДЮТ Олександрійської міської ради (соціальна 

компетентність), Петрівський ОНЗ Знам’янської районної ради (здоров’язбережувальна 

компетентність), КЗ «ЦДЮТ» Кіровоградської міської ради (творча та практична 

компетентність); проведено методичні формування засідання творчої групи заступників 

директорів закладів освіти з виховної роботи, педагогів-організаторів, класних керівників, 

працівників закладів позашкільної освіти «Інтелектуально-пізнавальні ігри як засіб 

формування ціннісних орієнтацій учнів» (лютий); науково-практичний семінар методистів 

закладів позашкільної освіти «Професійний розвиток педагогів позашкільної освіти як 

важлива умова формування особистості дитини»; семінар-практикум методистів з 

бібліотечних фондів «Використання Інтернет-ресурсів у підвищенні професійної 

компетентності бібліотекарів»; створено інтерактивну карту «Проекти освітян для розвитку 

громади»; 

кафедра теорії і методики середньої освіти: 
проведено ряд заходів (тренінгів) у рамках курсів підвищення кваліфікації для забезпечення 

неперервної післядипломної педагогічної освіти та впровадження у навчальний процес сучасних 

інформаційно-комунікативних технологій: «Проектування інформаційно-навчального 
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середовища НУШ з використанням мобільних пристроїв» у рамках усіх курсів підвищення 

кваліфікації вчителів початкових класів, фахівців з інклюзивної освіти та вчителів іноземних мов 

(Буртовий С.В., Скрипка Г.В.);  «Використання Google-сервісів в практиці сучасного педагога» в 

рамках курсів підвищення кваліфікації вчителів української мови та літератури, практичних 

психологів, вчителів зарубіжної літератури та російської мови; 

з метою підвищення кваліфікації педагогічних працівників з питань ефективного 

використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі 

проведено дистанційний курс «Використання хмарних технологій в практиці педагога» 

(http://dk.koippo.kr.ua/course/view.php?id=481) (Скрипка Г.В.); 

 постійно здійснюється вивчення результативності підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників з проблеми «Формування та розвиток інформаційно-комунікаційних 

компетентностей педагога як один із напрямів реалізації нового державного стандарту базової і 

повної загальної середньої освіти» здійснювалося шляхом співставлення результатів вхідного та 

вихідного діагностування здобувачів освіти (Скрипка Г.В.); 

кафедрою педагогіки, психології і корекційної освіти на виконання пп.65, 68 розроблено 

та проведено дистанційний курс для педагогічних працівників «Діти з розладами аутичного 

спектру в освітньому просторі» (Павлюх В.В.), «Персоніфікований підхід до побудови програми 

самовдосконалення педагога» (Павлюх В.В.)  

На виконання п. 78 розроблено та регулярно оновлюються електронні освітні ресурси 

для здобувачів освіти, зокрема: інтернет-ресурси структурних підрозділів; тематичні блоги 

та сайти; запроваджено Google Клас як внутрішнє освітнє середовище для освітян регіону; 

обласним навчально-методичним центром освітнього менеджменту та координації 

діяльності методичних служб здійснені наступні заходи: функціонує віртуальний 

методичний кабінет «Методичний супровід організації освітнього процесу» 

(http://bit.ly/2F6dNAE); постійно поповнюється сайт «Проект «Інтелект України» на 

Кіровоградщині» (https://goo.gl/psQUdq); створений та постійно поповнюється сайт 

«Заступник директора» (https://goo.gl/UZWWkY); оновлено структуру безперервного 

навчання методистів, керівників закладів освіти в умовах імплементації Закону України «Про 

освіту», а саме започатковано проведення Школи менторингу (очно-дистанційна форма) 

«Освітні проекти як інструмент змін у Новій українській школі»; для керівних кадрів області 

проведено  дистанційні тренінги («Фандрейзинг в управлінні» (Трубіна В.Г.);     «Управління 

розвитком закладу освіти» (Трубіна В.Г.); «Інноваційні підходи до науково-методичної 

роботи та критерії її ефективності» (Кірішко Л.М., Вареха А.Г.); «Колегіальне рішення: 

аналітико-прогностичний підхід до підготовки і проведення педагогічної ради» 

(Половенко О.В.); проведені тренінги та практичні заняття під час курсів та обласних 

методичних заходів («Формування та документування управлінського рішення» (Трубіна 

В.Г.); «Демократизація управління у закладі загальної середньої освіти» (Трубіна В.Г.); 

«Демократизація управління як ефективний засіб досягнення успіху» (Трубіна В.Г.); 

«Методичний супровід організації освітнього процесу у новій українській  школі» 

(Половенко О.В.); «Індивідуальна освітня траєкторія педагога у реалізації Концепції «Нова 

українська школа» (Половенко О.В.); «Професійний розвиток методиста: базові 

компетентності» (Побережець О.С.); «Професійні вектори діяльності методиста в умовах 

реалізації Нової української школи» (Половенко О.В.); «Нова роль методиста в умовах змін: 

проблеми, перспективи» (Побережець О.С.); «Інноваційні підходи до реалізації 

індивідуальної освітньої траєкторії вчителя» (Побережець О.С.); «Сучасна методична 

служба: нова місія, професійні ролі, функції» (Половенко О.В.). 

 

 

http://dk.koippo.kr.ua/course/view.php?id=305
http://bit.ly/2F6dNAE
https://goo.gl/psQUdq
https://goo.gl/UZWWkY);
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Концепція розвитку педагогічної освіти (Наказ МОН України від 16.07.2018 р. 

№776 «Про затвердження Концепції розвитку педагогічної освіти») та Галузева 

Концепція розвитку неперервної педагогічної освіти  

(наказ Міністерства освіти і науки України від 14.08.2013 року № 1176 «Про 

затвердження галузевої Концепції розвитку неперервної педагогічної освіти») 

Окремі напрями концепцій реалізувалися шляхами: залучення вчителів до участі в 

дистанційних курсах та тренінгах; проведення системи вебінарів з проблеми: «Проектування 

навчального процесу і навчального середовища»; оновлення змісту навчальних занять та 

розкриття актуальних питань, зокрема – «Шляхи впровадження STEM-освіти в закладах 

освіти України», «Організаційно-методичні аспекти навчання школярів за технологією 

переверненого класу», «Можливості та перспективи впровадження в сучасній школі 

технології мобільного навчання», «Дитиноцентризм, гуманність та індивідуальна освітня 

траєкторія здобувачів освіти в умовах реформування галузі освіти», «Інноваційні підходи до 

реалізації індивідуальної освітньої траєкторії вчителя»  та ін.; розробки та презентування 

освітніх проєктів «АХІА» (https://sites.google.com/view/project-axia/) та «Потенціал наукових 

досліджень» (https://sites.google.com/view/project-science-education/); інформування педагогів 

області про доступні масові відкриті онлайн-курси (МВОК) на різних платформах 

(Prometheus, Khan Academy тощо). 

Окремі напрями вказаних програм обласний навчально-методичний центр освітнього 

менеджменту та координації діяльності методичних служб реалізувалися шляхами: 

- удосконалення змісту безперервного підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників з метою розвитку професійної компетентності педагога, формування та розвитку 

його індивідуальної освітньої траєкторії (розроблені та проведені практичні заняття: 

«Управлінська культура керівника. Запобігання та вирішення конфліктів через досягнення 

компромісів» (Кірішко Л.М.), «Упровадження проєктної діяльності в практику закладу 

загальної середньої освіти» (Кірішко Л.М.), «Формування стратегічної рамки (програми) 

розвитку закладу загальної середньої освіти в умовах європейського вектору розвитку галузі 

освіти в Україні. SWOT- та GAP - аналізи діяльності в практиці закладів загальної середньої 

освіти» (Трубіна В.Г.), «Самооцінювання діяльності закладу загальної середньої освіти  в 

умовах реформування галузі освіти  в Україні» (Половенко О.В.), «Моніторинг діяльності 

закладу освіти» (Половенко О.В.), «Реалізація управлінських процесів у закладі загальної 

середньої освіти: вимоги, напрямки, критерії» (Трубіна В.Г.); 

-  інформаційно-методичний супровід інноваційного розвитку освітніх установ і 

закладів освіти області (практичне заняття «Інформаційні та web-технології в управлінні 

закладом загальної середньої освіти. Електронний документообіг у закладі загальної 

середньої освіти» (Побережець О.С.); 

- запровадження інноваційних форм організації професійної підготовки та підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників у режимі онлайн-зв’язку, дистанційного навчання, 

партнерського навчання тощо (літня школа «Розвиток професійної мобільності педагогів у 

вимірах нового освітнього простору» (01.06-05.06), заняття школи менторингу (очно-

дистанційна форма) «Освітні проєкти як інструмент змін у Новій українській школі». 

Проведено підвищення кваліфікації керівників закладів загальної середньої освіти 

(директори, заступники директорів з навчально-виховної, навчальної, виховної роботи у 

початковій школі або у структурному підрозділі іншого закладу освіти, що забезпечують 

початкову освіту) за освітньою програмою організації та проведення підвищення кваліфікації 

керівних кадрів закладів загальної середньої освіти Кіровоградської області відповідно до 

вимог концепції «Нова українська школа». 

 

https://sites.google.com/view/project-axia/
https://sites.google.com/view/project-science-education/
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Концепція «Нова українська школа» (розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 14.12.2016 р. № 988-р «Про  схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 

року») 

Реалізація Концепції «Нова українська школа» здійснюється структурними 

підрозділами у напрямках підготовки вчителів початкових класів та вчителів-предметників, 

які викладають (викладатимуть) за програмами Нової української школи. Зокрема: 

Кафедра дошкільної та початкової освіти  

На виконання завдань Концепції «Нова українська школа» розпочато здійснення 

підготовки вчителів початкових класів, які у 1920/21, 1921/22 навчальних роках навчатимуть 

учнів 1-х класів відповідно до Державного стандарту початкової освіти та педагогічних 

працівників, які реалізують мистецьку освітню галузь у початкових класах закладів загальної 

середньої освіти області. А саме, проведено тренінги: 

·для учителів початкових класів Добровеличківського та Вільшанського районів, 

Добровеличківської, Помічнянської, Тишківської ОТГ (керівник Тіхонова Н.Г.); 

·для учителів початкових класів Новоархангельського району (керівник Тіхонова Н.Г.); 

· для учителів початкових класів м. Кропивницького (керівник Тіхонова Н.Г.); 

·для учителів початкових класів Новомиргородського та Маловисківського районів, 

Маловисківської, Смолінської ОТГ (керівник Тіхонова Н.Г.); 

·для учителів початкових класів м. Світловодська, Світловодського району, 

Великоандрусівської ОТГ (керівник Кондратова В.В.); 

·  для учителів початкових класів Гайворонського району (керівник Чернецька О.Г.); 

· для учителів початкових класів Благовіщенського району (керівник Чернецька О.Г.); 

· для учителів початкових класів Новоукраїнського району, Новоукраїнської, Ганнівської 

ОТГ (керівник Чернецька О.Г.); 

· для учителів початкових класів та вчителів-предметників, які викладають інтегрований 

курс «Мистецтво» в початкових класах м. Олександрії та Олександрійського району 

Кіровоградської області (керівник Кондратова В.В.); 

· для учителів початкових класів Долинського, Новгородківського, Устинівського районів 

(керівник Чернецька О.Г.); 

· для учителів початкових класів Бобринецького та Компаніївського районів, 

Бобринецької, Компаніївської ОТГ (керівник Чернецька О.Г.); 

·  для учителів початкових класів Петрівського району (керівник Кондратова В.В.); 

· для учителів початкових класів Онуфріївського району (керівник Кондратова В.В.); 

· для учителів початкових класів Олександрівського району (керівник Кондратова В.В.); 

· для вчителів-предметників, які викладають інтегрований курс «Мистецтво» в початкових 

класах м. Кропивницького (керівники: Кондратова В.В., Черненко С.В.); 

· для учителів початкових класів та вчителів-предметників, які викладають інтегрований 

курс «Мистецтво» в початкових класах м. Знам’янка, Знамя’нського району (керівник 

Кондратова В.В.); 

·  для учителів початкових класів та вчителів-предметників, які викладають інтегрований 

курс «Мистецтво» в початкових класах Кіровоградського району, Соколівської, 

Великосеверинівської, Катеринівської, Первозванівської ОТГ (керівник Кондратова В.В.); 

·   засідання науково-дослідницького об’єднання вчителів початкових класів, наставників 

закладів загальної середньої освіти, які пілотують новий державний стандарт початкової 

освіти, тренерів Кіровоградської області для підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників, які навчатимуть учнів відповідно до Концепції «Нова українська школа» з 

проблеми «Дидактичні особливості освітнього процесу в умовах реалізації концептуальних 

засад Нової української школи» (2 засідання, керівники: Кондратова В.В., Чернецька О.Г.); 
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- засідання обласної творчої групи учителів образотворчого та музичного мистецтва з 

проблеми: «Шляхи реалізації змісту мистецької освіти в умовах функціонування Нової 

української школи» (2 засідання, керівники: Кондратова В.В., Черненко С.В.). 

Навчально-методична лабораторія іноземних мов та міжнародних освітніх обмінів: 

- створено віртуальну педагогічну спільноту вчителів, які викладають в початковій 

школі згідно з Концепцією «Нова українська школа»; 

- проведено очні тренінги щодо підвищення кваліфікації вчителів іноземних мов 

(англійська, німецька), які навчатимуть учнів перших класів відповідно до концепції «НУШ». 

Науково-методична лабораторія інформаційно-технологічної освіти: 

- тематичні курси підвищення кваліфікації вчителів інформатики «Інтеграція як 

базовий принцип викладання інформатики в Концепції ″Нова українська школа″». 

- здійснена апробація дистанційного курсу «Формувальне оцінювання – оцінювання 

для розвитку». 

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

Впровадження Концепції здійснювалася шляхом: реалізації програми НАПН України 

«Нова українська школа у поступі до цінностей» на базі Чечеліївської філії 

Новостаробудського НВО Петрівського району та Іванівського НВО Новоукраїнського 

району (2019 р.); популяризації досвіду створення бібліотечно-інформаційного центру для 

НУШ на прикладі Помічнянської ЗШ І-ІІІ ступенів № 3 та КЗ «Компаніївське НВО» (червень 

2019 р.); презентації моделі використання культурно-освтініх проєктів для НУШ на прикладі 

освітнього центру «Толока» с. Попельнастого Олександріського району (2019 р.). 

У рамках реалізації окремих положень Концепції «Нова українська школа» на всіх 

курсах підвищення кваліфікації учителів початкових класів, фахівців з інклюзивної освіти та 

вчителів іноземних мов проводилися: тренінги «Проектування інформаційно-навчального 

середовища НУШ з використанням мобільних пристроїв» (Скрипка Г.В., Буртовий С.В.) та 

«Викладання мистецьких дисциплін у початковій школі згідно з Концепцією «Нова 

українська школа»» (Гельбак А.М.); лекційні та практичні заняття на теми «Особливості 

педагогічної взаємодії учня і вчителя в контексті реалізації Концепції Нової української 

школи (Войтко В.В.); «Особливості психолого-педагогічного супроводу дітей групи 

«ризику» в контексті реалізації Концепції Нової української школи» (Войтко В.В). 

Ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти 

Для реалізації Концепції «Нова українська школа» розроблено: 

• Регіональну навчальну програму підвищення кваліфікації асистентів вчителів 

закладів загальної середньої освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням (схвалено на 

засіданні вченої ради (керівник Червонець І.В., науковий керівник Кондратова В.В.) 

(протокол № 2 від 11.06.2019 року));   

• Регіональну навчальну програму підвищення кваліфікації фахівців інклюзивно-

ресурсних центрів (схвалено на засіданні вченої ради (керівник Бражнікова Т.О., науковий 

керівник Кондратова В.В.) (протокол № 2 від 11.06.2019 року)).   

Проведено підвищення кваліфікації педагогічних працівників у зв’язку із 

запровадженням Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти «Нова українська школа» таких категорій: 

- фахівців інклюзивно-ресурсних центрів з проблеми «Користування 

психодіагностичними методиками WISC-IV, Leiter-3, Conners-3, PEP-3 та CASD»; 

- асистентів вчителів закладів загальної середньої освіти з інклюзивним та 

інтегрованим навчання у зв’язку із запровадженням Концепції реалізації державної політики 

у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа». 
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Обласний навчально-методичний центр освітнього менеджменту та координації 

діяльності методичних служб: 

–  розроблена та схвалена на засіданні вченої ради освітня програма організації та 

проведення підвищення кваліфікації керівних кадрів закладів загальної середньої освіти 

Кіровоградської області відповідно до вимог Концепції «Нова українська школа».  

– розроблені та проведенні з питань реалізації Концепції реалізації державної 

політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на 

період до 2029 року» для керівників закладів загальної середньої освіти: 

практичні заняття («Дитиноцентризм, гуманність та індивідуальна освітня траєкторія 

здобувачів освіти в умовах реформування галузі освіти» (Половенко О.В.), «Науково-

методичний супровід професійного розвитку педагогів. Неперервна педагогічна освіта й 

самоосвіта. Заклад середньої загальної освіти як середовище особистої та професійної 

самореалізації педагога» (Побережець О.С., Кірішко Л.М.), круглий стіл «Особливості 

реалізації  Державного стандарту початкової загальної освіти відповідно до Концепції «Нова 

українська школа», тематична дискусія «Круглий стіл «Методичний супровід «Організаціїя 

освітнього процесу в Новій українській школі», управлінська педагогічна практика 

«Формування і розвиток безпечного освітнього середовища закладу»; тренінги «Світоглядні 

засади та нормативно-правове забезпечення реформування галузі освіти («Нова українська 

школа») (Половенко О.В., Побережець О.С.), управлінський практикум «Зміни в 

законодавстві про освіту: шлях до нової української школи» (Половенко О.В.). 

Проведено: 

-     школу менторингу (очно-дистанційна форма) «Освітні проекти як інструмент змін у 

Новій українській школі» (Побережець О.С.); 

-  засідання творчої групи «Якою має бути Нова українська школа?» (педагогічний 

квест) (Побережець О.С., Кірішко Л.М.). 

Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні на 2019-2020 роки 

(розпорядження Кабінету Міністрів від 30 січня 2019 р. № 37-р) сприяти підвищенню 

готовності суб’єктів звернення до використання електронних послуг 

Навчально-методичним центром дистанційного навчання на замовленням проведені 

тренінги щодо впровадження інтернет-технологій в освітній процес. А також проведено: 

- семінар-практикум «Інтернет-сервіси в освітньому процесі» для педагогічних 

працівників Компаніївського району (сертифіковано 25 педагогічних працівників); 

- семінар-практикум «Візуалізація як тренд цифрового освітнього середовища» для 

педагогічних працівників Новоукраїнського району (сертифіковано 38 педагогічних 

працівників); 

- семінар-практикум для педагогічних працівників Новоукраїнського району 

(сертифіковано 15 педагогічних працівників). 

Концепція національно-патріотичного виховання дітей і молоді 

(наказ Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 року № 641) 

Реалізація Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді 

здійснювалася науково-методичною лабораторією виховної роботи і формування культури 

здоров’я шляхом проведення тренінгів з національно-патріотичного виховання «З Україною 

в серці» у рамках курсів підвищення кваліфікації: керівників гуртків еколого-

натуралістичного напряму закладів освіти (січень); керівників гуртків науково-технічного та 

дослідницько-експериментального напрямів закладів освіти (лютий); учителів хореографії, 

керівників хореографічних гуртків і колективів закладів освіти (березень); педагогічних 

працівників (директори, завідувачі центрів, філій, заступники директорів, методисти, 

завідувачі відділів) закладів позашкільної освіти (квітень); педагогічних працівників 

(заступники директорів із виховної роботи) закладів загальної середньої освіти (квітень); 
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учителів музичного мистецтва, інтегрованого курсу «Мистецтво», художньої культури, 

керівників музичних гуртків, концертмейстерів, акомпаніаторів закладів освіти (квітень); 

керівників гуртків декоративно-прикладного мистецтва закладів освіти (травень, серпень); 

педагогів-організаторів і культорганізаторів (вересень, жовтень); педагогічних працівників 

(директори, методисти, завідувачі відділів) закладів позашкільної освіти (жовтень); 

керівників гуртків соціально реабілітаційного та гуманітарного напрямів (КВК, 

інтелектуальні ігри, євроклуби, дитячі парламенти, клуби громадянського спрямування, 

театральні гуртки) закладів освіти (серпень); керівників гуртків туристсько-краєзнавчого 

напряму закладів освіти (листопад). 

Підрозділом був підготовлений електронний ресурс для організаторів виховного 

процесу щодо відзначення 80-ї річниці утворення Кіровоградської області (січень). 

Проведений семінар-практикум з національно-патріотичного виховання для відповідальних 

за проведення районних (міських) етапів Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» (Джура) з проблеми «Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-

патріотична гра «Сокіл» (Джура): особливості підготовки та основні аспекти її проведення» 

(квітень). Доповнена та оновлена тематична рубрика «Ми – українці» на веб-сайті науково-

методичної лабораторії виховної роботи і формування культури здоров’я (січень-червень). 

На виконання завдань Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді  

старший викладач кафедри Митрофаненко Ю.С. упродовж І-го півріччя взяв участь у ряді 

заходів: у засіданні Обласної координаційної ради з патріотичного виховання;  у телепередачі 

«Ранкова кава», присвяченій вшануванню пам’яті учасників бою під Крутами (29 січня, 

Кропивницька філія НСТУ); у заходах з патріотичного виховання з вихованцями військового 

ліцею «Сокіл» (25 січня); у позакласному заході з нагоди Дня Гідності в НЗ № 30 

м. Кропивницького (21 лютого), також  виступив на урочистих заходах з нагоди 100-го 

ювілею Дня Соборності України (22 січня) та прочитав лекцію з історії козацтва для 

керівників команд обласного етапу гри «Джура» (травень). 

Також розроблено та вдосконалено дистанційний курс «Події Української революції 

1917-1921 рр. на теренах нашого краю». (Митрофаненко Ю.С.). 
Упродовж звітного періоду кафедрою теорії і методики середньої освіти взято участь у 

проведенні обласного патріотичного вишколу «Шляхами перемоги», який відбувся у 

с. Перегонівка Голованівського району Кіровоградської області (03 жовтня 2019 року) 

(Митрофаненко Ю.С.). 

Всеукраїнська Програма «7 кроків назустріч: дружні зустрічі з батьками з питань 

збереження здоров’я та статевого виховання дітей та підлітків», за співпраці 

Міністерства освіти і науки України та Благодійного фонду «Здоров’я жінки і 

планування сім’ї» у рамках проєкту USAID «Репродуктивне здоров’я в Україні 2015-

2020 роки»  

У рамках реалізації вказаної програми здійснюється співробітниками науково-

методичної лабораторії основ здоров’я, безпеки життєдіяльності та охорони праці через 

низку заходів: 

– проведення науково-методичних семінарів, тренінгових занять, майстер-класів, 

засідань творчих лабораторій з учителями, які викладають основи здоров’я, безпеку 

життєдіяльності та впроваджують превентивні проєкти, зокрема: «Навички спілкування на 

теми статевого розвитку»; «Важливість статевого виховання та збереження репродуктивного 

здоров’я дітей та підлітків»; «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 (під час проведення зрізів знань із предмета 

«Основи здоров’я» – за допомогою загального анкетування та спеціально розроблених тестів; 
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- розробка методичних рекомендацій з метою просвітницької роботи з популяризації 

здорового способу життя, зокрема збереження репродуктивного здоров’я та статевого 

виховання (інформаційні матеріали, конспекти занять, уроки-тренінги). 

Реалізація плану дій Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 

року передбачає виконання таких завдань: 

- організацію і надання педагогічним працівникам та батькам учнів інформації та 

консультативної допомоги з питань забезпечення гарантованого доступу до якісної і 

конкурентоспроможної освіти, створення ефективної системи забезпечення всебічного 

розвитку людини до її індивідуальних здібностей та потреб, через консультпункт на сайті 

кафедри педагогіки, психології і корекційної освіти та шляхом оновлення матеріалів блогу 

«Корекційна освіта»; 

- забезпечення створення належних умов для реалізації та захисту прав і свобод, 

задоволення освітніх потреб внутрішньо переміщених осіб через консультпункт на сайті 

кафедри педагогіки, психології і корекційної освіти; 

-  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 (науково-методична лабораторія основ здоров’я, безпеки 

життєдіяльності та охорони праці); 

-   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 (науково-методична лабораторія основ здоров’я, 

безпеки життєдіяльності та охорони праці); 

-   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 (науково-методична лабораторія основ здоров’я, безпеки життєдіяльності та охорони 

праці). 

Виконання завдань Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні 

на період до 2020 року (розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 року 

№231-р) науково-методичною лабораторією основ здоров’я, безпеки життєдіяльності та 

охорони праці: організовані та проведені Тижні знань безпеки життєдіяльності (квітень, 

червень); взято участь у роботі обласної комісії з питань підбиття підсумків змагання бригад 

«Юних інспекторів руху» (травень); розроблені методичні рекомендації щодо проведення 

навчання та перевірки знань з питань дорожнього руху (січень-червень); постійне 

висвітлення питань організації роботи з безпеки дорожнього руху під час проведення курсів 

підвищення кваліфікації для всіх категорій здобувачів освіти (протягом року). 

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 – предмет «Основи здоров’я»; 

-   проведення навчання зі здобувачами освіти з  питань: «Організація роботи з 

цивільного захисту, пожежної, техногенної безпеки в закладах дошкільної та загальної 
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середньої освіти області» (усі категорії здобувачів освіти) й «Упровадження системи 

цивільного захисту в закладах дошкільної та загальної середньої освіти області» (керівні 

кадри); 

-  організація та проведення Тижнів знань безпеки життєдіяльності (квітень, червень); 

- 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 10.01.2018 року № 10-р «Про основні заходи цивільного захисту області на 

2018 рік»). 

Програма розвитку психологічної служби системи освіти на період до 2020 року 

(наказ МОН України від 08.08.2017 р. № 1127 «Про затвердження Плану заходів 

Міністерства освіти і науки України щодо розвитку психологічної служби системи 

освіти України на період до 2020 року»). 

З метою виконання Програми розвитку психологічної служби системи освіти на 

період до 2020 року обласним навчально-методичним центром психологічної служби 

системи освіти було організовано низку заходів: 

·  поновлено інформаційну базу професійного інструментарію фахівців психологічної 

служби системи освіти області (лист КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» від 

19.02.2019 р. № 158/10-07 «Про оновлення інформаційної бази професійного інструментарію 

фахівців психологічної служби»); 

·  підготовлено аналітично-статистичні матеріали щорічного моніторингу щодо 

забезпеченості навчальних закладів практичними психологами і соціальними педагогами 

(лист КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» від 27.05.2019 р.№ 448/10-08 «Про 

надання інформації», лист КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» від 27.05.2019 

р.№ 449/10-07 «Про надання інформації»); 

·  проведено апробацію документації практичних психологів та соціальних педагогів 

(лист КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» від 08.04.2019 р. № 340/10-07 «Про 

апробацію документації працівників психологічної служби у системі освіти Кіровоградської 

області»); 

·  підготовлено ряд інформаційно-розпорядчих листів КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського»: «Про апробацію документації працівників психологічної служби»; «Щодо 

організації роботи у закладах освіти з питань запобігання і протидії домашньому насильству 

та булінгу»; «Про експертизу психологічного інструментарію»; «Щодо профілактики 

кримінальних правопорушень серед неповнолітніх»; «Про інформаційно-просвітницькі 

заходи з питань запобігання домашньому насильству»; «Про визначення регіонального 

координатора-ментора»; 

·      розроблено методичні посібники: 

- Анотований каталог педагогічного досвіду працівників психологічної служби 

системи освіти Кіровоградської області / укладачі В.Ф. Чебоненко, А.А. Мирська, 

І.Ю. Снітко. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»,  2019. – 40 с.; 

- Психологічний супровід дітей старшого дошкільного віку / укладачі - 

В.Ф. Чебоненко, І.Ю. Снітко. - Кропивницький: КЗ «КОІППО  імені Василя 

Сухомлинського», 2019.- 46 с. 

·       розроблено методичні рекомендації: 

- «Психоціальна підтримка дітей в кризових ситуаціях» /автори  В.Ф. Чебоненко., 

А.А. Мирська. – Кропивницький: КЗ «КОІППО  імені Василя Сухомлинського», 2019. – 

45 с. 

- збірник профілактичних програм «Профілактичні програми з досвіду роботи 

працівників психологічної служби закладів освіти Кіровоградської області» / укладачі 
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В.Ф. Чебоненко, Н.А. Дзюбас, О.М. Заболотня. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського», 2019. – 231с. 

Викладачами кафедри педагогіки, психології і корекційної освіти для забезпечення 

ефективної діяльності практичних психологів області були розроблені навчальні заняття з 

тем: психолого-педагогічний вплив на розвиток дітей із затримкою психічного розвитку; 

вплив  вікових особливостей дітей на характер навчально-виховної взаємодії вчителя та учня; 

вплив сюжетно-рольової гри на мотивацію навчальної діяльності дітей старшого 

дошкільного віку; вплив стану нервової системи на адаптацію та соціалізацію  дитини; 

особливості інтенсивної педагогічної корекції розвитку учнів із затримкою психічного 

розвитку; особистісно орієнтований підхід в корекційно-розвивальній роботі з дітьми, 

розвиток яких ускладнено  раннім дитячим аутизмом; профілактика суїциду та суїцидальної 

поведінки дітей  в освітньому середовищі; особливості психолого-педагогічної корекції 

гіперактивності у дітей молодшого шкільного віку; психологічна готовність до батьківства 

та материнства; раннє втручання в розвиток дітей групи ризику засобами казкотерапії; 

корекція емоційної сфери дітей з вадами інтелекту. 

У рамках виконання Плану заходів, спрямованих на активізацію вивчення 

громадянами англійської мови, на період до 2020 року» (Розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 10.03.2016 р. № 199-р) було організовано та проведено курси 

підвищення кваліфікації вчителів англійської мови з використанням навчально-методичного 

комплексу «Програма післядипломної педагогічної освіти вчителів іноземних мов», 

розробленого МОН України спільно з Британською Радою в Україні (згідно з планом 

інституту) (навчально-методична лабораторія іноземних мов та міжнародних освітніх 

обмінів). 

2.2. Регіональні програми 
Обласна програма «Вчитель» на 2014-2020 роки (рішення Кіровоградської обласної 

ради від 20.09.2013 р. № 506) 

На виконання обласної програми «Вчитель» на 2014-2020 роки та для функціонування 

системи неперервної освіти у закладі протягом 2019 року забезпечено: 

- оновлення тематики лекційних і практичних занять з педагогічними кадрами області на 

курсах підвищення кваліфікації відповідно до замовлень (усі структурні підрозділи);  

- розробку методичних рекомендацій для працівників методичних служб та вчителів  

щодо викладання навчальних предметів у 2019-2020 навчальному році;  

- розгляд питань щодо оновлення змісту і форм професійної діяльності педагогічних 

працівників відповідно до нововведень у законодавстві про освіту та змінених навчальних 

програм з іноземних мов (навчально-методична лабораторія іноземних мов та міжнародних 

освітніх обмінів); 

- організацію та проведення семінарів з питань впровадження в освітній процес сучасних 

методик та технологій викладання англійської мови з участю Міжнародних освітньо-

методичних центрів (навчально-методична лабораторія іноземних мов та міжнародних 

освітніх обмінів); 

- удосконалено організацію роботи в системі дистанційного навчання 

(http://dk.koippo.kr.ua/) (навчально-методичний центр дистанційного навчання); 

-науково-методичний супровід викладання інтегрованого курсу «Природничі науки» в 10-11 

класі гуманітарного профілю;  

На допомогу педагогічній і бібліотечній громадськості на Facebook створено  віртуальні 

групи: «Творча майстерня методистів і бібліотекарів» (Дяченко Н.І.) та «НМЛ виховної 

роботи і формування культури здоров’я» (Пляка С.М.) для розширення інформаційного 

простору та як платформу для обміну творчими ідеями і напрацюваннями педагогів і 

http://dk.koippo.kr.ua/
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бібліотекарів та створено медіаресурси «Екологія_природа», «Жити в злагоді з природою» 

(науково-методична лабораторія виховної роботи і формування культури здоров'я). 

Кафедрою дошкільної та початкової освіти проведені заходи щодо: 

1. Залучення вчителів початкових класів, які викладатимуть інформатику в 

початкових класах, до проходження курсів підвищення кваліфікації – курси підвищення 

кваліфікації для учителів початкових класів та вчителів, які викладають інформатичну 

освітню галузь у початковій школі (очно-дистанційна форма навчання) (Чернецька О.Г., 

Кондратова В.В., Литвиненко О.В.); 

2. Організації для педагогічних працівників закладів освіти області курсів, семінарів, 

конференцій з питань законодавства про освіту. 

3. Підвищення кваліфікації вчителів початкових класів відповідно до Концепції «Нова 

українська школа» та педагогічних працівників, які реалізують мистецьку освітню галузь у 

початкових класах закладів загальної середньої освіти області на засадах вказаної Концепції 

(сесії з проблеми: «Особливості організації освітнього процесу в початкових класах відповідно 

до Концепції «Нова українська школа»; сесії з проблеми «Особливості реалізації мистецької 

освітньої галузі в початкових класах відповідно до Концепції «Нова українська школа»; 

тренінг для освітніх експертів з питань вивчення практичного досвіду вчителів початкових 

класів під час їх сертифікації). 

Підготовлено: вчителів початкових класів, які навчатимуть учнів 1-х класів відповідно 

до Концепції «Нова українська школа» ‑ 702, вчителів, які реалізують мистецьку освітню 

галузь у початкових класах закладів загальної середньої освіти Кіровоградської області на 

засадах Концепції «Нова українська школа» ‑ 261 та експертів ‑ 24. 

Обласним навчально-методичним центром освітнього менеджменту та координації 

діяльності методичних служб на виконання обласної програми «Вчитель» на 2014-2020 роки 

та для функціонування системи неперервної освіти удосконалено зміст освітніх програм 

підвищення кваліфікації (за умов імплементації Закону України «Про освіту») зокрема, була 

акцентована увага на: 

- реалізацію законодавчих та нормативно-правових положень в галузі освіти       

(розроблено та проведено практичні заняття з питань реалізації Концепції реалізації 

державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська 

школа» на період до 2029 року», круглий стіл «Особливості реалізації  Державного стандарту 

початкової загальної освіти відповідно до Концепції «Нова українська школа», тематична 

дискусія «Методичний супровід організації освітнього процесу в новій українській  школі», 

управлінська педагогічна практика «Формування і розвиток безпечного освітнього 

середовища закладу»; 

- впровадження компетентнісного, особистісно-орієнтованого підходу в освітньому 

процесі, забезпечення формування загальних, професійних компетентностей педагогічних 

працівників (розроблені практичні заняття та дистанційний курс «Професійний розвиток 

педагога: від стандарту до інновацій» (Побережець О.С.);  

-  набуття необхідних компетентностей та досвіду роботи з дітьми з особливими 

освітніми потребами в умовах інклюзивного та спеціального навчання (до навчально-

тематичних планів курсів введено практичне заняття «Реалізація державної політики щодо 

впровадження інклюзивної освіти»); 

-  формування менеджерських (управлінських) навичок (розроблено та проведено 

практичні заняття-тренінги: «Управлінська культура керівника. Запобігання та вирішення 

конфліктів через досягнення компромісів» (Кірішко Л.М.), «Упровадження проєктної 

діяльності в практику закладу загальної середньої освіти»  (Кірішко Л.М.), «Формування 

стратегічної рамки (програми) розвитку закладу загальної середньої освіти в умовах  
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європейського вектору розвитку галузі освіти в Україні. SWOT- та GAP-аналізи діяльності в 

практиці закладів загальної середньої освіти» (Трубіна В.Г.), тренінг «Самооцінювання 

діяльності закладу загальної середньої освіти  в умовах реформування галузі освіти  в 

Україні» (Половенко О.В.), «Моніторинг діяльності закладу освіти» (Половенко О.В.), 

тренінг «Реалізація управлінських процесів у закладі загальної середньої освіти: вимоги, 

напрямки, критерії» (Трубіна В.Г.); 

- формування та розвиток інформаційно-комунікаційних навичок (до навчально-

тематичних планів курсів введено лекцію «Розвиток електронної освіти: тренди 2019 року» 

(Буртовий С.В.), практичні заняття «Проєктування інформаційно-навчального середовища 

НУШ з використанням мобільних пристроїв» (Буртовий С.В., Скрипка Г.В.), «Практичні 

аспекти створення Е-портфоліо» (Буртовий С.В., Скрипка Г.В.), «Робота в системі 

дистанційного навчання Moodle» (Литвиненко О.В.), тренінгове заняття «Інформаційні та 

web-технології в управлінні закладом загальної середньої освіти. Електронний 

документообіг у закладі загальної середньої освіти» (Побережець О.С.). 

Здійснено підвищення кваліфікації керівників закладів загальної середньої освіти 

(директори, заступники директорів з навчально-виховної, навчальної, виховної роботи у 

початковій школі або у структурному підрозділі іншого закладу освіти, що забезпечують 

початкову освіту) за освітньою програмою організації та проведення підвищення кваліфікації 

керівних кадрів закладів загальної середньої освіти Кіровоградської області відповідно до 

вимог концепції «Нова українська школа».  

Підготовлена узагальнена інформація для управління освіти, науки, молоді та спорту 

Кіровоградської обласної державної адміністрації «Про стан виконання обласної програми 

«Вчитель» у 2019 році» (Кірішко Л.М., листопад 2019 р.). 

Обласна програма інформатизації Кіровоградської області «Електронна 

Кіровоградщина» на 2017-2019 роки (рішення Кіровоградської обласної ради від 

27.09.2017 р. № 484-р) 

Реалізація завдань обласної програми інформатизації Кіровоградської області 

«Електронна Кіровоградщина» на 2017-2019 роки у площині сприяння підвищенню 

готовності суб’єктів звернення до використання електронних послуг здійснювалася шляхом 

розроблення та проведення: 

- консультацій, лекційних, практичних та тренінгових занять, виступу на 

міжвузівській конференції голів районних (міських) методичних об’єднань учителів 

географії, хімії, біології з теми «Науково-методична підтримка закладів освіти регіону, що 

впроваджують STEM-навчання», а також дистанційних курсів з теми «Науково-методична 

підтримка закладів освіти регіону, що впроваджують мультимедійні та ігрові технології при 

викладанні дисциплін» (кафедра теорії і методики середньої освіти); 

- розміщення інформації на Youtube-каналі кафедри (відеоматеріали відкритих 

лекцій), розміщення інформації на персональних блогах науково-педагогічних та 

педагогічних працівників.  

Обласним навчально-методичним центром освітнього менеджменту та координації 

діяльності методичних служб реалізація завдань обласної програми здійснювалася шляхом 

розроблення та проведення науково-методичних заходів, а саме: 

- робота обласної школи менторингу з проблеми «Освітні проекти як інструмент 

змін у Новій українській школі», метою якої є створення моделі партнерства та системи 

«експрес-супроводу» працівників методичних служб у Кіровоградському регіоні,  

дисемінація педагогічного досвіду та трансформування його в практичну діяльність. 

Навчання відбувається у середовищі Google Classroom; 

- проведення курсів підвищення кваліфікації керівників закладів загальної 

середньої освіти (директори, заступники директорів із навчально-виховної, навчальної 
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роботи), які викладають предмети освітніх галузей «Математика», «Природознавство» 

(очно-дистанційна форма навчання) (керівник Половенко О.В.). 

- проведення дистанційних курсів, тренінгів для методистів методичних кабінетів 

(центрів) органів управління освітою райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських 

рад міст обласного значення, міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних 

громад, керівників закладів освіти, заступників директорів на платформі дистанційного 

навчання КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» (http://dk.koippo.kr.ua/): 

–  «Формування освітнього середовища» (Кірішко Л.М.); – «Професійний розвиток 

педагога: від стандарту до інновацій» (Побережець О.С.); – «Методичний менеджмент: 

технологія впровадження» (Половенко О.В.); 

- лекції «Розвиток електронної освіти: тренди 2019 року» (Буртовий С.В.), 

практичні заняття «Проектування інформаційно-навчального середовища НУШ з 

використанням мобільних пристроїв» (Буртовий С.В., Скрипка Г.В.), «Практичні аспекти 

створення Е-портфоліо» (Буртовий С.В., Скрипка Г.В.), «Робота в системі дистанційного 

навчання Moodle» (Литвиненко О.В.), тренінгове заняття «Інформаційні та web-технології в 

управлінні закладом загальної середньої освіти. Електронний документообіг у закладі 

загальної середньої освіти» (Побережець О.С.) 

Обласна програма правової освіти населення на 2016-2020 роки (розпорядження 

голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 11.01.2016 р.) 

Реалізація обласної програми правової освіти населення на 2016-2020 роки 

здійснювалася шляхом проведення: 

- інформаційних заходів з питань подолання стигматизації та дискримінації щодо 

ВІЛ-інфікованих осіб та представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ 

(протягом року);   
- круглого столу «Міжнародно-правові стандарти прав людини» (січень, листопад); 
- проведення лекційних занять на теми «Шляхи формування правової предметної 

компетентності учнів під час викладання предметів освітньої галузі «Суспільствознавство», 

«Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх» (березень, вересень); 
- проведення науково-практичного семінару «Актуальні проблеми правової освіти» 

з участю представників головного територіального управління юстиції у Кіровоградській 

області, управління патрульної поліції в Кіровоградській області, викладачів юридичної 

клініки факультету історії та права ЦДПУ імені Володимира Винниченка (березень); 
- засідань обласної творчої групи «Формування громадянської компетентності та 

правових орієнтирів учнів під час навчання предметів освітньої галузі 

«Суспільствознавство» (червень); 
- популяризації перспективного педагогічного досвіду Філіп І.В., вчителя історії та 

правознавства навчально-виховного комплексу «Ліцей інформаційних технологій - 

спеціалізована школа ІІ ступеня» Олександрійської міської ради Кіровоградської області, та 

Колісника Ю.В., вчителя історії та правознавства навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 19 – дошкільний навчальний заклад 

«Лісова казка» Олександрійської міської ради Кіровоградської області (під час проведення 

засідання обласної творчої групи «Формування громадянської компетентності та правових 

орієнтирів учнів під час навчання предметів освітньої галузі «Суспільствознавство»); 
- проведення обласного конкурсу учнівської творчості щодо популяризації в області 

державних символів України «Історія формування державних символів України, їх значення 

і використання в Україні у різні історичні періоди» (грудень); 
- організація та проведення круглого столу на тему «Розвиток громадянської 

компетентності під час вивчення суспільствознавчих дисциплін» спільно з  викладачами 

факультету історії та права ЦДПУ імені Володимира Винниченка (вересень). 

http://dk.koippo.kr.ua/
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Комплексні заходи управління освіти, науки, молоді та спорту 

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) передбачали створення електронної бази навчальної та методичної 

літератури з питань охорони праці, безпеки життя і діяльності людини для широкого 

використання педагогами всіх закладів освіти області. 

Комплексна програма профілактики злочинності в Кіровоградській області на 

2016-2020 роки (наказ начальника управління освіти, науки, молоді та спорту 

Кіровоградської обласної державної адміністрації від 17.01.2017 р. №21)  

Окремі завдання комплексної програми профілактики злочинності в Кіровоградській 

області на 2016-2020 роки розглядалися в рамках: 

– проведення  лекційних та практичних занять на курсах підвищення кваліфікації з 

окресленої проблематики, зокрема: психолого-педагогічні аспекти розв’язання конфліктних 

ситуацій у міжособистісній взаємодії; діагностика і корекція міжособистісних стосунків 

школярів; реабілітаційно-корекційний супровід дітей, які зазнали насилля; профілактика та 

попередження насилля серед дітей та молоді; законодавче забезпечення діяльності 

психологічної служби та соціально-правовий захист дітей; психолого-педагогічні аспекти 

роботи з дітьми, які порушують закон; профілактика і подолання проявів насильства та 

булінгу в учнівському середовищі; нові механізми з протидії булінгу в закладі освіти; 

психологічна підтримка дітей, які зазнали булінгу та насилля; основні напрями допомоги 

особистості, яка перебуває в кризовому стані; психолого-педагогічний супровід учнів із 

девіантною поведінкою; профілактика злочинності в учнівському середовищі; 

– проведення спецкурсів: «Навички кризового консультування та розвиток 

психосоціальної стійкості до стресу у дітей»; «Особиста гідність. Безпека життя. 

Громадянська позиція»; «Профілактика насилля серед дітей та підлітків»; 

– проведення тренінгів, майстер-класів та семінарів: «Технології, правила, процедури 

і прийоми роботи для зупинення булінгу та насилля в закладах освіти»; «Підготовка вчителів 

до розвитку життєстійкості/стресостійкості у дітей у навчальному закладі»; «Базові навички 

медіатора в навчальному закладі. Забезпечення участі жінок і дітей у вирішенні конфліктів і 

миробудуванні»; «Базові навички медіатора шкільної служби порозуміння»; «Дорослішай на 

здоров’я»; 

– проведення дистанційних курсів: «Організація роботи з розв’язання проблеми 

насильства в школі»; 

– опублікування методичних рекомендацій: Психосоціальна підтримка дітей в 

кризових ситуаціях /автори В.Ф. Чебоненко, А.А. Мирська. – Кропивницький: КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського», 2019. – 45 с.; 

– розроблення інформаційно-аналітичних листів щодо організації роботи та 

виконання плану заходів у закладах освіти з питань профілактики злочинності в 

Кіровоградській області: 

Обласна програма розвитку позашкільної освіти на 2017-2021 роки (Рішення 

чотирнадцятої сесії Кіровоградської обласної ради сьомого скликання від 22 серпня 2017 

року № 344 «Про затвердження обласної програми розвитку дошкільної, загальної 

середньої, позашкільної освіти на 2017-2021 роки») 

Популяризація перспективних моделей позашкільної освіти на прикладах 

Олександрівського РЦДЮТ, БДЮТ Олександрійської міської ради, ЦДЮТ ім. О. Шакала 

Олександрійської міської ради, ЦДЮТ Кіровоградської міської ради, КЗ «КОЦЕНТУМ» 

(науково-методична лабораторія виховної роботи і формування культури здоров’я) 
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Створення інтерактивної карти «Проекти освітян для розвитку громади». Для 

педагогічних працівників закладів позашкільної освіти розроблено тренінги:  «Як створити 

Новий освітній простір закладу позашкільної освіти»; «Культура добросусідства» 

(формування толерантності та патріотичних почуттів) (науково-методична лабораторія 

виховної роботи і формування культури здоров’я). 

Концепція державної системи професійної орієнтації населення (План заходів 

(п. 7) відповідно до розпорядження голови Кіровоградської обласної державної 

адміністрації від 22.12.2018 року № 1055-р) 

Розробка та викладання на курсах і семінарах лекцій і практичних занять: 

Профорієнтація дітей з особливими освітніми потребами; Профорієнтація дітей, батьки яких 

позбавлені батьківських прав, та дітей з сімей групи «ризику» (кафедра педагогіки, психології 

і корекційної освіти). 

Наказ начальника управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної 

державної адміністрації від 18 січня 2016 року № 16 «Про затвердження Плану заходів 

щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами» 

На виконання плану заходів було проведено: курси підвищення кваліфікації учителів 

закладів загальної середньої освіти, які навчають учнів з особливими освітніми потребами; 

асистентів вчителів з проблеми «Організація психолого-педагогічного та корекційно-

розвиткового супроводу дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі»; 

учителів закладів загальної середньої освіти, які навчають учнів з особливими освітніми 

потребами, асистентів вчителів; вихователів груп продовженого дня з проблеми «Системний 

підхід до організації роботи в групі продовженого дня»; обласні науково-методичні заходи: 

скайп-нарада директорів інклюзивно-ресурсних центрів з проблеми «Організаційно-

методичні засади діяльності інклюзивно-ресурсних центрів»; творча група учителів, які 

навчають учнів у класах з інклюзивним навчанням, спеціальних класах; асистентів вчителів 

з проблеми «Підвищення ефективності освітнього процесу в класах з інклюзивним 

навчанням на основі впровадження інформаційно-комунікаційних технологій»; тренінг 

учителів та асистентів учителів закладів загальної середньої освіти з проблеми «Педагогічні 

технології інклюзивного навчання – практичний інструментарій для вчителів, які працюють 

з дітьми з особливими освітніми потребами»; тренінг фахівців інклюзивно-ресурсних 

центрів, практичних психологів закладів освіти з проблеми «Психолого-педагогічний 

супровід дітей з особливими освітніми потребами»; семінар директорів інклюзивно-

ресурсних центрів з проблеми «Організаційний аспект діяльності інклюзивно-ресурсного 

центру»; підвищення кваліфікації: фахівців інклюзивно-ресурсних центрів з проблеми 

«Користування психодіагностичними методиками WISC-IV, Leiter-3, Conners-3, PEP-3 та 

CASD»; асистентів вчителів закладів загальної середньої освіти з інклюзивним та 

інтегрованим навчанням у зв’язку із запровадженням Концепції реалізації державної 

політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа». 
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ІІІ. Масові педагогічні заходи міжнародного і всеукраїнського рівня  
За результатами наукової, науково-методичної та дослідно-експериментальної роботи 

науково-педагогічними та педагогічними працівниками інституту у І півріччі 2019 року було 

організовано і проведено педагогічні заходи міжнародного і всеукраїнського рівнів на базі 

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»: 

Кафедра педагогіки, психології і корекційної освіти – Всеукраїнський круглий стіл 

«Проблеми викладання предметів духовно-морального спрямування» (14.03.2019 р.). Захід 

проведено спільно з Радою з питань співпраці з церквами та релігійними організаціями при 

міністерстві освіти і науки України. 

Науково-методична лабораторія гуманітарно-естетичних дисциплін – ІV етап  

ХХХІІІ Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови й літератури (24-

28.03.2019 р.) 

Також науково-педагогічні та педагогічні працівники інституту взяли участь у роботі 

конференцій, семінарів, нарад тощо. 

Заходи міжнародного рівня 

1. IX Міжнародна науково-практична онлайн-інтернет конференція «Проблеми та інновації 

в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті», м. Кропивницький, 

18.11-29.11 (Єфіменко С.М.);  

2. IІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні аспекти розвитку STEM-

освіти у навчанні природничо-математичних дисциплін», м. Кропивницький, 15-

16.05.2019 р. (Скрипка Г.В.); 

3. V Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні і прикладні напрямки 

розвитку туризму та рекреації в регіонах України», м. Кропивницький, 04.04.2019 р. 

(Гайда Л.А.); 

4. VІ Міжнародна науково-методична конференція «Освітні оцінювання 2019. Здобутки й 

виклики на шляху забезпечення якості освіти», м. Київ, 04.12-05.12 (Корж Л.Ф., 

Бутенко Л.М.); 

5. VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми психології», 

м. Київ, 08.11-10.11 (Павлюх В.В.);  

6. Дигітальний конгрес «Наука і навчання в епоху цифрових технологій». Навчання 

майбутнього в цифрову епоху в рамках реформи освіти, м. Київ, 15.11-16.11 (Гринюкова 

Р.А.); 

7. І Міжнародний науково-практичний симпозіум «Територія символу», м. Київ, 12.10-13.10 

(Молчанова О.М.);  

8. ІІ Міжнародна науково-методична конференція «Розвиток професійної майстерності 

педагога в умовах нової соціокультурної реальності», м. Тернопіль, 11.04-12.04 

(Кендюхова А.А., Молчанова О.М.); 

9. ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні технології в 

дошкільній освіті», м. Переяслав-Хмельницький, 28.03-29.03 (Тарапака Н. В., 

Гагаріна Н.П.); 

10. ІІI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні технології розвитку 

професійної майстерності майбутніх учителів», м. Умань Черкаської обл., 24.10 

(Жосан О.Е., Войтко В.В.); 

11. Міжнародна конференція «Нова Українська Школа: Компетентності лідерства та 

менеджменту керівників опорних шкіл для підвищення якості освіти», м. Київ, 05.11. 

(Половенко О.В.); 
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12. Міжнародна конференція «Розвиток професіоналізму сучасного педагога в 

постнеокласичній парадигмі», м. Черкаси, 09.04-10.04 (Желєзнова Т.П.); 

13. Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція «Простір арт-терапії: 

мінливість та стабільність – пошуки балансу», м. Харків, 15.02-17.02 (Гельбак А.М., 

Молчанова О.М.); 

14. Міжнародна наукова конференція «Літературний процес: моделі, матриці, категорії», 

м. Київ, 5.05-6.05 (Небеленчук І.О.); 

15. Міжнародна науково-методична конференція «Проблеми математичної освіти» (ПМО-

2019); м. Черкаси, 11.04-12.04 (Голодюк Л.С.); 

16. Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні наукові дослідження у галузі 

педагогіки та психології», м. Запоріжжя, 08.02-09.02 (Желєзнова Т.П.); 

17. Міжнародна науково-практична конференція «Методологічні проблеми психології 

особистості», м. Кропивницький, 24.01-25.01 (Гельбак А.М., Молчанова О.М.); 

18. Міжнародна науково-практична конференція «Оноре де Бальзак: грані інтерпретації, 

Україна», м. Бердичів, 16.05-17.05 (Небеленчук І.О.); 

19. Міжнародний проєкт-конкурс «Тарас Шевченко єднає народи», м. Київ, 22.05-23.05 

(Небеленчук І.О.); 

20. Міжнародний проєкт-конкурс «Тарас Шевченко єднає народи», м. Київ, 24.11-26.11 

(Небеленчук І.О.); 

21. Програма тренінгів із розбудови потенціалу ІППО, модуль 1, Європейський проєкт 

«Фінська підтримка реформи української школи», м. Київ, 10.06-12.06 та 09.09-11.09 

(Побережець О.С., Голодюк Л.С.); 

22. Проєкт з інфо-медійної грамотності для середніх шкіл – «Вивчай та розрізняй (L2D)». 

(Реалізацію проєкту здійснює IREX (Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів) 

спільно з Академією української преси та інтернет-проєктом StopFake за підтримки 

Посольства США та Великої Британії в Україні) (Черткова Н.С.); 

23. ХІІІ Міжнародна наукова конференція «Perspectives of science and education», Нью-Йорк, 

США, 22.11 (Тіхонова Н. Г.); 

Заходи всеукраїнського рівня 

1. IV етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії, м. Миколаїв, 18.03-22.03 

(Хлань Л.М., участь у роботі журі);  

2. V Науково-краєзнавча конференція «Магія дев'яток в історії Центральної України», 

Державний архів Кіровоградської області, 20.11 (Митрофаненко Ю.С.); 

3. VII Робоча нарада з питань апробації та впровадження курсу «Культура добросусідства» 

у закладах освіти України, с. Бояни, Чернівецька область, 21.11-23.11 (Міцай Ю.В.); 

4. Афілійована (не)конференції для педагогів міні-EdCamp Pervozvanivka, с. Первозванівка 

Кіровоградської області, 14.12 (Черткова Н.С., Відіборенко І.В., Митрофаненко Ю.С,); 

5. Вебінар «STREAM-освіта для дошкільнят та молодших школярів: особливості 

планування, покрокове впровадження», лютий, 2019 р. (Гагаріна Н.П.); 

6. Вебінар «Дошкілля: як створити розвивальне середовище в групі та позбавитися 

методичного мотлоху», лютий, 2019 р. (Гагаріна Н.П.); 

7. Вебінар «Задачі з лампочками (ускладнені): кроки розв'язування» (Кондратова В. В., 

Тіхонова Н. Г., Чернецька О. Г., Пашанова Т. О.); 

8. Вебінар «Збагачення й активізація словникового запасу першокласників у процесі роботи 

над художніми творами на уроках вивчення української мови як державної в школі з 

російською мовою викладання» (Кондратова В. В., Тіхонова Н. Г., Чернецька О. Г., 

Пашанова Т. О.); 
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9. Вебінар «Зміст і напрями вивчення мовно-літературної галузі у 2 класі за навчальним 

комплектом “Дивослово”» (Кондратова В. В., Тіхонова Н. Г., Чернецька О. Г., 

Пашанова Т. О.); 

10. Вебінар «Інноваційні підходи в освітній роботі з дошкільниками за програмами “Світ 

дитинства” та “Оберіг”» (Тарапака Н. В.); 

11. Вебінар «Інтегрований курс «Я досліджую світ»: характеристика навчально-методичного 

комплекту» (Кондратова В. В., Тіхонова Н. Г., Чернецька О. Г., Пашанова Т. О.); 

12.  Вебінар «Квест у закладі дошкільної освіти: граємо, розвиваємо, навчаємо», 20.09 

(Тарапака Н. В., Гагаріна Н.П., Скуренко С. Л.) 

13. Вебінар «Компетентнісний потенціал підручника «Українська мова. Буквар. 1 клас» 

(Кондратова В. В., Тіхонова Н. Г., Чернецька О. Г., Пашанова Т. О.); 

14.  Вебінар «Малята – хоробрі дослідники – науковці. Дослідницька діяльність у дитячому 

садку та початковій школі», 15.11 (Гагаріна Н.П.); 

15. Вебінар «Методика навчання учнів розв'язування задач у 1-2 класах НУШ» (Кондратова 

В. В., Тіхонова Н. Г., Чернецька О. Г., Пашанова Т. О.); 

16. Вебінар «Моя безпека (Я серед людей). Мій особистий простір» (Кондратова В. В., 

Тіхонова Н. Г., Чернецька О. Г., Пашанова Т. О.); 

17. Вебінар «Навчально-методичне забезпечення учнів другого класу Нової української 

школи» (Кондратова В. В., Тіхонова Н. Г., Чернецька О. Г., Пашанова Т. О.); 

18.  Вебінар «Нове в законодавстві про дошкільну освіту ІІ, ІІІ квартали 2019», 30.10 

(Тарапака Н. В., Гагаріна Н.П., Скуренко С.Л.); 

19. Вебінар «Нове в законодавстві про дошкільну освіту. І квартал 2019 р.», березень, 2019 р. 

(Тарапака Н. В., Гагаріна Н.П.); 

20. Вебінар «Освітнє середовище Нової української школи» (Кондратова В. В., Тіхонова Н. Г., 

Чернецька О. Г., Пашанова Т. О.); 

21. Вебінар «Особливості викладання інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у 1 класі 

НУШ» (Кондратова В. В., Тіхонова Н. Г., Чернецька О. Г., Пашанова Т. О.); 

22. Вебінар «Особливості викладання курсу «Українська мова» у 1 класі НУШ» (Кондратова 

В. В., Тіхонова Н. Г., Чернецька О. Г., Пашанова Т. О.); 

23. Вебінар «Особливості навчання учнів математики у 2 класі НУШ за авторською 

методичною системою Скворцової С. О., Онопрієнко О.В.» (Кондратова В. В., 

Тіхонова Н. Г., Чернецька О. Г., Пашанова Т. О.); 

24. Вебінар «Особливості проведення інтегрованих уроків у післябукварний період навчання 

грамоти» (Кондратова В. В., Тіхонова Н. Г., Чернецька О. Г., Пашанова Т. О.); 

25. Вебінар «Про сертифікацію директору школи: навіщо педагогам проходити», квітень, 

2019 р. (Гагаріна Н.П.); 

26. Вебінар «Проведення ранкових зустрічей в 1-2 класах НУШ» (Кондратова В. В., 

Тіхонова Н. Г., Чернецька О. Г., Пашанова Т. О.); 

27. Вебінар «Розвиток педагогічної майстерності вчителя в процесі реалізації курсу 

«Математика» у 2 класах на засадах Нової української школи» (Кондратова В. В., 

Тіхонова Н. Г., Чернецька О. Г., Пашанова Т. О.); 

28. Вебінар «Розвиток педагогічної майстерності вчителя в процесі реалізації нового змісту 

інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у 2 класах на засадах Нової української школи» 

(Кондратова В. В., Тіхонова Н. Г., Чернецька О. Г., Пашанова Т. О.); 

29. Вебінар «Розвиток педагогічної майстерності вчителя в процесі реалізації курсу 

«Українська мова та читання» у 2 класах на засадах Нової української школи» 

(Кондратова В. В., Тіхонова Н. Г., Чернецька О. Г., Пашанова Т. О.); 

30. Вебінар «Формуємо математичну компетентність у дошкільників: діяльнісний підхід», 

червень, 2019 р. (Тарапака Н. В., Гагаріна Н.П.); 
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31. Вебінар «Як ефективно планувати та організовувати освітній процес: лайфаки 

методичного конструктора», квітень, 2019 р. (Гагаріна Н.П.); 

32.  Вебінар «Як у дитячому садку організувати інклюзивний простір: дії директора», 29.08 

(Тарапака Н. В., Гагаріна Н.П.); 

33. Веукраїнська Рада з інклюзивної освіти, м. Київ, 25.01.2019 р. (Червонець І.В.); 

34. Вікімарафон-2019 (підготовка і розміщення статті про А. Постельняк), м. Кропивницький, 

29.01 (Гайда Л.А.); 

35. Всеукраїнська координаційна рада Міжнародного конкурсу з інформатики та 

комп’ютерної вправності «Бобер», м. Яремче, 01.08-07.08 (Шовенко О.С.); 

36. Всеукраїнська навчальна школа з програмування, м. Львів, 17.10-19.10 (Чала М.С.); 

37. Всеукраїнська науково-практична конференція «Вплив досягнень психологічних і 

педагогічних наук на розвиток сучасного суспільства», місто Харків, 08.03-09.03 

(Желєзнова Т.П.); 

38. Всеукраїнська науково-практична конференція «Здоров’ясприятиве освітнє середовище 

сучасного закладу освіти: виклики, пошуки, тенденції», м. Харків, 23.05-24.05 

(Половено О.В.); 

39. Всеукраїнська науково-практична конференція «Музейна педагогіка – проблеми, 

сьогодення, перспективи», Національний Києво-Печерський історико-культурний 

заповідник, 04.10-05.10 (Гайда Л.А.); 

40. Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Проектування індивідуальної 

освітньої траєкторії професійного розвитку педагога» м. Київ, 13.06 (Половенко О.В., 

Побережець О.С., Кірішко Л.М.); 

41. Всеукраїнська науково-практична конференція «Нова українська школа у поступі до 

цінностей», м. Рівне, 23.01-25.01 (Міцай Ю.В.); 

42. Всеукраїнська природнича школа «Геліантус – дружнє коло». м. Харків 10.06-13.06 

(Хлань Л.М., Ціперко Т.В., Мінич Г.В.); 

43. Всеукраїнська школа майстерності «Педагогічний стартап» «Створення інклюзивного 

освітнього простору: сучасні виклики та системні рішення», м. Біла Церква, 26.11-28. 11 

(Бражнікова Т.О.); 

44. Всеукраїнський круглий стіл «Дмитро Чижевський – філософ, славіст, мислитель», 

присвячений 125-річчю із дня народження вченого, м. Кропивницький, 19.04 (Гайда Л.А.); 

45. Всеукраїнський круглий стіл «Розвиток інноваційного потенціалу педагогічних 

працівників та його реалізація в проєктній діяльності», м. Полтава, 10.10 (Кірішко Л.М.); 

46. Всеукраїнський круглий стіл «Шляхи впровадження відновних практик шляхом створення 

шкільних служб порозуміння», м. Київ, 19.06 (Дзюбас Н.А.); 

47. Всеукраїнський методико-дидактичний семінар методистів німецької мови обласних 

інститутів післядипломної педагогічної освіти з проблеми «Планування, проведення та 

супервізія уроку німецької мови», м.Київ, 01.04-04.04 (Гринюкова Р.А.); 

48. Всеукраїнський методичний семінар «Нові тенденції у літературі кінця XX-початку XXІ 

століття: контент війни у творах сучасності». «Небесні Ангели, засіяні в тюльпани», 

м. Київ, 19.02 (Небеленчук І.О.); 

49. Всеукраїнський науково-методичний семінар «Технології Психолого-педагогічного 

супроводу виховання і розвитку дітей дошкільного віку з родин учасників АТО і 

внутрішньо переміщених осіб», м. Київ, 18.04 (Чебоненко В.Ф.); 

50. Всеукраїнський науково-методичний семінар «Технології психолого-педагогічного 

супроводу виховання і розвитку дітей дошкільного віку з родин учасників АТО і 

внутрішньо переміщених осіб», 18.04 (Скуренко С. Л.); 
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51. Всеукраїнський науково-методичний семінар «Формування ключових компетентностей 

засобами мистецтва в Новій українській школі», м. Вінниця, 14.05-15.05 

(Кондратова В.В.); 

52. Всеукраїнський науково-методичний семінар з проблеми «Концептуальні основи 

модернізації змісту позашкільної освіти», м. Київ, 24.04 (Міцай Ю.В.); 

53. Всеукраїнський науково-методичний семінар-тренінг з трудового навчання (технологій) 

«Трудове навчання в освітній реформі, покликаній підвищити роль місцевого 

самоврядування» для завідуючих кабінетами (методистів) трудового навчання ІППО, 

м. Тернопіль, 13.06-14.06 (Татаренко О.В.); 

54. Всеукраїнський науково-практичний семінар з проблеми «Морально-етичне виховання 

дітей та молоді в контексті розвитку громадянського суспільства», м. Київ, 18.04 

(Дяченко Н.І.); 

55. Всеукраїнський науково-практичний онлайн-семінар з підвищення кваліфікації на тему: 

«Підвищення кваліфікації: виклики та реалії сьогодення», 07.11 (Половенко О.В.); 

56. Всеукраїнський науково-практичний семінар «Сучасні підходи до формування 

здоров'язбережувальної компетентності дитини дошкільного віку», м. Суми, 06.11-07.11 

(Скуренко С. Л.); 

57. Всеукраїнський науково-практичний семінар методистів української мови та літератури, 

зарубіжної літератури обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти «Сучасні 

освітні тенденції у вивченні української мови, літератури в закладах загальної середньої 

освіти», м. Київ 27.11.2019 р. (Ревнивцева О.В.); 

58. Всеукраїнський освітній коворкінг з онлайн-трансляцією «Чек-лист ключових 

компетентностей педагога Нової української школи для формальної і неформальної 

освіти», м. Київ, 09.04 (Половенко О.В., Трубіна В.Г., Побережець О.С.); 

59. Всеукраїнський педагогічний семінар «Нові стандарти, програми й підручники та виклики 

шкільної історичної освіти», м. Чернігів, 27.11-28.11 (Відіборенко І.В.); 

60. Всеукраїнський саміт педагогічних ідей «ОСВІТА ХХІ» («ED LAB: платформа 

педагогічних ідей»), м. Львів, 12.05 (Желєзнова Т.П.); 

61. Всеукраїнський семінар з основ здоров’я для завідувачів кабінетів (методистів) основ 

здоров’я обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти «Особистісне та 

професійне зростання вчителя основ здоров’я в умовах неперервної освіти»,  

Тернопільська область, м. Заліщики, 16.10-17.10 (Желєзнова Т.П.). 

62. Всеукраїнський семінар методистів іноземних мов обласних інститутів післядипломної 

освіти педагогічних кадрів «Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів 

початкових класів з іноземних мов: методологія, виклики, перспективи». м. Тернопіль, 

31.05 (Коса І.Т.); 

63. Всеукраїнський семінар обласних методистів з фізики, м. Луцьк 13.02-15.02 (Дробін А.А.);  

64. Всеукраїнський семінар-нарада «Ресурси для підготовки вчителів і навчання учнів 

початкової школи на засадах компетентнісного підходу» (в контексті інтегрованого курсу 

«Я досліджую світ»), м. Київ, 23.09-04.09 (Пашанова Т. О); 

65. Всеукраїнський семінар-практикум керівників центрів туризму та краєзнавства, 

м. Кропивницький, 02.09 (Митрофаненко Ю.С.); 

66. Всеукраїнський семінар-тренінг обласних координаторів впровадження експерименту 

всеукраїнського рівня з реалізації Програми «Нова українська школа у поступі до 

цінностей», м. Київ, 16.09-18.09 (Міцай Ю.В.); 

67. Всеукраїнський тренінг «Запобігання та протидія проявам насильства: діяльність закладів 

освіти», м. Київ, 16.12-18.12 (Заболотня О.М.); 
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68. Всеукраїнський тренінг «Педагогіка початкової школи: фінський досвід» у рамках 

проєкту «Фінська підтримка реформи української школи», м. Ірпінь, 04.02-07.02 

(Кондратова В.В., Чернецька О.Г.); 

69. Всеукраїнський тренінг «Педагогіка початкової школи: фінський досвід» у рамках 

проєкту «Фінська підтримка реформи української школи» – Модуль 2 «Розроблення і 

використання навчальних матеріалів у школі», м. Київ, 03.06-05.06 (Кондратова В.В., 

Чернецька О.Г.); 

70. Всеукраїнський тренінг «Підтримка Міністерства соціальної політики України у протидії 

домашньому насильству» м. Одеса, 17.10-19.10 (Чебоненко В.Ф.); 

71. Всеукраїнський тренінг для музейних освітян «Діти в музеї», Мистецький Арсенал, 08.11 

(Гайда Л.А.); 

72. Всеукраїнський тренінг для регіональних тренерів і методистів з початкової освіти 

«Освіта на основі життєвих навичок в контексті Нової української школи», м. Київ, 15.01-

17.01 (Кондратова В.В.); 

73. Всеукраїнський турнір Юних істориків, м. Кам’янець-Подільський, 12.04-16.04 

(Митрофаненко Ю.С., член журі); 

74. Всеукраїнський фестиваль «KropivnitskySTEM-ВЕСНА-2019», м. Кропивницький, 19.04-

20.04 (Федірко Ж.В., Скрипка Г. В.); 

75. Всеукраїнський фестиваль «Vesnasoft – 2019», м. Кропивницький, 18.05 (Скрипка Г.В.); 

76. Дидактико-методична сесія в межах дослідно-експериментальної роботи Всеукраїнського 

рівня «Дидактико-методичне і навчальне забезпечення реалізації концептуальних засад 

реформування початкової загальної освіти», смт Омельник, Кременчуцький район 

Полтавська область, 14.09-15.09 (Кондратова В. В.); 

77. Друга щорічна Всеукраїнська конференція «Освіта дітей з ментальними порушеннями. 

Права та проблеми», м. Київ, 25.03-26.03 (Бражнікова Т.О.); 

78. Засідання вченої ради ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» з проблеми «Нова 

українська школа у поступі до цінностей», м. Київ, 26.06 (Міцай Ю.В.); 

79. Засідання експертів проєкту «Вивчай та Розрізняй: інфомедійна грамотність»,  м. Київ, 

14.08-15.08 (Чала М.С.); 

80. Засідання координаційної ради Всеукраїнської громадської організації «Асоціація 

працівників дошкільної освіти», м. Пологи, Запорізька область, 24.10-25.10 (Гагаріна 

Н.П.); 

81.  Засідання творчої групи з розробки експериментальної освітньої програми для 5-6 класів, 

м. Київ, 28.10 (Кондратова В.В.); 

82. Зимова «WEB STEM школа – 2019», м. Київ, 19.02-23.02 (Скрипка Г. В.); 

83. ІV Всеукраїнська електронна науково-практична конференція «Відкрита освіта та 

дистанційне навчання: від теорії до практики», 20.11 (Литвиненко О.В.); 

84. ІV Всеукраїнська електронна науково-практична конференція «Відкрита освіта та 

дистанційне навчання: від теорії до практики», 20.11 (Литвиненко О.В.); 

85. ІV Всеукраїнський фестиваль психотерапії і творчості «На крилах спонтанності» 

м. Запоріжжя, 10.05-12.05 (Гельбак А.М., Молчанова О.М.); 

86. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція (з міжнародною участю) «Сучасна 

освіта: методологія, теорія, практика», м.Дніпро, 12.03 (Гагаріна Н.П.); 

87. ІІ Всеукраїнський науково-практичний семінар «Новації, практики та перспективи 

розвитку фізичної культури і спорту», м. Кропивницький, 21.03-22.03 (Коробов М.Г.);  

88. Інтенсив для користувачів по роботі з методиками PEP-3, CASD, Conners-3 Leiter-3, WISC-

IV, м. Київ, 12.03-15.03 (Бражнікова Т.О.);  

89. Інтенсив для тренерів по роботі з комплектом діагностичних методик для ІРЦ (Leiter-3, 

WISC-IV, Conners-3, PEP-3, CASD), м. Київ, 16.04-18.04 (Бражнікова Т.О.); 
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90. Інтернет-конференція «На урок» «Нова українська школа: досвід і перспективи», 

18.05.2019 р. (Пашанова Т. О.); 

91. Круглий стіл з проблеми «Створення служб порозуміння для впровадження медіації та 

вирішення конфліктів мирним шляхом в закладах освіти», м. Київ, 19.06 (Міцай Ю.В.); 

92. Курси навчання з підготовки супервізорів Нової української школи (сертифікати – 

Тіхонова Н.Г., Чернецька О.Г.); 

93. Навчальний вебінар для організаторів Всеукраїнського одночасного заняття з пошуку 

фактів «Не віррр – перевіррр», дистанційна участь, 21.02 (Пляка С.М.); 

94. Навчальний курс всеукраїнської зимової сесії «WEB-STEM-школа-2019», м. Київ, 19.02-

23.02 (Половенко О.В., Побережець О.С.); 

95. Наукова конференція ІІ Маланюківські читання, м. Кропивницький, 19.09 

(Митрофаненко Ю.С.); 

96. Науково-практична конференція «IV Султанівські читання. Українська літературознавча 

полоністика: стан і перспективи розвитку», м. Івано-Франківськ, 24.10-25.10 

(Небеленчук І.О.); 

97. Науково-практична конференція «Могутній майстер української мови і благородний 

поет» (до 200-річчя від дня народження Пантелеймона Куліша), м. Чернігів, 25.09-26.09 

(Небеленчук І.О.); 

98. Науково-практичний семінар «Арт-терапевтичний підхід у розвитку і підтримці 

психологічного балансу особистості», м. Кропивницький, 25.10.2019 року 

(Молчанова О.М., Гельбак А.М.); 

99. Науково-практичний семінар «Арт-терапевтичні технології як інструмент супроводу дітей 

з особливими освітніми потребами в інклюзивних навчальних закладах України: 

перспективи та шляхи імплементації», м. Київ, 05.07-07.07 (Молчанова О.М.); 

100. Онлайн-марафон «Нова українська школа: перші підсумки та прогнози», лютий, 2019 

(Кондратова В. В., Тіхонова Н. Г., Чернецька О. Г., Пашанова Т. О.); 

101. П’ята національна (не)конференція для шкільних педагогів EdCamp Ukraine 2019»,  

м. Харків, 07.07-09.07 (Чала М.С., Кендюхова А.А.); 

102. Практична секція «Зниження стрес-факторів при перебуванні дитини з РАС в навчальних 

закладах», м. Київ, 26.03 (Бражнікова Т.О.); 

103. Робоча нарада щодо організації освітнього процесу в 3-х класах пілотних шкіл, м. Київ, 

09.10, (Кондратова В. В.); 

104. Семінар методистів іноземних мов обласних інститутів післядипломної педагогічної 

освіти «Ключові вміння «Нової української школи», м. Одеса, 19.09-21.09 (Коса І.Т., 

Гринюкова Р.А.); 

105. Семінар-практикум «Порушення сенсорної інтеграції у дітей з мовленнєвими 

порушеннями», м Кропивницький, 27.09 (Войтко В.В.); 

106. Семінар-тренінг «Нова українська школа: реалізація компетентнісного підходу в 

освітньому процесі закладу загальної середньої освіти – учасників всеукраїнського 

експерименту за науково-педагогічним проєктом «Інтелект України», м. Харків, 21.11-

22.11 (Чернецька О. Г.); 

107. Семінар-тренінг для методистів гуманітарного, математичного та іншомовного циклів 

закладів післядипломної педагогічної освіти «Ключові уміння ХХІ століття»,  м. Київ, 

15.10-18.10 (Коса І.Т.); 

108. Семінар-тренінг для фахівців сфери допомоги дітей з особливими освітніми потребами, 

м Кропивницький, 02.11-05.11 (Войтко В.В.); 

109. Семінар-фест «Філологічна юнь-2019», м. Івано-Франківськ – с. Микуличин, 02.10-05.10 

(Небеленчук І.О.); 
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110. Тренінг для тренерів «Використання Міжнародної класифікації функціонування» для 

забезпечення інклюзивності освіти», м. Київ, 12.11-15.11 (Бражнікова Т.О.); 

111. Тренінг для тренерів «Методика навчання інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у 1-2 

класах закладів загальної середньої освіти на засадах компетентісного підходу», м. Київ, 

28.10-30.10 (Пашанова Т. О.); 

112. Тренінг для тренерів «Педагогіка початкової школи: фінський досвід. Модуль 3 

«Практика та інструменти оцінювання в школі» в межах проєкту «Фінська підтримка 

реформи української школи», м. Київ, 16.10-18.10 (Кондратова В. В., Чернецька О. Г.); 

113. Фінальний етап заключного туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019», 

м. Полтава, 02.04-12.04 (Желєзнова Т.П.); 

114. Форум «Навчання без перешкод: як зробити українські школи інклюзивними», м. Київ, 

22.11-23.11 (Червонець І.В.); 

115. Форум Liberal Arts: Лідерство в освіті від Української академії лідерства, м. Київ, 05.10 

(Відіборенко І.В.); 

116. Форум учасників пілотного експерименту НУШ «Агенти змін», м. Київ, 28.11 

(Кондратова В. В.); 

117. ХІІІ Всеукраїнська Школа методичного досвіду з художньо-естетичної освіти та 

виховання «Професійно-педагогічна підготовка учителів до реалізації Концепції «Нова 

українська школа» в галузі мистецької освіти», с. Чорноморка Очаківського району 

Миколаївської області, 26.06-30.06 (Кондратова В.В.); 

118. ХХV Всеукраїнська науково-практична конференція «Фізичне виховання і спорт в 

навчальних закладах України на сучасному етапі: стан, напрямки та перспективи 

розвитку», м. Кропивницький, 17.05-18.05 (Коробов М.Г.); 

119. ХХІV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Вітчизняна наука на 

зламі епох: проблеми і перспективи розвитку», м. Переяслав-Хмельницький, 21.03 

(Войтко В.В.). 
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ІV. Наукова діяльність  
У 2019 році науково-педагогічні та педагогічні працівники КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» забезпечували розкриття комплексної науково-дослідної теми «Розвиток 

професійної компетентності педагогічних працівників у системі післядипломної освіти» 

(2019-2023 рр). 

З метою висвітлення результатів наукових та науково-методичних досліджень 

комплексної науково-дослідної теми інституту протягом 2019 року науково-педагогічними 

та педагогічними працівниками було підготовлено та опубліковано: 

4.1. Напрями наукових досліджень структурних підрозділів 

Науково-педагогічними працівниками кафедр розроблені, досліджені та запроваджені 

23 напрями:  

№ 

з/п 
Проблема (тема) науково-дослідної роботи 

Прізвище, ініціали, науковий 

ступінь, звання викладача, 

аспіранта, здобувача 

1 Впровадження інноваційних проєктних технологій з 

урахуванням сучасних пріоритетів дошкільної освіти 

Гагаріна Н.П., кандидат 

педагогічних наук 

2 Інтелектуально-мовленнєвий розвиток дітей дошкільного 

віку засобами коректурних таблиць  

Скуренко С.Л. 

3 Реалізація принципу наступності дошкільної та початкової 

освіти в умовах Нової української школи 

Тарапака Н.В., кандидат 

педагогічних наук, доцент 

4 Шляхи всебічного гармонійного розвитку особистості в 

умовах компетентнісного та діяльнісного підходів до 

навчання в початковій школі та викладання предметів 

художньо-естетичного циклу у закладах загальної 

середньої освіти 

Кондратова В.В., кандидат 

педагогічних наук, доцент 

5 Взаємозв'язок школи, сім’ї та громадськості в освітньому 

процесі початкової школи 

Тіхонова Н.Г., кандидат 

педагогічних наук 

6 Компетентнісний підхід до викладання математичної 

освітньої галузі в початковій школі 

Чернецька О.Г. 

7 Застосування інтерактивних технологій  на уроку в 

початковій школі 

Сібіберт О.Є. 

8 Полідіяльнісний базис організації навчально-пізнавальної 

діяльності учнів 

Голодюк Л.С., доктор педагогічних 

наук, доцент 

9 Реалізація ціннісного підходу до освітньої діяльності Бик А.С., кандидат педагогічних 

наук, доцент 

10 Сучасні можливості розробки й побудови дистанційних 

курсів та тренінгів 

Буртовий С.В., кандидат 

педагогічних наук 

11 Використання сучасних методів навчання під час 

підготовки школярів до ЗНО 

Вікторіна О.М., кандидат 

філологічних наук 

12 Роки боротьби на Єлисаветчині. Український погляд. 

Кн. 2. 1919.  

Митрофаненко Ю. С., кандидат  

історичних наук 

13 Сучасна українська література: поезія (дослідницький 

контент) 

Небеленчук І.О., кандидат 

педагогічних наук 

14 Створення та просування персонального бренду вчителя в 

умовах впровадження концепції НУШ 

Скрипка Г.В., кандидат 

педагогічних наук 

15 Культура академічної доброчесності Федірко Ж.В., кандидат 

педагогічних наук 

16 Біоадекватна технологія та інші ефективні методики 

покращення результатів навчання 

Яковова Г.Я. 
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Протягом звітного періоду захищено 2 кандидатські дисертації (Волошина О.С., 

Желєзнова Т.П.).  

Досліджується та запроваджується на рівні регіону 16 науково-методичних тем, а саме: 

№ 

з/п 
Проблема (тема) науково-дослідної роботи 

Назва структурного 

підрозділу закладу 

1 Науково-методичне забезпечення удосконалення професійної 

компетентності педагогічних працівників у інформаційно-

освітньому просторі регіону 

Кафедра дошкільної та 

початкової освіти 

2 Формування готовності педагогічних працівників до 

професійного самовдосконалення у системі післядипломної 

освіти 

Кафедра теорії і методики 

середньої освіти 

3 Андрагогічні засади навчання педагогічних працівників у 

системі післядипломної освіти в умовах функціонування 

багатоваріантного інформаційно-освітнього простору 

Кафедра педагогіки, психології 

і корекційної освіти 

4 Впровадження сучасних технологій оцінювання якості освіти 

в систему науково-методичної роботи з педагогічними 

працівниками 

Навчально-методичний центр 

оцінювання якості освіти 

5 Оновлення змісту і форм підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників в умовах функціонування 

інформаційно-освітнього простору регіону 

Обласний навчально-

методичний центр освітнього 

менеджменту та координації 

діяльності методичних служб 

6 Методичний супровід організаційно-правових аспектів 

діяльності психологічної служби системи освіти 

Обласний навчально-

методичний центр 

психологічної служби системи 

освіти 

17 Науково-методичне забезпечення розвитку професійної 

компетентності вчителів галузі «Суспільствознавство» 

(протокол засідання кафедри педагогіки, психології і 

корекційної освіти від  29.12.2017 № 10) 

Жосан О.Е., кандидат 

педагогічних наук 

18 Проблематика дослідження структури особистості 

підлітка в умовах трансформаційного періоду (протокол 

засідання кафедри педагогіки, психології і корекційної 

освіти від 05.12.2016 № 7) 

Гельбак А.М., кандидат 

психологічних наук 

19 Підготовка педагога до використання сучасних технологій 

оцінювання у практичній діяльності (протокол засідання 

кафедри педагогіки, психології і корекційної освіти від 

03.12.2014 № 12) 

Кендюхова А.А., кандидат 

педагогічних наук, 

доцент 

 

20 Корекція розвитку дітей групи ризику затримки 

психічного розвитку (протокол засідання кафедри від 

19.06.2015 р. № 6) 

Войтко В.В., кандидат 
педагогічних наук 

21 Арт-терапія у системі підвищення кваліфікації педагога 

(протокол засідання кафедри від 28.10.2018 року № 8) 

Молчанова О.М., кандидат 

психологічних наук 

22 Особистісні детермінанти становлення професійної 

ідентичності практичного психолога  (протокол засідання 

кафедри педагогіки, психології і корекційної освіти від 

03.12.2014 № 12).  

Павлюх В.В. 

23 Розвиток ключових компетентностей вчителів початкових 

класів (протокол засідання кафедри педагогіки і психології 

від 20.09.2010 № 8) 

Марченко І.А. 
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7 Компетентнісно-ціннісний вимір у системі підвищення 

кваліфікації педагогічних та бібліотечних працівників 

Науково-методична 

лабораторія виховної роботи і 

формування культури 

здоров’я 

8 Розвиток професійної компетентності вчителів предметів 

гуманітарно-естетичного циклу у системі післядипломної 

освіти 

Науково-методична 

лабораторія гуманітарно-

естетичних дисциплін 

9 Удосконалення професійної компетентності вчителів 

природничо-математичного циклу області в умовах 

післядипломної освіти 

Науково-методична 

лабораторія природничо-

математичних дисциплін 

10 Побудова оптимального освітнього середовища для розвитку 

професійної компетентності педагогів області, які 

викладають предмети освітньої галузі «Технології» 

Науково-методична 

лабораторія інформаційно-

технологічної освіти 

11 Формування індивідуальної траєкторії підвищення рівня 

компетентності учасників освітнього процесу в умовах 

розвитку безпечного, здоров’язбережного освітнього 

простору 

Науково-методична 

лабораторія основ здоров’я, 

безпеки життєдіяльності та 

охорони праці 

12 Розвиток професійної компетентності вчителів іноземних мов 

у системі післядипломної освіти 

Науково-методична 

лабораторія іноземних мов та 

міжнародних освітніх обмінів 

13 Шляхи підвищення професійної компетентності учителів 

історії та суспільствознавчих дисциплін у системі 

післядипломної освіти 

Науково-методична 

лабораторія 

суспільствознавчих дисциплін  

14 Розвиток професійної компетентності вчителів предметів 

«Фізична культура» та «Захист Вітчизни» у системі 

післядипломної освіти 

Науково-методична 

лабораторія фізичної 

культури, спорту і захисту 

Вітчизни 

15 Організація та функціонування ресурсного центру 

дистанційного навчання регіону, навчального закладу 

Навчально-методичний центр 

дистанційного навчання 

16 Науково-методичне забезпечення розвитку і соціалізації 

особистості дитини з особливими освітніми потребами в 

умовах інформаційно-освітнього простору системи 

неперервної освіти 

Ресурсний центр підтримки 

інклюзивної освіти 

 

4.2. Результати наукової діяльності 

З метою висвітлення результатів наукових та науково-методичних досліджень 

комплексної науково-дослідної теми інституту протягом 2019 року науково-педагогічними та 

педагогічними працівниками було підготовлено та опубліковано: 

Монографії, дисертації, автореферати 

1. Miier T., Holodiuk L. Didactic Triadas “Learning – Teaching – Management” in the 

Context of Realization in the Educational Process of Innovative Author’s Novations : 

[of the collective monograph] / The Actual Problems of the World Today. Valume 2. – 

London : Sciemcee Publishing is part of SCIEMCEE. – PP.140-151. 

2. Волошина О.С. Підготовка вчителя початкових класів до оцінювання 

іншомовної комунікативної компетентності молодших школярів засобами 

тестових технологій : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 – теорія і методика 

професійної освіти / О.С. Волошина. – Кропивницький, 2019. – 288 с. 

3. Волошина О.С. Підготовка вчителя початкових класів до оцінювання 

іншомовної комунікативної компетентності молодших школярів засобами 

тестових технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. пед. наук : 
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13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / О.С. Волошина. – 

Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. Володимира Винниченка, 2019 – 22 с.  

4. Гельбак А.М. Розвиток комунікативних навичок підлітків в умовах 

фасилітаційного впливу / А.М. Гельбак // Теоретико-методологічні засади 

української психології: колективна монографія / За ред. Є. В. Гейко. – 

Кропивницький : Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2019. – 348 с. 

5. Желєзнова Т.П. Розвиток здоров’язбережувальної компетентності вчителів 

основної школи у системі післядипломної освіти : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 

– теорія і методика професійної освіти (011 – «Освітні, педагогічні науки») / 

Т.П. Желєзнова. – Кропивницький, 2019. – 228 с. 

6. Желєзнова Т.П. Розвиток здоров’язбережувальної компетентності вчителів 

основної школи у системі післядипломної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / 

О.С. Волошина. – Кропивницький : Видавництво ЛА НАУ, 2019. – 23 с. 

Збірники 

1. Войтко В.В. Методи корекційного впливу на розвиток дітей із порушеним 

інтелектом: практикум для педагога / В.В. Войтко. – Кропивницький : 

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2019. – 62 с.  

2. Войтко В.В. Продовжи… домалюй… дофантазуй… допрацюй…   Збірник 

розвивальних вправ (учителям та вихователям) / В.В. Войтко. – Кропивницький : 

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2019. – 60 с. 

3. Войтко В.В. Розвиток дрібної та середньої моторики дітей : практикум для 

педагога / В.В. Войтко. – Кропивницький : КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського», 2019. – 68 с.  

4. Гагаріна Н., Бабіч Н. Світ творчої уяви та фантазії: [навчально-методичний 

посібник] / Наталія Гагаріна, Наталя Бабіч. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського», 2019. ‑ 38 с.  

5. Жосан О.Е. Водограї міста на Інгулі : альбом / автор-укладач О.Е. Жосан. – 

Кропивницький : КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2019. – 78 с. 

6. Кондратова В.В. Арт-технології та інформатика. Концентр «Образотворче 

мистецтво» / На крилах успіху. Журнал для дітей. 2 клас. – К.: ТОВ «Освітній 

центр «На крилах успіху». – 2019. – № 17-34. – вкладка. 

7. Кондратова В.В. Арт-технології та інформатика. Концентр «Образотворче 

мистецтво» / А.Д. Цимбалару, Н.Є. Пархоменко, І.Ю. Бондар, Ю.М. Шумейко, 

Н.В. Котелянець, О.В. Агєєва, В.В. Кондратова, О.В. Калашнікова, О.М. Завалій 

/ На крилах успіху. Експериментальний посібник-журнал. 3 клас. – Харків: 

ТОВ «Крила успіху», ТОВ «Перша експериментальна друкарня». – 2019. – №1-

16. 

8. Крок до майстерності: матеріали переможців та лауреатів обласного етапу 

Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека – 2017», [збірник] / укладач: 

Н.І. Дяченко. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 

2019. – 100 с. 

9. Марченко І.А. Організаційно-методичне забезпечення інноваційної 

діяльності (з досвіду роботи закладів освіти) / І.А. Марченко. - Кропивницький : 

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2019. – 70 с.  

10. Методичні знахідки творчо працюючих учителів з предметів «Фізична 

культура» та «Захист Вітчизни»: (з досвіду роботи вчителів) / укладачі: 
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М.Г.Коробов, В.А.Блохін, О.М.Домалевська. - Кропивницький: КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського», 2019. – 80 с. 

11. Небеленчук І. О. Особливості поетичного стилю та мотиви творчості 

сучасних поетів (на прикладі поезії М. Митровки, К. Каленіченко, 

С. Висєканцева та інших): Збірник наукових статей. – Кропивницький, 2019. – 

172 с. 

Посібники та аналітичні матеріали 

1. Богданова О.П., Дробін А.А., Ткаченко Л.А., Хлань Л.М., Ціперко Т.В. 

Сучасний урок природничо-математичних дисциплін: навч.-метод. посіб. / за заг. 

ред Л.М. Хлань). – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 

2019. – 88 с. 

2. Войтко В.В. Корекція розвитку дітей групи ризику виникнення затримки 

психічного розвитку : навчально-методичний посібник / В.В. Войтко. – 

Кропивницький : КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2016. – 73 с. 

3. Волошина О.С. Використання тестових технологій в оцінюванні початкової 

школи: Навчальний посібник. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. Володимира 

Винниченка, 2019. – 72 с. 

4. Гельбак А. М. Музикотерапія у роботі з дітьми з особливими освітніми 

потребами: [навчально-методичний посібник] / А.М. Гельбак. – Кропивницький : 

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2019. – 50 с. 

5. Зовнішнє незалежне оцінювання 2019 року та державна підсумкова атестація у 

формі ЗНО (узагальнені результати). Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського», 2019. – 94 с. 

6. Кондратова В.В. Арт-технології та інформатика. Концентр «Образотворче 

мистецтво» / На крилах успіху. Журнал для дітей. 2 клас. – К.: ТОВ «Освітній 

центр «На крилах успіху». – 2019. – № 17-34. – вкладка. 

7. Скрипка Г. В. Персональний бренд вчителя: створення та просування: 

[навчально-методичний посібник] / Г. В. Скрипка. – Кропивницький: 

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2019. – 76 с. 

8. Яковова Г.Я. Аналітично-статистичний звіт про проведення обласного 

відеофестивалю педагогічних ідей «ПЕДАГОГІЧНИЙ КРЕАТИВ» опублікований 

на блозі кафедри теорії і методики середньої освіти та на сайті КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського» (22 квітня 2019 року). 

Методичні матеріали, рекомендації 

1. Анотований  каталог  педагогічного  досвіду  працівників психологічної  

служби системи освіти Кіровоградської області / укладачі В.Ф. Чебоненко, 

А.А. Мирська, І.Ю. Снітко. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського»,  2019. – 40 с. 

2. Методичні рекомендації для проведення Дня знань та Першого уроку в 

2019/2020 навчальному році / укладачі: Ю.В. Міцай, Л.А. Гайда, С.М. Пляка. – 

Кропивницький : КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2019. – 100 с. 
3. Методичні рекомендації щодо організації виховного процесу, бібліотечної 

справи та позашкільної освіти у 2019/2020 н.р.; Серпневі конференції – 2019. 

[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», 2019. 
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4. Нудний В.М., Котляренко Н.М. Чи актуальні ідеї Василя Сухомлинського 

у час Нової української школи? Або коли ідеї вічні!// Завучу. Усе для роботи. –  

2019.– № 1-2 (241-242). – С. 16-19. 

5. Психологічний супровід дітей старшого дошкільного віку/ укладачі - 

В.Ф. Чебоненко, І.Ю. Снітко. - Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського», 2019.- 46 с.  

6. Психоціальна підтримка дітей в кризових ситуаціях» / автори 

В.Ф. Чебоненко., А.А Мирська. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського», 2019. – 45 с. 

7. Серпневі конференція – 2019. «Нова українська школа – впевнений поступ 

освітньої реформи» (методичні рекомендації щодо змісту і форм проведення) / 

укладачі О.В. Половенко, Л.М. Кірішко, О.С. Побережець – Кропивницький: 

КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені 

Василя Сухомлинського», 2019. – 68 с. 

8. Скрипка Г. В. Педагогічний тренінг: що треба знати організатору / 

Г. В. Скрипка // Заступник директора школи : Щомісячний спеціалізований 

журнал. – Київ. – 2019. – № 5. – С. 4-20. 
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Публікації у наукових фахових виданнях 

1. Волошина О. С. Модель реалізації умов формування готовності майбутніх 

учителів початкових класів до оцінювання іншомовної комунікативної 

компетентності молодших школярів засобами тестових технологій / 

О. С. Волошина // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і 

загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / [редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. 

Запоріжжя: КПУ, 2019. Вип. 61. – Т. 2 – С. 23–27. 

2. Волошина О. С. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до 

оцінювання іншомовної комунікативної компетентності молодших школярів 

засобами тестових технологій / О. С. Волошина // Наукові записки / Ред. кол.: 

В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н. С. Савченко та ін. – Випуск 174. – Серія: 

Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019. – С. 

230–234. 

3. Дробін А. А. Використання ресурсів смартфону в освітньому процесі з 

фізики / А. А. Дробін // Наукові записки [Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Педагогічні 

науки. – 2019. – Вип. 177 (1). – С. 147-151. 

4. Дробін А.А. Ресурси смартфону як засіб посилення ефективності 

освітнього процесу з фізики. Проблеми та інновації в природничо-математичній, 

технологічній і професійній освіті: збірник матеріалів VIIІ-ї Міжнародної 

науково-практичної онлайн-інтернет конференції, присвяченої 100-річчю від дня 

народження І. Г. Ткаченка, м. Кропивницький, 05-23 квітня 2019 року / За заг. ред. 

М. І. Садового. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019. – 160 с. 

С.61-63. 

5. Павлюх В.В. Особливості дослідження професійної ідентичності 

практичних психологів в умовах освітніх змін. – Науковий часопис МПУ імені 

М.П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки: Зб. наукових праць. – К.: 

МПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. - № 46 (70). Част. І. – С.101-113. 

Публікації у виданнях, що входять до провідних науковометричних баз даних 
1. Miier T. I., Holodiuk L. S., Rybalko L. M., Tkachenko I. A. Chronic Fatigue 

Development of Modern Human in the Context of V. Vernadsky’s Nosophere Theory. 

Wiadomości Lekarskie. TOM LXXII. 2019. Nr 5 cz II, maj. Str. 1012-1016. 

(Wiadomości Lekarskie is abstracted and indexed in: PubMed/Medline, EBSCO, 

SCOPUS, Index Copernicus, Polish Medical Library (GBL), Polish Ministry of Science 

and Higher Education). 

2. Гельбак А.М. Проблема кризового стану особистості підлітка на етапі 

трансформації суспільства / А.М. Гельбак // Теоретичні і прикладні проблеми 

психології: збірник наукових праць – № 1 (48). – Сєвєродонецьк. – Вид-во 

Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля, 2019. – С. 68-77. (Index Copernicus Internstional). 

3. Єфіменко С.М. Шляхи інтелектуально-творчого розвитку учнів в умовах 

нової української школи. Наукові записки / Ред. кол.: В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, 

Н. С. Савченко та ін. – Випуск 177. – Частина І. – Серія: Педагогічні науки. – 

Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019. –  С. 156-160 (міжнародні 

наукометричні бази Copernicus  і  Google Scholar). 
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Публікації в інших науково-методичних та педагогічних виданнях 

1. Гагаріна Н.П., Горова О.Г. Воркшоп як інноваційна освітня технологія 

в роботі вихователя-методиста ЗДО/ Гагаріна Н.П., Горова О.Г.// Педагогічний 

вісник. – 2019. – №3-4. 

2. Богданова О.П. Особливості застосування технології інтерактивного 

навчання при викладанні біології / О.П. Богданова // Розвиток професійної 

компетентності педагогічних працівників в умовах неперервної освіти : Науково-

методичний вісник № 55. – Кропивницький : КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського», 2019. 

3. Вареха А.Г. Інноваційна діяльність гімназії в контексті роботи з роботи 

з обдарованими учнями // Завучу. Усе для роботи. – 2019. –  № 5 – 6 . – С. 23 – 33. 

4. Войтко В.В. Праця як змістове наповнення життя / В.В. Войтко // 

Педагогічний вісник (КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»). – 2019. – 

№ 1-2. 

5. Волошина О.С. Впровадження інклюзивної освіти у навчальних 

закладах Кіровоградської області у 2018-2019 н.р. / О.С. Волошина // Розвиток 

професійної компетентності педагогічних працівників в умовах неперервної 

освіти : Науково-методичний вісник № 55. – Кропивницький : КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського», 2019. 

6. Гагаріна Н.П. STREAM-освіта в роботі з дітьми дошкільного віку: 

рекомендації впровадження / Н.П. Гагаріна // Розвиток професійної 

компетентності педагогічних працівників в умовах неперервної освіти : Науково-

методичний вісник № 55. – Кропивницький : КЗ «КОІППО імені Василя 
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rekomendaciyi 

6. Половенко О.В. Обласна літня школа (онлайн-постер) – 

https://create.piktochart.com/output/38411726-2019 

7. Половенко О.В. Творча група з проблеми: «Педагогічний квест «Якою має 

бути Нова українська школа?» (онлайн-постер) – 

https://view.genial.ly/5cb570751016110f4e75b6e5/horizontal-infographic-diagrams-

anons-zasidannya-tg 

8. Яковова Г.Я., Деякі ефективні методи покращення результатів навчання // 

Науково-методичний інтернет-журнал «Освітній інтернет-навігатор» 

[Електронний ресурс]: Режим доступу: http://oin.in.ua/ 

Науково-популярні видання 

1. «Роки боротьби на Єлисаветчині 1917 – 1922 рр. Український погляд. 

Кн. 2. 1919 р. У вирі революцій». – Кропивницький: Імекс-ЛТД, 2019. – 200 с. 

2. Жосан О.Е. Вулиці Єлисаветграда – Зінов’євська – Кірово – Кіровограда в 

першій половині ХХ століття : [історичний нарис] / О.Е. Жосан. – КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського», 2019. – 108 с. (Серія: «Міський архітектурний 

ландшафт»). 

Буклети  

1. Використання засобів арт-терапії в процесі підвищення рівня професійної 

компетентності науково-педагогічних та педагогічних працівників: з досвіду 

роботи О.М.Молчанової / уклад. Жосан О.Е. 
 

4.3. Підготовка та участь у наукових конференціях, «круглих столах», форумах 
регіонального рівня 

Підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних і керівних кадрів системи 

освіти у міжатестаційний період здійснювалося відповідно до наказу начальника освіти, 

науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації від 28.11.2018 

року № 807-од «Про проведення всеукраїнських та обласних науково-методичних заходів у 

2019 році».  
Науково-педагогічними та педагогічними працівниками інституту було організовано 

та проведено 58 науково-методичних заходів, а саме: конференції, «круглі столи», 

семінари та тренінги регіонального рівня. Зокрема: 

http://oin.in.ua/storinky-pam-yati-vasylya-petrovycha-moshurenka/
http://oin.in.ua/storinky-pam-yati-vasylya-petrovycha-moshurenka/
http://oin.in.ua/storinky-pam-yati-vasylya-petrovycha-moshurenka/
http://oin.in.ua/category/naukovo-metodichni-materiali/
http://oin.in.ua/category/naukovo-metodichni-materiali/
http://oin.in.ua/category/naukovo-metodichni-materiali/
https://view.genial.ly/5c2c7256633e1c6e51c311d1/interactive-content-metodichni-rekomendaciyi
https://view.genial.ly/5c2c7256633e1c6e51c311d1/interactive-content-metodichni-rekomendaciyi
https://view.genial.ly/5c2c7256633e1c6e51c311d1/interactive-content-metodichni-rekomendaciyi
https://view.genial.ly/5c2c7256633e1c6e51c311d1/interactive-content-metodichni-rekomendaciyi
https://create.piktochart.com/output/38411726-2019
https://create.piktochart.com/output/38411726-2019
https://create.piktochart.com/output/38411726-2019
https://view.genial.ly/5cb570751016110f4e75b6e5/horizontal-infographic-diagrams-anons-zasidannya-tg
https://view.genial.ly/5cb570751016110f4e75b6e5/horizontal-infographic-diagrams-anons-zasidannya-tg
https://view.genial.ly/5cb570751016110f4e75b6e5/horizontal-infographic-diagrams-anons-zasidannya-tg
https://view.genial.ly/5cb570751016110f4e75b6e5/horizontal-infographic-diagrams-anons-zasidannya-tg
http://oin.in.ua/
http://oin.in.ua/
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Серія семінарів для вчителів, які викладають навчальні предмети в 11 класах. 

Семінари  учителів біології, фізики, математики, хімії, української мови та літератури, історії. 

Проблема: «Актуальні аспекти підвищення рівня педагогічної майстерності вчителя у 

підготовці учнів до зовнішнього незалежного оцінювання». 

Постійно діючий семінар-практикум учителів фізики. Проблема: «Олімпіадні задачі з 

фізики як засіб ефективної роботи з обдарованими дітьми». 

Онлайн-семінар учителів початкових класів пілотних шкіл. Проблема: «Особливості 

викладання у 2 класі відповідно до концептуальних засад Нової української школи». 

Відкрита обласна інтернет-конференція педагогічних працівників закладів освіти. 

Проблема:  «Безпека дітей в Інтернеті: попередження, освіта, взаємодія». 

Семінар переможців другого туру всеукраїнського  конкурсу «Учитель року – 2019». 

Проблема: «Інноваційні технології у діяльності педагога». 

Семінар (дистанційна форма) педагогічних працівників закладів дошкільної освіти. 

Проблема: «Stream-освіта як напрям інтегрованого навчання та виховання дітей дошкільного 

віку». 

Семінар-практикум практичних психологів  закладів освіти. Проблема: «Технології, 

правила, процедури і прийоми роботи для зупинення булінгу та насилля в закладах освіти» 

Семінар-практикум педагогічних працівників, які впроваджують STEM-освіту. 

Проблема: «STEM-освіта як напрям інноваційного розвитку сучасної освіти». 

Науково-методичний семінар завідувачів (директорів), методистів методичних 

кабінетів (центрів) органів управління освітою райдержадміністрацій, виконавчих комітетів 

міських рад міст обласного значення, міських,  селищних, сільських рад об’єднаних 

територіальних громад. Проблема:  «Педагогічні ідеї В.О. Сухомлинського в творчій 

лабораторії методиста». 

Обласний науково-практичний семінар (дистанційна форма) координаторів конкурсу 

«ГЕЛІАНТУС». Проблема: «Інтелектуальна гра «Геліантус» як засіб підвищення знань учнів 

шляхом організації позакласної роботи з природничих дисциплін». 

Науково-практичний семінар методистів закладів позашкільної освіти. Проблема: 

«Професійний розвиток педагогів позашкільної освіти як важлива умова формування 

особистості дитини». 

Науково-практичний семінар практичних психологів і соціальних педагогів закладів 

освіти. Проблема: «Теоретико-прикладні аспекти сучасної психологічної служби в Україні». 

Науково-практичний семінар методистів математики, фізики. Проблема: 

«Методичний супровід удосконалення професійної компетентності вчителів фізики та 

математики в умовах Нової української школи». 

Обласний науково-практичний семінар учителів історії та суспільствознавчих 

дисциплін. Проблема: «Особливості викладання актуальних проблем історії ХХ століття в 

закладах загальної середньої освіти». 

Семінар-практикум методистів методичних кабінетів (центрів) органів управління 

освітою райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення, 

міських,  селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад з бібліотечних фондів. 

Проблема: «Використання Інтернет-ресурсів у підвищенні  професійної компетентності 

бібліотекарів». 

Регіональний науково-практичний семінар  учителів предметів освітньої галузі 

«Технології» Долинського, Новгородківського, Петрівського, Устинівського районів. 

Проблема: «Особливості викладання предметів освітньої галузі «Технології» в контексті 

оновлених програм та реалізації Концепції «Нова українська школа». 
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Обласна науково-практична конференція (дистанційна форма) учителів трудового 

навчання та технологій. Проблема:  «Теоретико-практична спадщина Івана Гуровича 

Ткаченка (до 100-річчя від дня народження)». 

Обласний семінар-практикум з національно-патріотичного виховання для 

відповідальних за проведення районних (міських) етапів Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Сокіл» (Джура). Проблема: «Всеукраїнська дитячо-юнацька 

військово-патріотична гра «Сокіл» (Джура): особливості підготовки та основні аспекти її 

проведення». 

Науково-методичний семінар методистів методичних кабінетів (центрів) органів 

управління освітою райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного 

значення, міських,  селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад. Проблема:  

«Моніторинг якості освіти в умовах модернізації освітнього простору». 

Семінар-практикум учителів-дефектологів (тифлопедагогів). Проблема: «Корекційно-

розвиткова робота з дітьми з порушеннями зору: сучасні підходи». 

Науково-методичний семінар методистів методичних кабінетів (центрів) органів 

управління освітою райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного 

значення, міських,  селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад з дошкільної 

освіти. Проблема: «Реалізація принципу наступності дошкільної та початкової освіти в 

умовах Нової української школи». 

Обласний семінар-нарада директорів міжшкільних навчально-виробничих комбінатів. 

Проблема: «Розвиток ключових компетентностей школярів у процесі профільного навчання 

в умовах міжшкільного навчально-виробничого комбінату та загальноосвітнього закладу 

освіти». 

Міжвузівська науково-практична конференція голів  районних (міських) методичних 

об’єднань учителів географії. Проблема: «Формування географічних компетенцій учнів в 

умовах упровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти». 

Міжвузівська науково-практична конференція голів  районних (міських) методичних 

об’єднань учителів хімії та біології. Проблема: «Компетентнісно зорієнтоване навчання – 

стратегічний напрям реформування освіти». 

Обласний онлайн-семінар методистів методичних кабінетів (центрів) органів 

управління освітою райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного 

значення, міських,  селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад з початкової 

освіти. Проблема: «Шляхи реалізації нових підходів до навчання в Новій українській школі». 

Семінар директорів інклюзивно-ресурсних центрів. Проблема: «Організаційний 

аспект діяльності інклюзивно-ресурсного центру». 

Семінар керівників методичних об’єднань учителів інформатики. Проблема: «Роль і 

місце методичних формувань у розвитку професійної компетентності вчителя інформатики» 

Презентація педагогічного досвіду (дистанційна форма) для учителів початкових 

класів. Проблема: «Інноваційне науково-методичне середовище регіону – запорука 

успішного впровадження інновацій». 

Обласний семінар-практикум для вчителів предмета «Захист Вітчизни» та 

організаторів патріотичної роботи на місцях. Проблема:  «Організація національно-

патріотичного виховання дітей та молоді: практичний аспект». 

Обласний онлайн-семінар районних (міських) методичних об’єднань учителів історії 

та суспільствознавчих дисциплін. Проблема: «Науково-методичне забезпечення та освітні 

технології навчання у процесі викладання історії та суспільствознавчих дисциплін». 

Науково-методичний семінар керівників методичних об’єднань учителів іноземних 

мов. Проблема: «Навчально-методичне та нормативне забезпечення предмета «Іноземні 

мови» у закладах освіти». 
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Постійно діючий семінар-практикум учителів фізики. Проблема: «Методика 

розв’язування олімпіадних задач з фізики». 

Обласний онлайн-семінар  районних, міських координаторів міжнародного конкурсу 

«Колосок». Проблема: «Особливості проведення та аналіз результатів участі учнів закладів 

освіти області у Міжнародному природничому інтерактивному конкурсі “Колосок”». 

Регіональний семінар учителів предметів природничо-математичного циклу 

Гайворонського, Благовіщенського, Голованівського, Вільшанського, Новоархангельського 

районів. Проблема:  «Методичний супровід викладання предметів природничо-

математичного циклу в умовах Нової української школи». 

Науково-практичний семінар керівників краєзнавчих гуртків, музеїв при закладах 

освіти. Проблема:  «Інформаційно-технологічні ресурси Державного архіву Кіровоградської 

області у процесі реалізації спільних краєзнавчих проектів закладів освіти і місцевих громад» 

Постійно діючий семінар методистів методичних кабінетів (центрів) органів 

управління освітою райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного 

значення, міських,  селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад, керівників 

методичних об’єднань, відповідальних за викладання предмета «Основи здоров’я» та 

впровадження здоров’язбережних превентивних проєктів. Проблема:  «Модернізація 

методичної роботи в контексті суспільних трансформацій та забезпечення рівного доступу 

до реалізації якісної здоров’язбережної освіти» 

Обласний постійно діючий семінар учителів історії, які мають стаж роботи за фахом 

до 7 років. Проблема: «Сучасний урок історії: компетентнісний аспект» 

Науково-практичний семінар директорів закладів позашкільної освіти. Проблема: 

«Нова модель закладу позашкільної освіти – нові можливості для розвитку територіальної 

громади» 

Відкрита інтернет-конференція педагогічних працівників закладів освіти. Проблема: 

«Технологія фахової майстерності: інновації у навчанні (ХV Хмурівські методичні читання)» 

Науково-методичний семінар завідувачів (директорів), методистів методичних 

кабінетів (центрів) органів управління освітою райдержадміністрацій, виконавчих комітетів 

міських рад міст обласного значення, міських,  селищних, сільських рад об’єднаних 

територіальних громад. Проблема:  «Розвиток сервісної діяльності методичної служби 

засобами мережевих технологій» 

Обласна практико орієнтована конференція (дистанційна форма) педагогічних 

працівників закладів освіти. Проблема:  «Цифрове освітнє середовище» 

Науково-практичний семінар учителів-тренерів закладів освіти з упровадження 

європейських стандартів превентивної освіти («Школа, дружня до дитини»). Проблема: 

«Партнерство громади, школи та батьківської громадськості – запорука успішного 

становлення і розвитку здоров’язбережного освітнього середовища» 

Обласний семінар (дистанційна форма) районних (міських) координаторів 

Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру» та Всеукраїнського фізичного конкурсу 

«Левеня». Проблема: «Організація проведення Всеукраїнських предметних конкурсів 

«Левеня» та «Кенгуру» у Кіровоградській області» 

Інтернет-семінар бібліотекарів закладів освіти. Проблема: «Розширення читацької 

аудиторії засобами веб-ресурсів в умовах нового змісту освіти» 

Науково-методичний семінар методистів методичних кабінетів (центрів) органів 

управління освітою райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного 

значення, міських,  селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад. Проблема:  

«Інноваційна освітня діяльність: організаційно-методичний аспект» 

Постійно діючий семінар-практикум учителів математики. Проблема: «Методичні 

особливості роботи вчителя математики з обдарованими та здібними учнями» 
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Обласний науково-практичний інтернет-семінар, присвячений 120-річчю від дня 

народження Г. Костюка, практичних психологів, соціальних педагогів, учителів. Проблема: 

«Наукова спадщина Григорія Костюка як основа розвитку вітчизняної психолого-

педагогічної науки» 

У цьому році інститут активізував роботу щодо персоналізації підвищення 

кваліфікації. Зокрема науково-педагогічними та педагогічними працівниками було 

проведено 22 науково-методичних заходи на запити міст/районів/ОТГ/закладів освіти.  

4.4. Експертно-аналітична діяльність  

Вказаний напрям роботи здійснювався шляхом: 

а) рецензування програм освітньої діяльності курсів підвищення кваліфікації, 
збірників, відгуків на автореферати тощо 

Радами науково-методичних лабораторій та центрів КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» було обговорено та схвалено 44 рукописи методичних розробок 

педагогічних працівників області, які атестуються на присвоєння педагогічного звання 

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

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

Упродовж року науково-педагогічні та педагогічні працівники інституту здійснили 

рецензування програм, посібників, збірників тощо:  
1)  експертний висновок на видання «Корекція розвитку дітей групи ризику виникнення 

затримки психічного розвитку» (навчально-методичний посібник) / Войтко В.В. (експерт - 

Молчанова О.М.); 

2)  експертний висновок на видання «Продовжи… домалюй… дофантазуй… допрацюй» 

(збірник завдань) / Войтко В.В. (експерт - Молчанова О.М.); 

3)  експертний висновок на історичний нарис О. Жосана «Вулиці Єлисаветграда-

Зінов’євська-Кірово-Кіровограда» (Митрофаненко Ю.С.); 

4) експертний висновок на рукопис методичного посібника «Використання ментальної 

карти як інноваційного засобу реалізації тематичних тижнів в інтегрованому курсі «Я 

досліджую світ» (автор: Шумейко Ю.) (Гагаріна Н.П.); 

5)  експертний висновок на рукопис навчально-методичного посібника «Спритні 

пальчики вправляємо – розум та мову розвиваємо» (автор: Радченко О.Є.) (Гагаріна Н.П.); 

6)  експертно-аналітичний висновок на навчально-методичний посібник для вчителів 

закладів загальної середньої освіти та освітніх закладів державної кримінально-виконавчої 

служби України «Мотив ув’язнення в художній літературі» Сидоренко Я.І., Голик О.В., 

Яровенко Т.С. – Харків: Поліграф-Сервіс. – 60 с. (Вікторіна О.М.); 

7)  експертно-аналітичний висновок на навчально-методичний посібник для вчителів 

української мови і літератури «Особливості поетичного стилю та мотиви творчості сучасних 

поетів (на прикладі поезії М. Митровки, К. Каленіченко, С. Висєканцева та інших) / 

Небеленчук І. О.: Збірник наукових статей. – Кропивницький, 2019. – 172 с. (Вікторіна О.М.); 

8) рецензія на альбом: Жосан О.Е. «Водограї міста на Інгулі» (рецензент Єфіменко С.М.); 

9) рецензія на збірник матеріалів: Марченко І.А. Організаційно-методичне забезпечення 

інноваційної діяльності (з досвіду роботи закладів освіти) / І.А. Марченко. - Кропивницький : 

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2019. – 70 с. (рецензент Кендюхова А.А.); 

10) рецензія на історичний нарис «Вулиці Єлисаветграда – Зінов’євська – Кірово – 

Кіровограда в першій половині ХХ століття» автор: Жосан Олександр Едуардович (рецензент 

Федірко Ж.В.); 
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11) рецензія на методичний посібник «Використання ментальної карти як інноваційного 

засобу реалізації тематичних тижнів в інтегрованому курсі «Я досліджую світ» (автор 

Шумейко Ю.М., рецензент Кондратова В.В.); 

12) рецензія на методичний посібник «Використання ментальної карти як інноваційного 

засобу реалізації тематичних тижнів в інтегрованому курсі «Я досліджую світ» (автори 

Кондратова В.В., Шумейко Ю.М., рецензент Тіхонова Н.Г.); 

13) рецензія на методичну розробку «Використання пісенного та віршованого матеріалів 

для успішного навчання німецької мови» /Литвиненко В.І. – Кропивницький, 2018. – 49 с. 

(рецензент Коса І.Т.); 

14) рецензія на навчальний посібник «Літературні диктанти, ігри, завдання для 7 класу» з 

досвіду роботи вчителів української мови і літератури міського методичного об'єднання м. 

Новоукраїнки (укладачі В.В. Черненко, Ж.В. Ломака), (рецензент Мінич Г.В.); 

15) рецензія на навчальний посібник «Нариси історії психології» /І.Я.Мельничук, 

К.С.Мельничук (рецензент – Гельбак А.М.). 

16) рецензія на навчально-методичний посібник «Запровадження елементів STEAM-

технологій в освітній простір гімназії шляхом реалізації міжпредметних навчально-

дослідницьких проектів @Равлики@, «Краса&Мода&Стиль». З досвіду роботи гімназії № 9 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» / укладачі: Федірко Ж. В., Дуняшенко 

Н.В. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2019 (рецензент 

Скрипка Г.В.); 

17)  рецензія на навчально-методичний посібник «Музична терапія» /Р. Тараненко 

(рецензент – Гельбак А.М.); 

18) рецензія на навчально-методичний посібник «Світ творчї уяви та фантазії» (автори 

Гагаріна Н. П., Бабіч Н. П., рецензент Тарапака Н. В.).  

19) рецензія на навчально-методичний посібник для вчителів закладів загальної середньої 

освіти та освітніх закладів ДКВС України «Мотив ув’язнення в художній літературі»  

(укладачі Я.І. Сидоренко, О.В. Голик, Т.С.Яровенко), 60 с. (рецензент Ревнивцева О.В.) 

20)  рецензія на навчально-методичний посібник для вчителів української мови і 

літератури Небеленчук І. О. «Особливості поетичного стилю та мотиви творчості сучасних 

поетів (на прикладі поезії М. Митровки, К. Каленіченко, С. Висєканцева та інших): Збірник 

наукових статей. – Кропивницький, 2019. – 172 с. (Вікторіна О.М.); 

21)  рецензія на навчально-методичний посібник: Радченко О.Є. Спритні пальчики 

вправляємо - розум та мову розвиваємо (корекція дрібної моторики у дітей логопедичної 

групи) : Навчально-методичний посібник / О.Є. Радченко. – Кропивницький : КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського», 2019. – 35 с. (рецензент – Войтко В.В.); 

22)  рецензія на навчально-практичний словник-довідник для вчителів української мови і 

літератури «Словник невідмінюваних слів у картинках» (укладач Вікторіна О.М., рецензент 

Кондратова В.В.); 

23) рецензія на роботу переможниці ІІ Всеукраїнського етапу захисту наукових робіт 

МАНГейко Дар’ї «Словник експресивів В. Шкляра «Троща», Кропивницький, 2019. – 252 с. 

(Вікторіна О.М.); 

Наукове редагування: 

1. Мошуренко В. «Без тебе з тобою». - Кропивницький: ТОВ «ПОЛІМЕД-Сервіс», 2019. –

153 с. (Небеленчук І.О.) 

2. Ковтун В. «Дорогою через Майдан» - К: ТОВ «Видавничий будинок «Аванпост-Прим», 

2019. – 192 с. (Небеленчук І.О.) 

3. Чевелюк М. «Kyrie, eleison» - Хмельницький: ФОП Цюпак А.А., 2019. – 85 с. 

(Небеленчук І.О.) (написання відгуку та передмови. Редагування) 
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4. Гопак Г. І. Відчуй, як дихає земля. – Кропивницький : «ПОЛІМЕД-Сервіс», 2019. – 136 с. 

(Небеленчук І.О.) 

5. Дихтяр О. В. Під крилом любові. – Чернівці, 2019. – 104 с. (Небеленчук І.О.) 

6. Коленченко О. Небо в долонях. – Чернігів : ПАТ «ПВК Десна», 2019. – 136с.: іл. 

(Небеленчук І.О.) 

7. Купрієнко В. Мишасько і розгардіяш / пер. з рос. Тетяна Яровицина, Ігор Рубцов. – К. : 

Гамазин, 2019. – 108 с.: іл. (Небеленчук І.О.) 

8. Чевелюк М. Kyrie, eleison! –Хмельницький : ФОП Цюпак А. А., 2019. – 86 с. 

(Небеленчук І.О.) 

9. Яровицина Т. В. Я буду тінню твоєю, світе!.. – Київ, 2019 – 312 с. (Небеленчук І.О.) 

Програми: 

1) рецензія на рукопис освітньої програми підвищення кваліфікації асистентів учителів 

закладів загальної середньої освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням (автори 

Червонець І.В., Бражнікова Т.О.) (рецензенти Гельбак А.М., Кондратова В.В.); 

2) рецензія на рукопис освітньої програми «Середня освіта (географія) та краєзнавчо-

туристична робота». Рівень вищої освіти: другий (магістерський), серпень, 2019 (рецензент 

Хлань Л.М.); 

3) рецензія на рукопис програми курсу за вибором для закладів загальної середньої освіти  

з  українською мовою навчання «Російська мова (2 клас). Основи усного та письмового 

мовлення. Інтенсивний курс» / Програма  закладів загальної середньої освіти  з  українською 

мовою навчання (укладачі Дівчук І.А., Зеленяк Н.М.), (рецензент Ревнивцева О.В.); 

4) рецензія на рукопис парціальної Програми «Скарбничка успіху» студії дошкільної 

підготовки та виховання «Горішок» (автор Сивоконь Л.Л., рецензент Гагаріна Н.П.); 

5) рецензія на навчальну програму підвищення кваліфікації асистентів вчителів закладів 

загальної середньої освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням (укладач Червонець І.В., 

рецензент Кондратова В.В.). 

Кваліфікаційні роботи: 

1. Організація освітнього процесу у спеціальних класах закладу загальної середньої освіти 

– дипломна робота Воронова Ю.М., магістра ДНВЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН 

України (травень, рецензент Жосан О.Е.). 

2. Психологічні особливості формування творчої особистості – дипломна робота студента 

2-го курсу групи К-9-17-М1Пс спеціальності 053 «Психологія» Зантарія Радіона Юрійовича, 

рецензент Кендюхова А.А.). 

3. Організація виховання в закладах освіти зі спеціальними та інклюзивними групами і 

класами – дипломна робота магістра ПН ДНВЗ «УМО» НАПН України Струсинської А.В., 

рецензент Кендюхова А.А.). 

4. Психолого-педагогічна підготовка вчителів до роботи в умовах інклюзивного навчання 

– дипломна робота магістра ПН ДНВЗ «УМО» НАПН України Ярова О.В., рецензент 

Кендюхова А.А.). 

5. Діагностика та корекція психологічної готовності дитини до шкільного навчання 

(дипломна робота студента 2-го курсу групи К-9-17-М1Пс (1,6д) спеціальності 053 

«Психологія» Головченко Надії Владиславівни (рецензент Гельбак А.М.). 

6. Діагностика і профілактика конфліктів у колективі (дипломна робота студента 2-го курсу 

групи К-9-17-М1Пс(1,6д) спеціальності 053 «Психологія» Гончаренка Максима Віталійовича 

(рецензент Гельбак А.М.). 

7. Особливості професійного самовизначення у старшокласників (дипломна робота 

студента 2-го курсу групи К-9-17-М1Пс(1,6з) спеціальності 053 «Психологія» Зіміної Юлії 

Олександрівни (рецензент Гельбак А.М.). 
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8. Особливості емоційного вигорання бухгалтерів (дипломна робота студента 2-го курсу 

групи К-9-17-М1Пс(1,6з) спеціальності 053 «Психологія» Сенчіна Олександра Леонідовича 

(Гельбак А.М.). 

Відгуки на дисертаційні роботи, автореферати: 

1. Відгук офіційного опонента на дисертаційне дослідження Білая Ю.В. «Державоохоронні 

органи урядів А. Денікіна та П. Врангеля на півдні України (1918 – 1920 рр.), поданої до 

захисту на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – 

історія України (офіційний опонент Митрофаненко Ю. С.). 

2. Відгук на автореферат дисертаційного дослідження Хомич О.Л. «Формування 

просоціальної поведінки учнів основної школи засобами інформаційно-комунікаційних 

технологій», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.07-теорія та методика виховання (Федірко Ж.В.). 

3. Відгук на автореферат дисертаційного дослідження Навроцької М.М. «Розвиток 

професійного іміджу педагога в системі післядипломної педагогічної освіти», поданої на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 - теорія і 

методика професійної освіти (Буртовий С.В.). 

4. Відгук на автореферат дисертаційного дослідження Лавринець Анастасії Павлівни 

«Розвиток творчого потенціалу вчителя музичного мистецтва в умовах післядипломної 

педагогічної освіти», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 

наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (Кондратова В.В.). 

5. Відгук на автореферат дисертаційного дослідження Кравцової Аліни Олександрівни 

«Підготовка майбутніх учителів початкової школи до організації групових форм пізнавальної 

діяльності», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (Тарапака Н.В.). 

Дистанційні курси/тренінги: 

1. Рецензія на дистанційний курс «Сучасний комунікативний метод як ефективний засіб 

засвоєння лінгвістичного матеріалу» (автор Гринюкова Р.А., рецензент Кендюхова А.А.). 

2. Рецензія на дистанційний курс «Технологія проєктного навчання на уроках історії, 

правознавства та громадянської освіти» (автор Відіборенко І.В., рецензент Митрофаненко 

Ю.С.). 

3. Рецензія на дистанційний курс «Практичні заняття на уроках історії та 

суспільствознавчих дисциплін» (автор Черткова Н.С. рецензент Митрофаненко Ю.С.);. 

4. Рецензія на дистанційний курс «Методи формувального оцінювання навчальних 

досягнень здобувачів освіти» (автор Кендюхова А.В., рецензент Скрипка Г.В.). 

5. Рецензія на дистанційний курс «Технологія проєктного навчання на уроках історії, 

правознавства та громадянської освіти» (автор Відіборенко І.В., рецензент Скрипка Г.В.). 

6. Рецензія на дистанційний семінар-практикум «Арт-інсталяція, селфі-зона та елементи 

перформансу як сучасні способи презентації результатів учнівської творчості» для керівників 

та методистів позашкільних навчальних закладів, керівників гуртків, заступників директорів з 

виховної роботи, педагогів-організаторів, вчителів початкових класів, вчителів трудового 

навчання (Технології), вчителів образотворчого мистецтва, вихователів групи продовженого 

дня, вихователів шкіл-інтернатів (автор Єфіменко С.М., рецензент Молчанова О.М.). 

4.5. Розробка програм, посібників, рекомендацій тощо 
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 800 

«Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» 

розроблені, обговорені, затверджені рішенням вченої ради від 26 листопада 2019 року, 

(протокол № 7) 85 програм за напрямками підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників (напрямок 1: Розвиток професійних компетентностей (знання навчального 
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предмета, фахових методик, технологій); напрямок 2: Формування у здобувачів освіти 

спільних для ключових компетентностей вмінь, визначених частиною першою статті 12 

Закону України «Про освіту»; напрямок 3: Психолого-фізіологічні особливості здобувачів 

освіти певного віку, основи андрагогіки; напрямок 5: Використання інформаційно-

комунікаційних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне 

навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку; напрямок 6: Мовленнєва компетентність; 

напрямок 8: Розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-

методичних установ та їх заступників) тощо). 

Оновлені 115 програм семінарів-практикумів та тренінгів для підвищення кваліфікації 

педагогів області за дистанційною формою навчання. 

Упродовж звітного періоду були розроблені методичні рекомендації: 

для проведення Першого уроку та Дня знань у 2019/2020 навчальному році (Бережемо 

природу – бережемо і Батьківщину свою! Методичні рекомендації для проведення Дня Знань 

та Першого уроку у 2019/2020 навчальному році / укладачі: Ю.В. Міцай, С.М. Пляка. – 

Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2019. – 100 с.); 

щодо організації освітнього процесу у 2019/2020 навчальному році:  

Серпнева конференція – 2019. «Нова українська школа – впевнений поступ освітньої 

реформи»: [методичні рекомендації щодо змісту і форм проведення] / укладачі: 

О.В. Половенко, Л.М. Кірішко, О.С. Побережець. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського», 2019. – 68 с.;  

Блог «Про організацію освітнього процесу у 2019/2020» (https://sites.google.com/view/2019-

20209academic-year/);  

Зовнішнє незалежне оцінювання 2019 року та державна підсумкова атестація у формі ЗНО 

(узагальнені результати). Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 

2019. – 93 с.;  

Половенко О. В., Побережець О.С. Оновлення діяльності методичних служб у контексті 

Закону України «Про освіту»: [методичні рекомендації] / О.В. Половенко, О.С. Побережець. 

– Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2019. – 44 с.; 

Аналітичні матеріали за підсумками участі школярів області у Всеукраїнських учнівських 

олімпіадах з навчальних предметів, турнірах юних географів, юних інформатиків, юних 

істориків (2018/2019 н.р.) / укладач Н.В. Чуй. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського», 2019. – 124 с. 

організації роботи з впровадження здоров’язбережних превентивних проєктів у освітній 

процес опорних закладів та інші.  

https://sites.google.com/view/2019-20209academic-year/
https://sites.google.com/view/2019-20209academic-year/
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V. Науково-методична діяльність  
Упродовж року науково-педагогічними та педагогічними працівниками інституту 

здійснюється: 

- читання лекцій, проведення семінарських і практичних занять відповідно до 

навчальних-тематичних планів курсів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів; 

- консультування педагогів із 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 і 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. 

5.1. Школи фахової майстерності, школи молодого педагога, обласні 
школи методистів, школи методистів-кореспондентів, школи молодого 
керівника, творчі майстерні, лабораторії  тощо 

Упродовж 2019 року науковими та науково-педагогічними працівниками 

інституту було організовано та проведено 89 засідань тренінгів, творчих груп, шкіл 

педагогічної майстерності, творчих майстерень, майстер-класів, творчих лабораторій, 

методичних коучингів, авторських творчих майстерень, регіональних шкіл новаторства, шкіл 

молодого керівника тощо.  

Слід звернути увагу на окремі науково-методичні заходи, які базуються на ідеях 

авторства та інновації. Зокрема: 

Авторська творча майстерня Молчанової О.М. для педагогічних працівників закладів 

освіти. Проблема:  «Арт-педагогіка в освітньому процесі»; 

Динамічна творча група учителів інформатики. Проблема: «Методичні принципи 

підготовки школярів до олімпіад з інформатики та інформаційних технологій»; 

Методичний коучинг педагогічних працівників закладів освіти. Проблема: 

«Підвищення ефективності уроку  в умовах модернізації освітнього процесу»; 

Школа  менторінгу методистів методичних кабінетів (центрів) органів управління 

освітою райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення, 

міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад, заступників директорів 

закладів освіти. Проблема: «Освітні проекти як інструмент змін у Новій українській школі» 

Оперативне навчання переможців другого туру всеукраїнського  конкурсу «Учитель 

року – 2019». Проблема: «Методична майстерня вчителя»; 

Літературно-методичний клуб учителів зарубіжної літератури. Проблема:  «Як 

навчати ефективно і радісно?»;  

Педагогічна альтанка вчителів предметів духовно-морального спрямування. 

Проблема: «Моральне виховання учнів на основі християнських цінностей: сучасні 

підходи»; 

Відеофест «Педагогічний креатив» педагогічних працівників закладів освіти. 

Проблема:  «Відеофестиваль педагогічних ідей»; 

Науково-дослідницьке об’єднання учителів початкових класів, наставників закладів 

загальної середньої освіти, які пілотують новий державний стандарт початкової освіти, 

тренерів Кіровоградської області для підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які 

навчатимуть учнів відповідно до Концепції «Нова українська школа»; Проблема:  
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«Дидактичні особливості освітнього процесу в умовах реалізації концептуальних засад 

Нової української школи»; 

Педагогічний арт-пікнік педагогічних працівників закладів соціально-психологічної 

реабілітації дітей з інвалідністю. Проблема:  «Світ без обмежень»; 

Трендова студія вчителів-дефектологів (логопедів, тифлопедагогів, сурдопедагогів, 

олігофренопедагогів), керівників спеціальних шкіл та спеціальних шкіл-інтернатів. 

Проблема:  «Корекційна освіта: стан і перспективи»; 

Методичний брифінг методистів, які відповідають за психологічну службу. Проблема:  

«Роль, місце та основні завдання психологічної служби в Новій українській школі»; 

Регіональна школа новаторства завідувачів (директорів), методистів методичних 

кабінетів (центрів) органів управління освітою райдержадміністрацій, виконавчих комітетів 

міських рад міст обласного значення, міських,  селищних, сільських рад об’єднаних 

територіальних громад. Проблема: «Розвиток інноваційного потенціалу педагогічних 

працівників та його реалізація в проектній діяльності»;  

Літня школа керівників, методистів методичних кабінетів (центрів) органів 

управління освітою райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст 

обласного значення, міських,  селищних, сільських рад  об’єднаних територіальних громад, 

директорів закладів загальної середньої освіти. Проблема: «Розвиток професійної 

мобільності педагогів у вимірах нового освітнього простору» та ін. 

5.2. Керування роботою методистів-кореспондентів 
У цьому році закінчився термін роботи Бугайової Наталі Анатоліївни, вчителя 

української мови і літератури на посаді методиста-кореспондента кафедри теорії і методики 

середньої освіти. Педагогом, під керівництвом Вікторіної О.М., старшого викладача 

кафедри теорії і методики середньої освіти, кандидата філологічних наук, була досліджена 

тема «Вплив краєзнавчого матеріалу на формування національної свідомості школярів».  

5.3. Науково-методичний супровід роботи з керівними кадрами 
З метою підвищення професійної компетентності завідувачів і методистів методичних 

служб регіону, керівників закладів освіти та їх заступників, обласним навчально-методичним 

центром освітнього менеджменту та координації діяльності методичних служб, кафедрою 

дошкільної та початкової освіти, кафедрою теорії і методики середньої освіти, кафедрою 

педагогіки, психології та корекційної освіти, науково-методичною лабораторією виховної 

роботи і формування культури здоров’я, ресурсним центром підтримки інклюзивної освіти, 

науково-методичною лабораторією основ здоров’я, безпеки життєдіяльності та охорони праці 

проведено 13 курсів підвищення кваліфікації та 20 науково-методичних заходів очної та 

дистанційної форм. 

Науково-методичний супровід роботи з керівними кадрами було здійснено у напрямах: 

1) Упровадження системи управління охороною праці та безпекою життєдіяльності в 

системі освіти області; розробки комплексних заходів для досягнення встановлених 

нормативів з безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого 

рівня охорони праці, безпеки життєдіяльності, запобігання випадкам виробничого та 

побутового травматизму, професійних захворювань і аварій; пропаганди державних та 

інструктивно-нормативних документів із питань охорони праці, безпеки 

життєдіяльності, упровадження здоров’язбережних превентивних проектів, що 

здійснюються за підтримки Глобального фонду та Європейського Союзу; надання 

інструктивно-методичних рекомендацій щодо організації освітнього процесу з питань 

викладання предмета та впровадження здоров’язбережних превентивних проєктів; 

забезпечення нормативно-правовими актами з питань охорони праці та безпеки 
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життєдіяльності; орієнтовної розробки нормативних документів внутрішньої чинності 

(плани, комплексні заходи, проєкти наказів, положень, інструкцій тощо); організації 

діяльності обласної школи педагогічної майстерності вчителів, які викладають основи 

здоров’я, безпеку життєдіяльності та впроваджують здоров’язбережні превентивні 

проєкти; організації діяльності постійно діючого обласного семінару методистів 

методичних кабінетів (центрів) відділів, управлінь освітою райдержадміністрацій, 

міських рад, об’єднаних територіальних громад, керівників методичних об’єднань, 

відповідальних за предмет «Основи здоров’я» та впровадження здоров’язбережних 

превентивних  проєктів; організації та проведення семінару-звіту вчителів, які 

викладають основи здоров’я, безпеку життєдіяльності та впроваджують 

здоров’язбережні превентивні проєкти «Шкільна програма з профілактики вживання 

тютюну, алкоголю і наркотиків (ХОУП)», «Вчимося жити разом», «Захисти себе від 

ВІЛ»; вивчення та узагальнення перспективного педагогічного досвіду вчителів, які 

викладають основи здоров’я, безпеку життєдіяльності та впроваджують 

здоров’язбережні превентивні проєкти, педагогічних колективів закладів загальної 

середньої освіти області (Желєзнова Т.П.). 

2) Розробки/оновлення змісту навчальних тем: «Управлінська культура керівника. 

Запобігання та вирішення конфліктів через досягнення компромісів» (Кірішко Л.М.), 

«Упровадження проєктної діяльності в практику закладу загальної середньої освіти» 

(Кірішко Л.М.), «Формування стратегічної рамки (програми) розвитку закладу 

загальної середньої освіти в умовах європейського вектору розвитку галузі освіти в 

Україні. SWOT- та GAP-аналізи діяльності в практиці закладів загальної середньої 

освіти» (Трубіна В.Г.), «Інформаційні та web-технології в управлінні закладом 

загальної середньої освіти. Електронний документообіг у закладі загальної середньої 

освіти» (Побережець О.С.), «Самооцінювання діяльності закладу загальної середньої 

освіти в умовах реформування галузі освіти в Україні» (Половенко О.В.), «Моніторинг 

діяльності закладу освіти» (Половенко О.В.), «Реалізація управлінських процесів у 

закладі загальної середньої освіти: вимоги, напрямки, критерії» (Трубіна В.Г.);  

3) Популяризації досвіду роботи через проведення конкурсу управлінської майстерності 

завідувачів філій, заступників директорів з навчальної, навчально-виховної роботи 

закладів загальної середньої освіти (Половенко О.В., Трубіна В.Г., Кірішко Л.М., 

Побережець О.С.); 

4) Розширення інформаційного поля шляхом проведення щомісячних онлайн-нарад для 

завідувачів (директорів), методистів методичних кабінетів (центрів) органів управління 

освітою райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного 

значення, міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад 

(Половенко О.В.). 

5.3. Науково-методичний супровід проведення конкурсів фахової майстерності 
педагогічних працівників тощо 

а) конкурси всеукраїнського рівня 
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС «УЧИТЕЛЬ РОКУ – 2019» 

Всеукраїнський конкурс «Учитель року – 2019» 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 (зі 

змінами), наказу Міністерства освіти і науки України від 07.06.2018 року № 603 у 
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номінаціях: «Вчитель інклюзивного класу», «Географія», «Захист Вітчизни», «Основи 

здоров’я», «Французька мова». 

 
Результати участі педагогів області у третьому турі конкурсу 

Номінація «Основи здоров’я»: 

Гридасова Ірина Ігорівна, учитель предмета «Основи здоров’я» Петрівської 

загальноосвітньої школи І ступеня, філії комунального закладу «Петрівське навчально-

виховне об’єднання «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія» Петрівської районної 

ради Кіровоградської області (3 місце – лауреат). 

Номінація «Французька мова»: 

Патлач Галина Олександрівна, учитель французької мови комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 

центр естетичного виховання «Натхнення» Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області» (10 місце – дипломант). 

Номінація «Географія»: 

Гончарова Вікторія Анатоліївна, учитель географії Златопільської гімназії 

м. Новомиргорода Новомиргородської районної ради Кіровоградської області (23 місце – 

учасник). 

Номінація «Захист Вітчизни»: 

Горбачов Олег Ілліч, учитель предмета «Захист Вітчизни» Помічнянської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №1 імені Героя України Березняка Євгена Степановича Помічнянської 

міської ради Кіровоградської області (23 місце – учасник). 

У номінації «Вчитель інклюзивного класу» переможець другого туру участі не брав. 

Для здійснення науково-методичного супроводу конкурсу був розроблений блог 

конкурсу «"Учитель року – 2019" у Кіровоградській області» 

(http://konkurs2019.blogspot.com), у якому розміщені інформаційні повідомлення, записи 

науково-методичних семінарів, відеозаписи майстер-класів тощо. 
 

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС НА КРАЩИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ УРОК ТА УРОК 

ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ З ЕЛЕМЕНТАМИ ФУТБОЛУ 

Відповідно до наказу начальника управління освіти, науки, молоді та спорту 

Кіровоградської обласної державної адміністрації від  07.03.2019  року № 151- од був 

проведений І та ІІ тури Всеукраїнського конкурсу «Інноваційний урок фізичної культури та 

урок фізичної культури з елементами футболу». Виявили бажання взяти участь у конкурсі 

вчителі: Гайворонського р-ну, Добровеличківського р-ну, Соколівської ОТГ, 

Олександрівського р-ну , Знамянського р-ну , м.Кропивницького. 
За результатами оцінювання конкурсних випробувань фахове журі визначило 

переможця – Гончарука Сергія Григоровича, учителя фізичної культури Бандурівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Гайворонського району Кіровоградської області 

(наказ начальника управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної 

державної адміністрації від 22.05.2019 №415-од «Про підсумки ІІ (обласного) туру 
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Всеукраїнського конкурсу “Інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури 

з елементами футболу”». 

 

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС «ДЖЕРЕЛО ТВОРЧОСТІ»  

У НОМІНАЦІЇ «КЕРІВНИК ГУРТКА-2019» 

У січні-лютому 2019 року проведено обласний етап Всеукраїнського конкурсу 

«Джерело творчості» у номінації «Керівник гуртка-2019».  

Переможцями обласного етапу стали (наказ начальника управління освіти, науки, 

молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації від 29.03.2019 р. 

№ 243-од): 

1) у номінації «Керівник гуртка еколого-натуралістичного напряму позашкільної 

освіти» – Іванюк Ольга Михайлівна, керівник гуртка Устинівського районного будинку 

дитячої та юнацької творчості Устинівської районної державної адміністрації; 
2) у номінації «Керівник гуртка військово-патріотичного напряму позашкільної 

освіти» – Соловей Сергій Григорович, керівник гуртка Підвисоцького будинку дитячої та 
юнацької творчості Новоархангельської районної ради; 

3) у номінації «Керівник гуртка туристсько-спортивного напряму позашкільної 
освіти» – Русінова Валентина Миколаївна, керівник гуртка комунального закладу 
«Кіровоградський обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді»; 

4) у номінації «Керівник гуртка художньо-естетичного напряму позашкільної 
освіти» – Гноєва Світлана Олегівна, керівник гуртка комунального позашкільного 
навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості», 
Фролова Ольга Миколаївна, керівник гуртка Кіровоградського районного центру дитячої 
та юнацької творчості. 
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС АВТОРСЬКИХ ПРОГРАМ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ І 

СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ У НОВІЙ ШКОЛІ» У НОМІНАЦІЇ 

«ПРОФІЛАКТИЧНІ ПРОГРАМИ» 

Наказ начальника управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської 

облдержадміністрації від 01.04.2019 р. № 251-од «Про підсумки обласного конкурсу 

авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій 

школі» у номінації «Профілактичні програми»: 

Диплом 1 ступеня серед соціальних педагогів - Ланчуковська Ліна Анатоліївна, 

соціальний педагог загальноосвітньої школи I-III ступенів № 2 Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області; 

Диплом 1 ступеня серед практичних психологів - Токова Вікторія Борисівна, 

практичний психолог комунального закладу «Навчально-виховне об'єднання № 6 

«Спеціалізована загальноосвітня школа I-III ступенів, центр естетичного виховання 

«Натхнення» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області». 

б) конкурси обласного рівня 
Кафедрами та науково-методичними лабораторіями інституту ініційовано цілий ряд 

Кількість 

учасників 

І туру 

Кількість 

учасників 

ІІ туру 

Кількість 

учасників 

ІІІ туру 

Прізвище, ім’я, по батькові 

переможця другого туру, 

місце роботи 

Зайняте 

місце у  

ІІІ турі 

19 5 20 Гончарук Сергій Григорович, 

учитель фізичної культури 

Бандурівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів 

Гайворонського району 

Кіровоградської області  

6 
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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 та вчителів 

закладів загальної середньої освіти. 

ОБЛАСНИЙ КОНКУРС «ІННОВАЦІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ: СУЧАСНІ ТРЕНДИ» 

На виконання наказу начальника управління освіти і науки Кіровоградської 

облдержадміністрації від 09.09.2019 р. № 652-од «Про проведення обласного конкурсу 

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

тренди» у період з 21 жовтня по 25 листопада 2019 року відбувався зазначений вище конкурс 

серед освітян області, які займаються ефективним упровадженням інформаційно-

комунікаційних технологій в управлінську діяльність і педагогічну практику, активним 

пошуком нових педагогічних методів, засобів та форм навчання. 

На розгляд журі було подано 15 конкурсних робіт, з них допущено до участі 14: 

з номінації «STEM – захід» - 10; з номінації «Дистанційне навчання» - 2; з номінації 

«Мобільні технології» - 2. 

У конкурсі взяли участь такі райони, міста, ОТГ: м. Кропивницький, Голованівський, 

Новомиргородський, Маловисківський, Гайворонський, Новоукраїнський, Маловисківський, 

м. Знам’янка. 

ОБЛАСНИЙ КОНКУРС «БЕНЕФІС ПСИХОЛОГА» ДЛЯ ПСИХОЛОГІВ 

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДІВ (відповідно до наказу управління освіти, 

науки, молоді та спорту ОДА № 28-од від 22.01.2019) 

Диплом 1 ступеня - Артеменко Євгенія Михайлівна, практичний психолог Регіонального 

центру професійної освіти ім. О. С. Єгорова; 

Диплом 2 ступеня - Акацатова Ольга Володимирівна, практичний психолог державного 

навчального закладу «Олександрійський  професійний ліцей»; 

Диплом 3 ступеня - Токарчук Ірина Миколаївна, практичний психолог професійно-

технічного училища № 32 м. Бобринець. 

КОНКУРС УПРАВЛІНСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ (ОЧНО-ДИСТАНЦІЙНА ФОРМА) 

17-18 жовтня був проведений обласний конкурс управлінської майстерності завідувачів 

філій, заступників директорів з навчальної, навчально-виховної роботи закладів загальної 

середньої освіти ініціював який обласний навчально-методичний центр освітнього 

менеджменту та координації діяльності методичних служб (Половенко О.В., Трубіна В.Г., 

Кірішко Л.М., Побережець О.С.).  

У конкурсі взяли участь представники із 8 районів і міст області (Знам`янський, 

Кропивницький, Маловисківський, Олександрівський, Петрівський, Устинівський, 

мм Новоукраїнка, Олександрія). 

Переможцем конкурсу управлінської майстерності став Нелень Андрій Ігорович, 

заступник директора з навчальної роботи КЗ «Красносільське НВО» Олександрівської 

районної ради Кіровоградської області. Диплом другого ступеня виборола Гришаєва Олена 

Василівна, заступник директора з навчально-виховної роботи Ганнівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Петрівської районної ради Кіровоградської області. 

Дипломом третього ступеня нагороджена Онищенко Маргарита Леонідівна, заступник 

директора з навчально-виховної роботи Навчально-виховного комплексу «ЗНЗ І-ІІІ ступенів  

19 – ДНЗ «Лісова казка» Олександрійської міської ради Кіровоградської області. 

Лауреатами конкурсу управлінської майстерності стали:  

Семенова Світлана Василівна, завідувач Мар`янопільської філії Новоукраїнського                       

НВК № 8 «Ліцей – заклад дошкільної освіти» Новоукраїнської міської ради Кіровоградської 

області;  
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Ситник Катерина Миколаївна, завідувач філії Оситнязької загальноосвітньої школи                      

І-ІІ ступенів-філія КЗ «Великосеверинівська ЗШ І-ІІІ ступенів, Позашкільний центр» 

Великосеверинівської сільської ради Кіровоградського району. 

48-Й ОБЛАСНИЙ ЗЛІТ МОЛОДИХ УЧИТЕЛІВ 

27 березня 2019 року на базі комунального закладу «Кіровоградський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» відбулася 

зустріч молодих учителів «Нова українська школа як модус розбудови освіти України» в 

рамках проведення Тижня молодих учителів, присвяченого 80-річчю 

утворення    Кіровоградської   області   та  100-річчю від дня народження І. Г. Ткаченка. 

Учасників зустрічі ознайомили з: пріоритетними напрямами діяльності комунального 

закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені 

Василя Сухомлинського» щодо формування та розвитку творчого потенціалу й 

інноваційного мислення молодого педагога; окреслили інноваційні вектори 

випереджувального розвитку інституту; акцентували увагу на змінах у системі 

безперервного навчання педпрацівників, формування єдиного інформаційного освітнього 

середовища регіональної освіти (Голодюк Л.С.); умовами обласного відеофестивалю 

педагогічних ідей «Педагогічний креатив» (Буртовий С.В.); особливостями науково-

методичного супроводу та організації професійної підтримки вмотивованого вчителя Нової 

української школи (Тіхонова Н.Г.); основними аспектами формування індивідуальної 

освітньої траєкторії підвищення рівня професійної компетентності педагога 

(Половенко О.В.). 

Учасники заходу відвідали музейну кімнату з історії освіти Кіровоградщини, що є 

водночас і науково-методичним центром упровадження сучасних технологій навчання та 

виховання засобами регіоналістики. Митрофаненко Ю.С., старший викладач кафедри теорії 

і методики середньої освіти, кандидат історичних наук, ознайомив з літературою музейної 

бібліотеки, музейними проєктами. 

5.4. Науково-методичний супровід роботи з обдарованими дітьми 
У 2018 році науково-педагогічними та педагогічними працівниками інституту 

здійснювалася робота зі здібними та обдарованими дітьми в кількох напрямах, серед яких 

виділяємо основні: всеукраїнські учнівські олімпіади та турніри з навчальних предметів, 

міжнародні та всеукраїнські учнівські конкурси з навчальних предметів, всеукраїнські 

конкурси та спартакіади. 

а) Всеукраїнські учнівські олімпіади та турніри з навчальних предметів 
У  період  з 11 по 29 березня 2019 року в IV етапі Всеукраїнських олімпіад взяли участь 80 

учнів закладів загальної середньої освіти області. З них 26 стали переможцями (І ступеня – 

2, ІІ – 3, ІІІ – 21). 

Десять дипломів одержали учні 

м. Кропивницького, сім – 

м. Олександрії, три – м. Світловодська, 

два – Долинського району, по одному – 

Бобринецького, Новоукраїнського і 

Петрівського районів, 

Кіровоградського обласного 

навчально-виховного комплексу 

(гімназія-інтернат – школа мистецтв). 

Найбільшу кількість дипломів IV етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад 
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одержали з трудового навчання – чотири; географії, інформатики та іспанської мови – по 

три; української мови і літератури, російської мови і літератури, біології, інформаційних 

технологій – по два; англійської мови, екології, хімії, правознавства, французької мови – по 

одному. 

Кількість дипломів ІV етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад у 

розрізі закладів загальної середньої 

освіти у 2019 році, переможців мають 

такі заклади освіти: по три дипломи 

мають: комунальний заклад «Навчально-

виховне об’єднання І-ІІІ ступенів 

«Науковий ліцей Міської ради міста 

Кропивницького Кіровоградської 

області» (Чередніченко Н.Ю.), 

комунальний заклад «Навчально-

виховне об’єднання «Загальноосвітній 

навчальний заклад I-III ступенів № 20 - 

дитячий юнацький центр «Сузір’я» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 

(Колосова С.О.), навчально-виховний комплекс «Ліцей інформаційних технологій - 

спеціалізована школа ІІ ступеня» Олександрійської міської ради Кіровоградської області 

(Бутрименко О.М.); по два дипломи мають: комунальний заклад «Навчально-виховний 

комплекс «Долинська гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Долинської 

районної ради» (Свічкарьова І.Б.), навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 9 – спеціалізована школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області (Малишева Т.А.), Кіровоградська гімназія нових технологій 

навчання Кіровоградської міської ради Кіровоградської області (Краснова Л.С.), 

спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 Світловодської міської ради 

Кіровоградської області (Колесник А.Л.); по одному диплому такі заклади загальної 

середньої освіти: навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад I-III 

ступенів №19 –дошкільний навчальний заклад «Лісова казка» Олександрійської міської 

ради Кіровоградської області (Овчаренко Н.Є.), загальноосвітня школа  

I-III ступенів № 30 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області  

(в.о. Вельгун Н.М.), Кіровоградський обласний навчально-виховний комплекс (гімназія-

інтернат – школа мистецтв) (Коротков А.Є.), комунальний заклад «Навчально-виховний 

комплекс «Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 26 - 

дошкільний навчальний заклад - дитячий юнацький центр «Зорецвіт» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області»   (Ярова О.В.), Новоукраїнська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 6 Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області (Петренко Н.В.), 

спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Світловодської міської ради 

Кіровоградської області (Яблуновська І.О.), навчально-виховний комплекс 

«Олександрійський колегіум - спеціалізована школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області (Авраменко О.М.), комунальний заклад «Загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 5» Бобринецької міської ради Кіровоградської області (в.о. Залуженко Т.В.). 

Детальна інформація розміщена у посібнику: Аналітичні матеріали за підсумками 

участі школярів області у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з навчальних предметів, 

турнірах юних географів, юних інформатиків, юних істориків (2018/2019 н. р.) / укладач Н.В. 

Чуй. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2019. – 124 с. 

(http://koippo.kr.ua/arhiv/2019/analit_dovid_2019.pdf). 

 

http://koippo.kr.ua/arhiv/2019/analit_dovid_2019.pdf
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Обласний етап Всеукраїнського турніру юних географів 

На участь у турнірі було заявлено 10 команд (50 учасників) із міст, районів та 

територіальних громад області (Бобринецький р-н; м. Бобринець; Кіровоградський р-н; м. 

Кропивницький; м. Знам’янка; Новоархангельський р-н; Знам`янський р-н; 

Олександрійський р-н; Петрівський р-н; м. Олександрія. 

Переможцем турніру стала команда «Нова Прага» Олександрійського району. 

Обласний етап Всеукраїнського турніру юних інформатиків 

Для участі в обласному етапі ХХІІ турніру юних інформатиків було заявлено 5 команд 

у складі 3-5 учнів 5-11 класів з м. Кропивницького (3 команди), м. Олександрії (1 команда), 

Новоукраїнського району (1 команда). Захист домашніх задач-проєктів Всеукраїнського 

турніру юних інформатиків обласного рівня відбувся дистанційно у формі вебінару 5 жовтня 

2018 року, попередньо членам журі команди надіслали доведену до стану 72 готового 

програмного продукту домашню задачу-проєкт з відповідною супровідною технічною 

документацією. 

Рішенням журі очного етапу турніру (два тури: розробка та захист прикладних проєктів 

та розв’язування алгоритмічних задач на єдиному сервері), який відбувся 7 жовтня 2018 року 

на базі Креативного ІТ- простору KOWO, було допущено три команди, які й розподілили 

між собою призові місця. Диплом I ступеня – Команда юних інформатиків «Triple S» 

комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання І-ІІІ ступенів «Науковий ліцей 

Міської ради міста Кропивницького Кіровоградської області» (керівник Фурсікова Тетяна 

Володимирівна). Диплом II ступеня Команда юних інформатиків «Noname» навчально-

виховного комплексу «Ліцей інформаційних технологій - спеціалізована школа ІІ ступеня» 

Олександрійської міської ради Кіровоградської області (керівник Дробот Ігор Леонідович). 

Диплом III ступеня – Команда юних інформатиків «Headway» комунального закладу 

«Навчально-виховне об'єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 

центр естетичного виховання «Натхнення» Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області» (керівник Чала Марина Станіславівна). 

Для ефективної підготовки до турніру створено сайт http://turnir.lito.kr.ua/. 

Обласний етап Всеукраїнського турніру юних істориків 

16-17 березня 2019 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» проводився 

обласний етап ХХІ Всеукраїнського турніру юних істориків. Загальна кількість учасників – 

13 команд (63 учасники) із міст, районів та об’єднаних територіальних громад області. В 

інтелектуальних змаганнях виступали команди: Бобринецького району; 

Добровеличківського району; Помічнянської ОТГ; Кропивницького району; Соколівської 

ОТГ; Новгородківського району; Новоархангельського району; Новомиргородського 

району; Новоукраїнського району; Олександрійського району; Світловодського району; 

м. Знам’янки;. м. Кропивницького. 

Переможцем турніру стала збірна команда м. Знам’янки (учні навчально-виховного 

комплексу «Знам'янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 – гімназія» Знам'янської 

міської ради Кіровоградської області, Знам'янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 6, Знам'янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Знам'янської міської ради 

Кіровоградської області, керівник - Герасим Петро Васильович, учитель історії Знам’янської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 ім. Т.Г. Шевченка Знам'янської міської ради 

Кіровоградської області). 

http://turnir.lito.kr.ua/


Сторінка 65 
 

V. Науково-методична діяльність  
   

 

б) Міжнародні, всеукраїнські, обласні конкурси та спартакіади 
ІV етап ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської 

молоді ім. Т.Шевченка 

В обласному етапі взяло участь 98 осіб. 

Переможцями ІV (підсумкового) етапу конкурсу стали 7 осіб, з них 6 - учні закладів  

загальної середньої освіти, 1 - студент закладу вищої освіти. 

 

ХVІІІ Всеукраїнський  конкурс учнівської творчості, що проходить під гаслом 

«Об’єднаймося ж, брати мої!» 

На розгляд журі ІІІ  етапу конкурсу у номінації «Історія України і державотворення» 

подано 26 творчих робіт, переможцями стали учні: Добровеличківського району, міста 

Кропивницького, Бобринецької ОТГ, Кропивницького району, Новгородківського району, а 

на заключному етапі конкурсу перемогу здобули: учениця 8 класу Високобайрацького 

навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» Кіровоградської районної державної адміністрації Кіровоградської 

області, учениця 10 класу Клинцівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів – філії 

КЗ «Бережинська ЗШ І-ІІІ ступенів» Кіровоградської районної ради, Кіровоградської області 

(керівник – Грінченко В.В.) 

Здійснено організаційно-методичну підготовку до проведення четвертого  етапу ХVІІІ 

Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості під гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої» 

(номінація «Українська мова та література»).В ІІІ (обласному) етапі взяло участь 30 учнів, 5 

з яких стали переможцями. Переможцем ІV (підсумкового) етапу конкурсу стала  учениця 9 

класу 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». 

6 клас,  

диплом ІІ ступеня 

Глодоська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Новоукраїнської районної ради 

Кіровоградської області 

6 клас,  

диплом ІІ ступеня 

Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс «Долинська гімназія - 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Долинської районної ради» 

7 клас,  

диплом ІІІ ступеня 

Кіровоградський обласний навчально-виховний комплекс (гімназія-інтернат - 

школа мистецтв) 

8 клас,  

диплом ІІІ ступеня 

Созонівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів - дошкільний навчальний заклад» Кіровоградської районної 

державної адміністрації Кіровоградської області 

10 клас,  

диплом ІІІ ступеня 

Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс «Долинська гімназія - 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Долинської районної ради» 

Кіровоградської області 

11 клас,  

диплом ІІІ ступеня 

Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 Світловодської 

міської ради Кіровоградської області 
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Міжнародний інтерактивний учнівський природничий конкурс «Колосок» 

З метою підвищення якості організації та проведення конкурсу надавалися консультації 

педагогічним вчителям початкової школи та координаторам конкурсу (Тіхонова Н.Г.). За 

2018/2019 н.р. участь взяло 14682 школяра Кіровоградської області. У проведенні конкурсу 

«Колосок весняний 2019» І етап залучено 6665 школярів Кіровоградської області. 

Обласний фінал Національного чемпіонату з усного математичного рахунку 

Прангліміне 

10.01.2019 року проведено обласний фінал Національного чемпіонату з усного 

математичного рахунку Прангліміне. У ньому взяли участь 36 учнів та вчителів з 11 районів 

області. Загалом у 2018/2019 н.р. участь у змаганнях взяли 1337 учасники з Кіровоградської 

області. 

01.03.2019 Організаційний супровід і проведення Національного фіналу (віртуального) 

змагань з усного математичного рахунку Прангліміне. На Національному фіналі область 

представили 6 абсолютних переможців у своїх номінаціях. Юлія Степаненко виборола право 

представляти Україну в Міжнародному фіналі. 

Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної вправності «Бобер» 

Загальна кількість учасників:             4818 з 4843 заявлених 

Кількість шкіл, що взяли участь у конкурсі:   219 

Загальна кількість учасників за віковими групами: 

Найактивніші учасники конкурсу: 

Клас 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

К-сть 

уч. 

826 822 886 529 409 391 283 301 207 166 

Назва освітньої установи 

(осередки конкурсу) 

Кількість 

учасників 

Координатор Номінація 

Комунальний заклад «Петрівське 

навчально-виховне об'єднання 

«загальноосвітня школа ІІ-ІІІ 

ступенів – гімназія» Петрівської 

районної ради Кіровоградської 

області 

255 Цурук Олеся 

Яківна 

Висока частка залучених 

учнів 

Олександрійcький навчально-

виховний комплекс (ЗНЗ І-ІІ ст. 

№17-ліцей) 

736 Дробот Олександр 

Ігорович 

Автор задачі, активний 

координатор міста 

Комунальний заклад «Навчально-

виховний комплекс «Долинська 

гімназія - загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів №3 Долинської 

районної ради» 

22 Карявка Сергій 

Сергійович 

Найкраще просування 

ідей конкурсу 

Комунальний заклад 

«Олександрівське навчально-

виховне об’єднання №2» 

197 Олефіренко 

Людмила Іванівна 

Висока частка залучених 

учнів 
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Міжнародний учнівський конкурс юних істориків «Лелека» 
У рамках популяризації історичних знань серед учнівської молоді для пізнання власної 

історії в контексті загальносвітової проводився конкурс юних істориків. 

У Міжнародному учнівському конкурсі юних істориків «Лелека – 2019» 

Кіровоградщина представлена наступним чином: 

Нагорода Золото Срібло Бронза Учасник Усього 

Кількість балів 100-90 89-80 79-60 59-0 

Кількість нагород 125 154 304 379 950 

Місто, район, ОТГ Золотий 

Лелека 

Срібний 

Лелека 

Бронзовий 

Лелека 

Учасник Усього 

Благовіщенський район 6 3 14 25 48 

Вільшанський район 13 7 15 8 43 

Голованівський район 5 11 7 12 35 

Добровеличківський район 4 5 23 25 57 

Знам’янський район 17 28 28 45 118 

Компаніївський район 8 12 10 5 35 

Маловисківський район 2 3 12 20 37 

Новоархангельський район 15 13 31 29 88 

Новоукраїнський район 3 14 28 33 78 

Олександрійський район 21 15 44 70 150 

Петрівський район 4 3 5 11 23 

Світловодський район - 6 5 9 20 

м. Олександрія 1 1 6 22 30 

м. Знам’янка 20 21 40 23 104 

Великоандрусівська ОТГ 2 1 5 5 13 

Ганнівська ОТГ 2 4 4 1 11 

Смолінська ОТГ   2 18 20 

Олександрівської районної ради 

Кіровоградської області 

Побузька загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів Голованівської 

районної ради Кіровоградської 

області 

111 Зарубенко Оксана 

Миколаївна 

Висока частка залучених 

учнів 
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Дмитрівська ОТГ 1 2 5 4  

ДЗП (ПТ) О «Кропивницький 

професійний ліцей сфери послуг і 

торгівлі»  

 1 7 2 10 

ЦВПУ імені Миколи 

Федоровського 

 2 6 12 20 

ДЗП (ПТ) О 

«Центральноукраїнський 

професійний будівельний ліцей» 

1 2 7  10 

ВСЬОГО 125 154 304 379 950 

 

Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» 

Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» спрямований на поширення базової 

математичної культури,  проводиться у два етапи: 

- Всеукраїнський етап (2-6 класи) проходив 6 грудня 2019 року. Взяли участь 1512 

учнів. Активними були учні Долинського, Маловисківського, Голованівського районів 

м. Кропивницький та м. Олександрія. 

- Міжнародний математичний конкурс (2-11 класи) проходив 21 березня 2019 

року. Взяли участь 9242 учні. Відмінні результати показали 1205 учнів, добрі-2658, 

сертифікати учасників отримали 5379 школярі. Найбільшу кількість учнів заявили 

Гайворонський, Новоархангельський Кіровоградський райони, м. Кропивницький та м. 

Олександрія. 

Щорічно, збільшується кількість учнів – учасників Міжнародної природознавчої гри  

«Геліантус» (2856 учнів) та «Левеня» (1615 учнів). 

Українознавча гра «Соняшник» 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 

12.10.2012 р. № 1101 «Про затвердження положень про Всеукраїнську українознавчу гру 

«Соняшник» 05 березня 2019 року проведено Х Всеукраїнську українознавчу гру 

«Соняшник – 2019» для учнів закладів загальної середньої та професійної (професійно-

технічної)  освіти області.  

У  Х українознавчій грі «Соняшник – 2019» взяли участь 11762 школярів із 316 

закладів  освіти області.  Українознавча гра «Соняшник» дає можливість зануритися в світ 

української національної культури, формує зацікавленість українською мовою і літературою, 

стимулює пізнавальну діяльність учнів.  

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

Упродовж року педагогічними працівниками науково-методичної лабораторії 

виховної роботи і формування культури здоров’я було: 

- організовано науково-практичний семінар для керівників краєзнавчих гуртків та 

музеїв при закладах освіти «Інформаційні ресурси Державного архіву Кіровоградської 

області у процесі реалізації краєзнавчих проєктів закладів освіти і місцевих громад» (Гайда 

Л.А.) 

- взято участь у підготовці та відзначенні ювілеїв педагогів – І. Ткаченка, А. Рєзніка, 

Ф. Оксанича (Міцай Ю.В., Гайда Л.А.); 

- створено віртуальні групи на Facebook «Творча майстерня методистів і 
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бібліотекарів» (Дяченко Н.І.) та «НМЛ виховної роботи і формування культури здоров’я» 

(Пляка С.М.); 

- створено Google-таблицю спільного доступу для узагальнення інформації щодо 

вдосконалення діяльності бібліотек ЗЗСО; 

-  створено та наповнюється інтерактивна карта «Проєкти освітян для розвитку 

громади» (Міцай Ю.В., Пляка С.М.); 

- розроблено «Навчальна програма з позашкільної освіти туристсько-краєзнавчого 

напряму «Історія рідного краю» (укладач: Гайда Л.А.); 

- організовано роботу науково-практичного семінару методистів закладів 

позашкільної освіти «Професійний розвиток педагогів позашкільної освіти як важлива умова 

формування особистості дитини» (Міцай Ю.В., Пляка С.М.); 

- організовано семінар-практикум методистів методичних кабінетів (центрів) органів 

управління освітою райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного 

значення, міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад з 

бібліотечних фондів «Використання Інтернет-ресурсів у підвищенні професійної 

компетентності бібліотекарів» (Дяченко Н.І.); 

- створено на сайті НМЛ тематичну рубрику «Готуємося до 2019/2020 навчального 

року»; 

- підготовлено та розміщено на сайті НМЛ інформаційно-методичні матеріали на 

допомогу здобувачам освіти курсів підвищення кваліфікації, семінарів: керівників, 

методистів, керівників гуртків закладів позашкільної освіти; бібліотекарів закладів освіти; 

заступників директорів з виховної роботи, (Міцай Ю.В., Пляка С.М., Дяченко Н.І.); 

- доповнено електронну бібліотеку та тематичні рубрики веб-сайту НМЛ матеріалами, 

що розкривають теоретичні та методичні питання виховної роботи, актуальні аспекти 

краєзнавчої діяльності, бібліотечної справи; 

- організовано 8 екскурсій до музейної кімнати історії освіти Кіровоградщини та 

екскурсію по місту для учнів Кіровоградського обласного навчально-виховного комплексу 

(гімназія-інтернат – школа мистецтв) м. Кропивницький, «Винниченко і наше місто» (Гайда 

Л.А.) 

- підготовлено та розміщено на сайті НМЛ «Відеоматеріали та інтернет-ресурси для 

бібліотекарів, педагогів, батьків, дітей» (Дяченко Н.І., Пляка С.М.). 

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

охорони праці: 

– з 11 до 15 лютого 2019 року проводився Тиждень сприяння здоровому способу життя 

та безпеки життєдіяльності на тему: «Без здоров'я немає щастя» (підсумковий наказ 

начальника управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської ОДА 01.04.2019 р. № 

249-од); 

– з 15 до 19 квітня 2019 року проводився Тиждень знань безпеки життєдіяльності на 

тему: «Зробимо життя безпечним!» (підсумковий наказ начальника управління освіти, 

науки, молоді та спорту Кіровоградської ОДА 07.06.2019 р. № 476-од); 

– з 20 до 24 травня 2019 року проводився Тиждень знань безпеки життєдіяльності 

на тему: «У дорожніх правил канікул немає» 

5.6. Науково-методичний супровід інклюзивної освіти 
Упродовж звітного періоду ресурсним центром підтримки інклюзивної освіти 

підготовлено інструктивно-методичні матеріали та оформлено результати проведення: 
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- скайп-наради директорів інклюзивно-ресурсних центрів з проблеми «Організаційно-

методичні засади діяльності інклюзивно-ресурсних центрів» (січень, квітень, вересень, 

листопад); 

- творчої групи учителів, які навчають учнів у класах з інклюзивним навчанням, 

спеціальних класах; асистентів вчителів з проблеми «Підвищення ефективності освітнього 

процесу в класах з інклюзивним навчанням на основі впровадження інформаційно-

комунікаційних технологій» (лютий, листопад); 

- тренінгу учителів та асистентів учителів закладів загальної середньої освіти з 

проблеми «Педагогічні технології інклюзивного навчання – практичний інструментарій для 

вчителів, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами» (квітень); 

- тренінгу фахівців інклюзивно-ресурсних центрів, практичних психологів закладів 

освіти з проблеми «Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми 

потребами» (травень); 

- семінару директорів інклюзивно-ресурсних центрів з проблеми «Організаційний 

аспект діяльності інклюзивно-ресурсного центру» (травень); 

- підвищення кваліфікації фахівців інклюзивно-ресурсних центрів з проблеми 

«Користування психодіагностичними методиками WISC-IV, Leiter-3, Conners-3, PEP-3 та 

CASD» (квітень-червень); 

- підвищення кваліфікації асистентів вчителів закладів загальної середньої освіти з 

інклюзивним та інтегрованим навчанням у зв’язку із запровадженням Концепції реалізації 

державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська 

школа» (червень-жовтень); 

- підвищення кваліфікації фахівців інклюзивно-ресурсних центрів у зв’язку із 

запровадженням Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти «Нова українська школа» (вересень-жовтень); 

- адресної методичної декади в Петрівському районі Кіровоградської області з 

проблеми: «Організація та впровадження інклюзивної освіти в закладах загальної середньої 

освіти» (грудень). 

До освітніх програм підвищення кваліфікації керівних кадрів та педагогічних 

працівників введено модуль «Організація навчання дітей з особливими освітніми 

потребами». 

Викладачами кафедри педагогіки, психології і корекційної освіти розроблені і 

впроваджені в освітній процес: 

- лекції і практичні заняття: Психолого-педагогічний вплив на розвиток дітей із 

затримкою психічного розвитку (Войтко В.В.); Особливості інтенсивної педагогічної 

корекції розвитку учнів із затримкою психічного розвитку (Войтко В.В.); Особистісно 

орієнтований підхід у корекційно-розвивальній роботі з дітьми, розвиток яких ускладнено 

раннім дитячим аутизмом (Войтко В.В.); Особистісно орієнтований підхід  в  корекційно-

розвивальній роботі   з дітьми, які мають порушений інтелект (Войтко В.В.); Особливості 

психолого-педагогічної корекції гіперактивності у дітей молодшого шкільного віку (Войтко 

В.В.); Розвиток когнітивної та корекція емоційно-вольової сфер дітей з особливими освітніми 

потребами засобами декоративно-прикладного мистецтва (Єфіменко С.М.); Індивідуальне 

оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами (Кендюхова 

А.А.); Методи оцінювання навчальних досягнень учнів в інклюзивному класі (Кендюхова 

А.А.). 

- дистанційний курс для педагогів «Психолого-педагогічний супровід дітей з 

дисграфією» (Павлюх В.В.). 
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5.7. Науково-методичний супровід дошкільної освіти 
Робота кафедри дошкільної і початкової освіти була спрямована на реалізацію 

принципу наступності між ланками освіти в умовах Нової української школи. З цією метою 

в плани курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної освіти 

були введені лекційні та практичні заняття, а саме: «Реалізація принципу наступності в 

умовах Нової української школи» (Тарапака Н. В.), «Особливості реалізації 

компетентнісного, діяльнісного та інтегрованого підходу до навчання в Новій українській 

школі» (Кондратова В.В.), «Теорія і практика: формування математичної компетентності в 

дітей дошкільного віку» (Гагаріна Н.П.). 

Упродовж року були проведені курси підвищення кваліфікації вихователів закладів 

дошкільної освіти. Розроблений дистанційний курс для педагогічних працівників закладів 

дошкільної освіти з проблеми «Упровадження інноваційних освітніх технологій з 

урахуванням сучасних пріоритетів дошкільної освіти» (травень, Гагаріна Н.П.). Проведений 

семінар (дистанційна форма) педагогічних працівників закладів дошкільної освіти з 

проблеми «Stream-освіта як напрям інтегрованого навчання та виховання дітей дошкільного 

віку» (Тарапака Н. В., Гагаріна Н.П.).  

На сторінці оновлена електронна бібліотека, у якій знаходяться електронні ресурси 

методичних журналів «Дошкільне виховання», «Дошкільний навчальний заклад», 

«Вихователь-методист дошкільного навчального закладу», Портал освітян України 

«Педрада», каталог блогів дошкільників тощо. 

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. 
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6.1. Здійснення підвищення кваліфікації та комплексної освітньої підготовки 
педагогічних працівників 

Організація підвищення кваліфікації педагогічних кадрів здійснювалася відповідно до 

наказу начальника управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної 

державної адміністрації від 20.11.2018 року № 792-од «Про підвищення кваліфікації  

педагогічних кадрів». 

За звітний період проведено: 

110 курсів підвищення кваліфікації для методичних, керівних та педагогічних кадрів 

області, із них 52 тематичних курсів та 5 – за очно-дистанційною формою; 

всеукраїнських та обласних науково-методичних заходів (очна і дистанційна 

форми) – 268. 

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, визначитись із базовим закладом для проведення педагогічної 

практики тощо. 

З метою підготовки до реалізації концептуальних засад Нової української школи 

відповідно до програм Міністерства освіти і науки України підвищили кваліфікацію майже 

більше 1,5 тис. учителів закладів освіти області, а саме: 
Категорія педагогічних працівників Кількість педагогічних працівників, 

які пройшли навчання у 2019 році 

учителі початкових класів 705 

учителі іноземних мов 128 

учителі, які реалізують мистецьку освітню галузь у 

початкових класах 

255 

керівники закладів загальної середньої освіти 479 

учителі, які навчають учнів з ООП, асистенти вчителів 132 

фахівці інклюзивно-ресурсних центрів 68 

усього: 1667 

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

Упродовж 2019 року на базі комунального закладу «Кіровоградський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» здійснювалися 

заходи щодо дистанційної форми підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів 

області. Зокрема проведено:  

– онлайн-опитування слухачів курсів підвищення кваліфікації згідно з графіком; 

– очно-дистанційні курси (5) підвищення кваліфікації методичних, керівних і 

педагогічних кадрів;  

– обласні науково-методичні заходи: обласні інтернет-конференції (3); творчі групи із 

засіданнями у дистанційній формі (38); інтернет-семінари (1); вебінари (3); онлайн-наради 

(скайп-наради) (20); конкурси (3); 

– дистанційні курси (76) та дистанційні тренінги (17). 

Забезпечено функціонування та наповнення платформи для дистанційного навчання 

комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти імені Василя Сухомлинського» (http://dk.koippo.kr.ua (V 3.0)), на якій розміщено 

100 дистанційних курсів та дистанційних тренінгів. 

http://dk.koippo.kr.ua/
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6.3. Методичне забезпечення освітнього процесу 
Виокремимо кілька інноваційних напрямів упорядкування методичного забезпечення 

освітнього процесу: 

– формування навчально-тематичних планів курсів підвищення кваліфікації та 

науково-методичних заходів здійснювалося з урахуванням результатів онлайн-опитування, 

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

ресурсів; 

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

публікація методичних рекомендацій на інтернет-ресурсах структурних підрозділів, 

вивчення результативності підвищення кваліфікації педагогічних працівників; 

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

кваліфікації; 

– публікації в журналах та на інтернет-русурсах структурних підрозділів КЗ 

«КОІППО імені Василя Сухомлинського» тощо; 

Функціонує віртуальний методичний кабінет «Методичний супровід організації освітнього 

процесу» (http://bit.ly/2F6dNAE). 

– використання середовища Google Classroom при плануванні та проведенні обласних 

заходів; 

– інформаційне забезпечення методичних заходів здійснюється через упорядкування 

інтернет-ресурсів, зокрема: Школа менторингу; Регіональна школа новаторства; «Проєкт 

«Інтелект України» на Кіровоградщині; Майстерня керівника; Управлінський пошук; 

Серпнева конференція; Заступник директора; Літня школа; Адресна методична декада; 

Конкурс «Учитель року» в Кіровоградській області та ін. 

– популяризація досвіду у мережі Facebook, зокрема: діяльність спільноти 

«Методична служба педагогу нової формації», що призначена для завідувачів (директорів), 

методистів методичних кабінетів (центрів) органів управління освітою 

райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення, міських, 

селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад, керівників закладів освіти та 

педагогів. У групі висвітлюються питання прогресивних змін діяльності методичних служб 

Кіровоградського регіону, забезпечення партнерства методичних служб, трансформації 

методів, прийомів і технологій інноваційної діяльності, дієвої підтримки професійної 

мобільності педагогів (https://bit.ly/2VC2AhL). 

 

 

http://bit.ly/2F6dNAE
https://bit.ly/2VC2AhL
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7.1. Організаційно-методичний супровід управління інноваційною діяльністю 
За звітний період науково-педагогічними та педагогічними працівниками здійснювався 

організаційно-методичний супровід управління інноваційною діяльністю, а саме: 

Кафедра педагогіки, психології і корекційної освіти: 

1. Консультування про реєстрацію експертів підручників (лист КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського» від  06.11.2019 р. № 770/05-09 «Про реєстрацію експертів»). (Жосан 

О.Е., Марченко І.А.). 

2. Підготовка і надання інформації управлінню освіти, науки, молоді та спорту 

облдержадміністрації про заходи з питань сприяння розвитку інноваційної діяльності 

(щомісячно), про дослідно-експериментальну діяльність всеукраїнського та регіонального 

рівнів, що здійснюється у закладах освіти області (1 раз на квартал, Марченко І.А.). 

3. Створення блогу «STEM-освіта – вимога сучасності». (Марченко І.А.) 

4. Координація дослідно-експериментальної діяльності в закладах освіти області 

(Надання інформації управлінню освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації про 

дослідно-експериментальну роботу, підготовка матеріалів щодо завершення кожного етапу 

дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня,  підготовка подання на розгляд 

вченої ради КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» про перебіг та завершення 

дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня) (Марченко І.А.). 

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

освіти області (Марченко І.А.). 

6. Надання методичної допомоги, консультування з питань інноваційної діяльності в 

закладах освіти (дослідно-експериментальна робота, впровадження STEM-освіти у закладах 

області, STEM-проєкти, STEM-лабораторії, питання планування інноваційної освітньої 

діяльності, етапи впровадження інноваційної діяльності в освітній процес тощо) (Марченко 

І.А.). 

7. Підтримка функціонування блогу «Сучасні тенденції інноваційної освітньої 

діяльності» (Марченко І.А.). 

8. Узагальнення інформації про респондентів дослідження «Стан розвитку STEM - 

освіти в Кіровоградській області» (Марченко І.А.). 

Науково-методична лабораторія інформаційно-технологічної освіти: здійснювався 

організаційно-методичний супровід освітніх ініціатив, наприклад: 

1. Індивідуальне освітньо-цифрове середовище як засіб розвитку професійної 

компетентності педагога (Чала М.С.). 

2. Результати запровадження ініціативи: розробка механізму підтримки та 

реалізації соціальної ролі педагога і як постачальника, і як споживача освітніх послуг на 

базі сучасних цифрових інструментів та інтернет сервісів. 

3. Онлайн-проєкт «Модель професійної компетентності вчителя предметів 

освітньої галузі «Технології» на засадах STEM-освіти» (Чала М.С., Татаренко О.В., 

Шовенко О.С.). 

4. Результати запровадження ініціативи: підготовка і розміщення в регульованому 

або відкритому доступі освітнього контенту і навчально-методичного забезпечення 

предметів освітньої галузі «Технології»; можливість здійснювати комплексне 

використання інтернет-сервісів, диференціювати та індивідуалізувати навчальну 

взаємодію школярів, інтегрувати формальну, неформальну та інформальну освіту. 
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7.2. Формування інноваційного освітнього середовища в регіоні: розробка та 
впровадження нових освітніх моделей і технологій, координація інноваційної 
діяльності 

Розробка та впровадження нових освітніх моделей і технологій, координація 

інноваційної діяльності в області: 

Прізвище ініціали 

носія досвіду 
Ідея досвіду 

Оформлення 

результатів 

вивчення 

Педагогічний колектив комунального 

закладу «Загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів №5» Бобринецької міської 

ради Кіровоградської області 

Науково-методичний супровід 

упровадження здоров’язбережних 

технологій навчання, європейських 

стандартів превентивної освіти в 

навчально-виховний процес  

Здійснено 

заходи ІІ етапу 

вивчення ППД 

Єфімова Оксана Анатоліївна, методист з 

основ здоров’я, превентивних проєктів, 

безпеки життєдіяльності та охорони 

праці методичного кабінету відділу 

освіти Кіровоградської районної 

державної адміністрації 

Удосконалення роботи з питань 

охорони праці та безпеки 

життєдіяльності з метою 

зменшення травмування учасників 

навчально-виховного процесу 

Здійснено 

заходи І етапу 

вивчення ППД 

Антонова Наталія Олександрівна, 

учитель зарубіжної літератури та 

російської мови комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 31 з гімназійними класами, центр 

дитячої та юнацької творчості «Сузір’я» 

Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

Аналітична діяльність на уроці 

літератури: проблеми та 

перспективи 

Перенесено на 

2020 рік 

Бугайова Наталія Анатоліївна, учитель 

української мови і літератури 

Новопразького навчально-виховного 

об`єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів - дошкільний навчальний 

заклад - позашкільний центр» 

Новопразької селищної ради 

Олександрійського району 

Кіровоградської області 

Формування предметних і творчих 

компетентностей на уроках 

української засобами STEM 

Досвід 

узагальнений  

Тисленко Олена Юріївна, учитель 

музичного мистецтва загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 2 Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області 

Упровадження інформаційно-

комунікаційних технологій на 

уроках предметів художньо-

естетичного циклу 

Здійснено 

заходи І етапу 

вивчення ППД 

Комунальний заклад «Навчально-

виховне об'єднання «Спеціалізований 

загальноосвітній навчальний заклад 

I ступеня «Гармонія» - гімназія імені 

Тараса Шевченка - центр позашкільного 

виховання «Контакт» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області»; 

Комунальний заклад «Навчально-

виховне об'єднання № 6 «Спеціалізована 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 

центр естетичного виховання 

Міжнародні освітні проекти Здійснено 

заходи І етапу 

вивчення ППД 
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«Натхнення» Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області» 

Полтавець Світлана Владиславівна, 

бібліотекар комунального закладу 

«Компаніївське навчально-виховне 

об'єднання» Компаніївської селищної 

ради Кіровоградської області;  

Ружанська Тетяна Валентинівна, 

бібліотекар Помічнянської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№3 Помічнянської міської ради 

Кіровоградської області;  

Пудова Надія Артемівна, бібліотекар 

комунального закладу «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №5» Бобринецької 

міської ради Кіровоградської області 

Сучасні технології  та бібліотечні 

інновації як платформа для 

створення розвиваючого 

інформаційно-освітнього простору 

користувачів  

Здійснено 

заходи І етапу 

вивчення ППД  

Місюня Лілія Валеріївна, директор 

комунального закладу «Центр 

комплексної реабілітації для дітей з 

інвалідністю Фортечної районної у місті 

Кропивницькому ради» 

Організаційно-методичний 

супровід реабілітації дітей з 

інвалідністю: сучасні підходи 

Здійснено 

заходи І етапу 

вивчення ППД 

Царук Михайло Анатолійович, учитель 

християнської етики комунального 

закладу «Петрівське навчально-виховне 

об'єднання «загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – гімназія» Петрівської 

районної ради Кіровоградської області 

Духовно-моральне виховання у 

контексті розвитку соціальної і 

громадянської компетентностей 

учнів 

Здійснено 

заходи І етапу 

вивчення ППД 

Педагогічний колектив комунального 

закладу «Петрівське навчально-виховне 

об'єднання «загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – гімназія» Петрівської 

районної ради Кіровоградської області 

Інноваційний аспект 

організаційно-методичного 

супроводу роботи з розвитку 

ключових компетентностей учнів 

Здійснено 

заходи І етапу 

вивчення ППД 

Молчанова Оксана Миколаївна, старший 

викладач кафедри педагогіки, психології 

і корекційної освіти 

Використання засобів арт-терапії в 

процесі підвищення рівня 

професійної компетентності 

науково-педагогічних та 

педагогічних працівників 

Досвід 

узагальнений 

Рябич Тетяна Григорівна, вихователь 

Знам’янської спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ 

ступенів Кіровоградської обласної ради 

Вихователь спеціальної школи в 

умовах реформування системи 

освіти 

Здійснено 

заходи І етапу 

вивчення ППД 

Лєонова Тетяна Володимирівна, 

корекційний педагог, учитель 

початкових класів Знам’янської 

спеціальної загальноосвітньої школи-

інтернату І-ІІІ ступенів Кіровоградської 

обласної ради 

Застосування основ мнемотехніки 

для корекції розвитку дітей з 

особливими освітніми потребами 

Здійснено 

заходи І етапу 

вивчення ППД  

Гельбак Анжела Миколаївна, доцент 

кафедри педагогіки, психології і 

корекційної освіти 

Прийоми та методи оцінювання 

громадянських компетентностей в 

освітньому процесі  

Досвід 

узагальнений 

Брайко Оксана Василівна, практичний 

психолог комунального закладу 

«Навчально-виховне об'єднання 

Застосування арт-терапевтичного 

підходу в адаптації п’ятикласників 

до освітнього процесу 

Здійснено 

заходи І етапу 

вивчення ППД  
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«Спеціалізований загальноосвітній 

навчальний заклад І ступеня «Гармонія» 

- гімназія імені Тараса Шевченка - центр 

позашкільного виховання «Контакт» 

Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

Методичний кабінет відділу освіти 

Гайворонської районної державної 

адміністрації 

Формування індивідуальної 

освітньої траєкторії підвищення 

рівня професійної компетентності 

педагога в умовах Нової 

української школи 

Досвід 

узагальнений 

ІРМЦ відділу освіти, молоді та спорту 

Новомиргородської 

райдержадміністрації 

Як досягти синергетичного ефекту 

в процесі діяльності оновленої 

методичної служби 

Здійснено 

заходи І етапу 

вивчення ППД  

Свічкарьова Інна Борисівна, директор 

комунального закладу «Навчально-

виховний комплекс «Долинська гімназія 

- загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 

Долинської районної ради» 

Розвиток інноваційного освітнього 

середовища опорного закладу в 

умовах освітнього округу 

Досвід 

узагальнений 

Постика Віктор Васильович, вчитель 

фізики та інформатики комунального 

закладу «Глинське навчально виховне 

об`єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів-дошкільний навчальний заклад» 

Світловодської районної ради 

Кіровоградської області 

Застосування ІКТ на уроках фізики  Здійснено 

заходи І етапу 

вивчення ППД 

Тикул Ольга Андріївна, вчитель хімії 

комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання №25 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 

природничо-математичний ліцей, центр 

позашкільного виховання «Ліра» 

Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

Впровадження інтернет-технологій 

на уроках хімії 

Здійснено 

заходи І етапу 

вивчення ППД 

Павленко Світлана Олександрівна, 

вчитель географії загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 4 Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області 

Розвиток інформаційної 

компетентності учнів шляхом 

залучення до дослідницької 

діяльності на уроках географії 

Здійснено 

заходи І етапу 

вивчення ППД 

Гришина Наталя Олександрівна, вчитель 

математики Созонівського навчально-

виховного комплексу «заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів – заклад 

дошкільної освіти» Кропивницької 

районної ради Кіровоградської області 

Використання практичної 

спрямованості на уроках 

математики для формування 

математичних компетентностей 

учнів через використання 

інноваційних технологій  

Здійснено 

заходи І етапу 

вивчення ППД 

Степанов Максим Вікторович, учитель 

фізики та математики опорного 

навчального закладу «Трепівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 

Знам’янської районної ради 

Кіровоградської області 

Формування в учнів природничо-

наукових та світоглядних 

компетентностей засобами фізики 

Здійснено 

заходи І етапу 

вивчення ППД 
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7.3. Координація дослідно-експериментальної роботи: 
Працівниками інституту здійснюється методично-організаційний супровід дослідно-

експериментальної роботи, зокрема: 

- співпраця з учасниками дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня з 

проблеми: «Науково-методичні засади створення та функціонування Всеукраїнського 

науково-методичного віртуального STEM-центру (ВНМВ STEM-центр)» (участь у круглих 

столах під час науково-практичних, науково-методичних семінарів, організація та 

проведення тренінгів з питань STEM-освіти, висвітлення досвіду створення інноваційного 

освітнього середовища у закладі освіти у статтях, розробка презентацій щодо перебігу та 

результатів другого етапу дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня тощо) 

(Марченко І.А); 

- співпраця з учасниками дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня з 

проблеми: Електронний підручник для загальної середньої освіти (Е-book for secondary 

education (EBSE)) (участь у круглих столах під час науково-практичних, науково-методичних 

семінарів, консультування щодо відбору електронних підручників, варіантів вибору, 

електронних платформ, де розміщені електронні підручники, правил скачування, термінів 

подання інформації розробникам експерименту, узагальнення матеріалів перебігу дослідно-

експериментальної роботи, підготовка та надання інформації з експериментальних закладів 

освіти щодо виконання І-ІІ етапів дослідно-експериментальної роботи з теми «Електронний 

підручник для загальної середньої освіти» (E-book for secondary education (EBSE)) – лист 

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

МОНУ від 16.08.2019 р. № 22-1/10-2818, висвітлення результатів експерименту у 

педагогічній пресі тощо) (Марченко І.А). 

а) всеукраїнського рівня 

№ 

з/п 
Назва експерименту Назва експериментального закладу 

1 Теоретико-методологічні засади 

моделювання розвитку 

авторських шкіл 

Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс 

«Долинська гімназія - загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №3 Долинської районної ради» 

2 Науково-педагогічний проєкт 

«Інтелект України» 

Заклади освіти – учасники проєкту 

3 Дидактико-методичне і навчальне 

забезпечення реалізації 

концептуальних засад 

реформування початкової 

загальної освіти 

Комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання 

– «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 31 з 

гімназійними класами, центр дитячої та юнацької 

творчості «Сузір’я» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області»; 

Комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання 

ліцей-школа-дошкільний навчальний заклад «Вікторія-

П» Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області» 

4 Розроблення і впровадження 

навчально-методичного 

забезпечення початкової освіти в 

умовах реалізації нового 

Державного стандарту початкової 

загальної  середньої освіти 

Комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання 

№25 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 

природничо-математичний ліцей, центр позашкільного 

виховання «Ліра» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області»; 

Комунальний заклад «Бобринецьке навчально-виховне 

об’єднання «Навчально-виховний комплекс «Гімназія - 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1» 

Бобринецької міської ради Кіровоградської області; 
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Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№7 Світловодської міської ради Кіровоградської 

області; 

Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів №15 

Олександрійської міської ради Кіровоградської області 

5 Розробка та апробація навчально-

методичного забезпечення 

реалізації науково-педагогічного 

проекту «Інтелект України 

Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс 

«Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад 

І-ІІІ ступенів №26 - дошкільний навчальний заклад - 

дитячий юнацький центр «Зорецвіт» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області»; 

Комунальний заклад «Навчально-виховне об'єднання 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №31 з 

гімназійними класами, центр дитячої та юнацької 

творчості «Сузір’я» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

6 Науково-методичні засади 

створення та функціонування 

Всеукраїнського науково-

методичного віртуального 

STEM-центру (ВНМВ STEM-

центр) 

Комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання 

«Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад 

I ступеня «Гармонія» - гімназія імені Тараса 

Шевченка - центр позашкільного виховання 

«Контакт» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

б) регіонального рівня 

№ 

з/п 
Назва експерименту Назва експериментального закладу 

1 Становлення і розвиток мережі 

опорних шкіл в умовах 

децентралізації та формування 

освітніх округів в області 

КЗ «Петрівське НВО «ЗШ І-ІІІ ступенів – гімназія» 

Петрівської районної ради, КЗ «Компаніївське НВО» 

Компаніївської районної ради, Користівська ЗШ І-ІІІ 

ст. Олександрійської районної ради, Торговицьке НВО 

Новоархангельської районної ради, Підвисоцьке НВО 

Новоархангельської районної ради, Новоархангельське 

НВО №2 Новоархангельської районної ради, 

Новоархангельське НВО №1 Новоархангельської 

районної ради, Надлацьке НВО Новоархангельської 

районної ради. 

2 Стандартизація наскрізної 

соціально-психологічної моделі 

масового впровадження 

медіаосвіти у вітчизняну 

педагогічну практику  

Комунальний заклад «Навчально-виховне об'єднання 

ліцей-школа-дошкільний навчальний заклад «Вікторія-

П» Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області»; Кропивницьке вище професійне училище 

№9; Комунальний заклад "Навчально-виховне 

об’єднання І-ІІІ ступенів "Науковий ліцей Міської ради 

міста Кропивницького Кіровоградської області" 

3 Науково-методичні засади 

створення та функціонування 

Всеукраїнського науково-

методичного віртуального STEM-

центру (ВНМВ STEM-центр) 

Комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання 

«Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад 

I ступеня «Гармонія» - гімназія імені Тараса Шевченка 

- центр позашкільного виховання «Контакт» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області». 

7.4. Науково-методичний супровід упровадження інновацій, проектна 
діяльність 

Упровадження інновацій та організації проєктної діяльності КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» здійснювалася в кількох напрямах: 
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– розробки регіонально-культурологічного проєкту «Кропивницький як бренд» 

(електронний проєкт); 

– створення інтерактивної карти «Соціальні та краєзнавчі проєкти, що об’єднують і 

розвивають громаду»; 

– реалізація Концепції «Нова українська школа» для: керівників закладів загальної 

середньої освіти (управлінський практикум «Зміни в законодавстві про освіту: шлях 

до нової української школи» (Половенко О.В.); круглі столи «Особливості реалізації  

Державного стандарту початкової загальної освіти відповідно до Концепції «Нова 

українська школа» (Половенко О.В., Трубіна В.Г.); «Реалізація управлінських 

процесів в закладі освіти: сучасні підходи до системи планування» (Трубіна В.Г.); 

тематична дискусія «Методичний супровід організації освітнього процесу в новій 

українській школі» (Половенко О.В.)); 

– навчання на засадах розвитку життєвих навичок та за двокомпонентною моделлю 

учителів, які викладають основи здоров’я та впроваджують здоров'язбережні 

превентивні проекти, в закладах освіти: Устинівського району; Онуфріївського 

району; Компаніївського району та Компаніївської ОТГ; Тишківської ОТГ; 

Новомиргородського району; Бобринецького району та Бобринецької ОТГ; 

м. Кропивницького; Великосеверинівської, Катеринівської, Первозванівської ОТГ; 

Світловодського району, Великоандрусівської ОТГ; Олександрівського району; 

Новоукраїнського району, Новоукраїнської ОТГ, Ганнівської ОТГ; 

– співпраця з Корпусом Миру США в Україні щодо реалізації проєкту «Викладання 

англійської мови як іноземної»: забезпечення вдосконалення практичних навичок 

володіння англійською мовою слухачів курсів; розширення асортименту навчальних 

засобів для роботи зі слухачами курсів; підвищення рівня володіння комунікативно 

спрямованою методикою викладання англійської мови вчителями області; 

– розпочато реалізацію просвітницького проекту «Кропивницький як бренд» 

(Гайда Л.А.). 
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VІІІ. Формування єдиного освітнього інформаційного простору регіону  

8.1. Науково-методичний супровід учасників інформатизації освіти 
Науково-методичний супровід учасників інформатизації освіти здійснюється шляхом 

створення інтернет-ресурсів, модерування тематичних сторінок на Фейсбуці, організації 

онлайн-опитування/анкетування (для визначення освітніх потреб та результатів проведених 

заходів), електронних каталогів та ін. 

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

Питанню впровадження сучасних інтернет-технологій в освітній процес та розвитку 

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

Скрипка Г.В.) присвячено ряд лекційних та практичних занять: «Упровадження 

дистанційного навчання в освітній процес області», «Можливості та перспективи 

впровадження в сучасній школі технології мобільного навчання», «Критичне оцінювання 

ресурсів інтернету», «Шляхи впровадження STEM-освіти в закладах освіти України», 

«Диференційоване викладання в інклюзивних класах з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій», «Використання онлайнових ресурсів у професійній діяльності 

бібліотекаря», «Використання онлайнових ресурсів у професійній діяльності педагога», 

«Тайм менеджмент в професійній діяльності педагога», «Організаційно-методичні аспекти 

навчання школярів за технологією переверненого класу», «Методичні аспекти планування та 

реалізації навчального проекту», «Основи графічного дизайну в роботі керівника гуртка», 

«Основи створення презентації за допомогою онлайнових ресурсів», «Моделювання 

навчального процесу з використанням мобільних пристроїв на базі ОС Android», «Основи 

роботи в оболонці дистанційного навчання», «Розробка мобільного додатку на базі 

ОС Android з використанням онлайнових конструкторів», «Практичні аспекти створення та 

наповнення сайту», «Сучасна концепція розвитку інтернет-технологій», «Педагогічний 

стартап (на прикладі створення Youtube-каналу)», «Практичний софт-кейс сучасного 

вчителя»,  «Технологічні особливості використання інтерактивних та  візуальних дошок у 

навчально-виховному процесі», «Використання інтернет-технологій у роботі зі здібними та 

обдарованими учнями», «Створення, налаштування та подальша оптимізація роботи 

освітнього блогу/сайту», «Спільне використання Веб-додатків віртуальних педагогічних 

спільнот», «Основи алгоритмізації та програмування у середовищі програмування Scratch», 

«Спільне використання Веб-додатків віртуальних педагогічних спільнот», «Створення, 

налаштування та подальша оптимізація роботи освітнього блогу/сайту», «Google-сервіси як 

засіб упорядкування інформаційно-навчального середовища уроку», «Інтернет-ресурс як 

засіб популяризації досвіду роботи», «Онлайн-сервіси як засобове забезпечення 

інтенсифікації процесу навчання учнів математики», а також спецкурсів: «Основи 

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

презентацій», «Створення навчальних матеріалів до уроку з допомогою онлайнових 

інструментів» тощо. 

8.3. Розбудова єдиного інформаційно-освітнього простору 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. 

Здійснюється робота щодо адміністрування, наповнення та постійного 
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вдосконалення веб-сайту КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» http://koippo.kr.ua/. 

Здійснюється робота щодо адміністрування, наповнення та постійного 

вдосконалення веб-сайту навчально-методичного центру дистанційного навчання 

http://koippo.in.ua/dn/. 

Здійснюється робота щодо адміністрування та постійного вдосконалення веб-сайтів 

структурних підрозділів КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», а також допоміжних 

ресурсів, а саме: 

сайт навчально-організаційного центру освітньої діяльності http://koippo.in.ua/nv/; 

сайт лабораторії інформаційно-методичного забезпечення освітнього процесу 

http://koippo.in.ua/druk/; 

сайт електронної бібліотеки КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», включаючи 

електронний каталог видань, які знаходяться на базі бібліотеки http://library.koippo.kr.ua/ ; 

сайт музейної кімнати з історії освіти Кіровоградщини http://koippo.in.ua/museum; 

сайт профспілкової організації працівників КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» http://koippo.in.ua/profkom/; 

сайт обласного навчально-методичного центру психологічної служби системи освіти 

http://koippo.in.ua/ppsr/; 

сайт центру ліцензування освітньої діяльності, замовлення й видачі документів про 

освіту http://koippo.in.ua/lic/.  

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

Постійно здійснюється технічна та науково-методична підтримка інтернет-ресурсів 

кафедри (науково-методичного інтернет-журналу кафедри «Освітній інтернет-навігатор» 

(http://oin.in.ua/); 3-х онлайн-груп у соціальній мережі Facebook 

(Учитель...Методист...Майстер... https://www.facebook.com/kafedratimso/, група авторів та 

читачів ОІН https://www.facebook.com/oin.in.ua/, онлайн-група викладачів кафедри ТіМСО); 

персональних блогів викладачів кафедри (http://timso.koippo.kr.ua/). 

Розробка матеріалів для блогу «Про організацію освітнього процесу у 2019/2020 

навчальному році» (https://sites.google.com/view/2019-20209academic-year/). 

Оновлення і доповнення матеріалів сторінок на сайтах структурних підрозділів та 

створення нових розділів.  

Розвиток віртуальних педагогічних спільнот. 

Висвітлення методів, методик психолого-педагогічного супроводу учнів на сторінці у 

Facebook «Психотехнології в профтехосвіті» та «Арт-терапія в Кропивницькому» 

(Молчанова О.М.). 

Забезпечення діяльності віртуальної спільноти «Арт-терапія в Кропивницькому» (у 

Facebook, електрона адреса:  

https://www.facebook.com/groups/216889632107522/?ref=bookmarks). 

Забезпечення діяльності віртуальної спільноти «Психотехнології в профтехосвіті» (у 

Facebook, електронна адреса: 

https://www.facebook.com/groups/468529566876978/?ref=bookmarks). 

Упроваджено практику проведення обласних інтернет-конференцій 

http://konf.koippo.kr.ua/. 
Проведено обласний огляд освітніх блогів «Педагогічна блогосфера» 

http://konf.koippo.kr.ua/blogs/index.php/blog19/. 

Постійно проводяться обласні інтернет-конференції на платформі 

http://konf.koippo.kr.ua/ 

http://koippo.kr.ua/
http://koippo.in.ua/dn/
http://koippo.in.ua/nv/
http://koippo.in.ua/druk/
http://library.koippo.kr.ua/
http://koippo.in.ua/museum
http://koippo.in.ua/profkom/
http://koippo.in.ua/ppsr/
http://koippo.in.ua/lic/
http://oin.in.ua/
https://www.facebook.com/kafedratimso/
https://www.facebook.com/oin.in.ua/
http://timso.koippo.kr.ua/
https://sites.google.com/view/2019-20209academic-year/
https://www.facebook.com/groups/468529566876978/?ref=bookmarks
http://konf.koippo.kr.ua/
http://konf.koippo.kr.ua/blogs/index.php/blog19/
http://konf.koippo.kr.ua/
http://konf.koippo.kr.ua/
http://konf.koippo.kr.ua/
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 В мережі Facebook активно функціонує група «Освітня робототехніка» для 

забезпечення взаємодії між учасниками динамічної творчої групи учителів, які викладають 

предмети освітньої галузі «Технології» (інформатика, трудове навчання тощо), керівники 

гуртків науково-технічної творчості з проблеми «Освітня робототехніка як засіб розвитку 

здібностей до наукової і творчої діяльності». 

Завідувач науково-методичної лабораторії інформаційно-технологічної освіти 

Чала М.С. здійснює  адміністрування в соціальній мережі Facebook віртуальної спільноти 

Міжнародного конкурсу з інформатики та комп’ютерної вправності «Бобер» в Україні 

https://www.facebook.com/groups/232587803450210/ та сторінки Турніру юних інформатиків 

https://www.facebook.com/TUI.Info/. 

Для координування та постійного інформування для вчителв зарубжно літератури 

створено Facebook-спільноти: 

  «Творча лабораторія «Креативний словесник»,  

https://www.facebook.com/groups/520751865111540/ 

 «Літературно-методичний клуб вчителів зарубіжної літератури», 

https://www.facebook.com/groups/328204131313456/ 

   «Авторська творча майстерня Гузь О.О.» 

https://www.facebook.com/groups/360822308028786/ 

Для організації курсів підвищення кваліфікації, проведення конференції з обміну  

досвідом,  захисту індивідуальних та групових проектів створено сайт «Професійний 

розвиток. Інформаційно-методична підтримка учителів української мови і  літератури» 

https://sites.google.com/view/knn603/головна. 

8.5. Запровадження електронної освіти та розробка електронного освітнього 
контенту 

Науково-педагогічними та педагогічними працівниками кафедри постійно 

розробляються й оновлюються авторські дистанційні курси та тренінги, тематика, зміст 

лекційних і практичних занять, наповнюються персональні блоги викладачів кафедри. 

Тематика курсів та занять розроблена з урахуванням потреб освітян регіону.  

Викладачі кафедри розробляють та розміщують у програмному середовищі Moodle 

(http://dn.koippo.in.ua) власні авторські дистанційні курси для освітян регіону. На блозі 

кафедри (http://timso.koippo.kr.ua) постійно оновлюється електронний каталог хмарних 

освітніх ресурсів. 

Використання відеохостингу YouTube для запису та розміщення настановних занять, 

методичних рекомендацій тощо (https://www.youtube.com/channel/UC9MlESicm2Hri-

gctxpGFVQ).  

На платформі Skype для бізнесу для проведення освітніх вебінарів.  

Використання системи для відеоконференцій Grandstream GVC3200. Протягом 2019 

року проведено ряд заходів, зокрема: 

– регіональний семінар учителів предметів природничо-математичного циклу 

Гайворонського, Благовіщенського, Голованівського, Вільшанського, Новоархангельського 

районів (Хлань Л.М.); 

– науково-дослідницьке об’єднання вчителів початкових класів, наставників закладів 

загальної середньої освіти, які пілотують новий державний стандарт початкової освіти, 

тренерів Кіровоградської області для підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які 

навчатимуть учнів відповідно до Концепції «Нова українська школа» з проблеми: 

«Дидактичні особливості освітнього процесу в умовах реалізації концептуальних засад Нової 

української школи» (Кондратова В.В., Чернецька О.Г.). 
 

https://www.facebook.com/groups/232587803450210/
https://www.facebook.com/groups/232587803450210/
https://www.facebook.com/groups/232587803450210/
https://www.facebook.com/TUI.Info/
https://www.facebook.com/TUI.Info/
https://www.facebook.com/TUI.Info/
https://www.facebook.com/groups/520751865111540/
https://www.facebook.com/groups/520751865111540/
https://www.facebook.com/groups/328204131313456/
https://www.facebook.com/groups/328204131313456/
https://www.facebook.com/groups/328204131313456/
https://www.facebook.com/groups/328204131313456/
https://www.facebook.com/groups/360822308028786/
https://sites.google.com/view/knn603/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://sites.google.com/view/knn603/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://sites.google.com/view/knn603/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://dn.koippo.in.ua/
http://timso.koippo.kr.ua/
https://www.youtube.com/channel/UC9MlESicm2Hri-gctxpGFVQ
https://www.youtube.com/channel/UC9MlESicm2Hri-gctxpGFVQ
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ІХ. Координація діяльності методичних служб регіону 

9.1. Науково-методичний супровід роботи з педагогічними працівниками 
районних, міських методичних служб та методичних служб добровільних 
об’єднань територіальних громад 

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

начальника управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації «Про 

проведення всеукраїнських та обласних науково-методичних заходів у 2019 році» для 

педагогічних працівників підготовлено і на належному рівні проведено 24 заходи. 

Слід відзначити інноваційні форми роботи підвищення кваліфікації зі вказаною 

категорією педагогічних працівників. Зокрема:  

Літня школа керівників, методистів методичних кабінетів (центрів) органів управління 

освітою райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення, 

міських,  селищних, сільських рад  об’єднаних територіальних громад, директорів закладів 

загальної середньої освіти з проблеми «Розвиток медіаграмотності  як основної складової 

професійної компетентності педагога»;  

Школа менторингу завідувачів (директорів), методистів методичних кабінетів 

(центрів) органів управління освітою райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських 

рад міст обласного значення, міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних 

громад (очно-дистанційна форма) з проблеми «Освітні проєкти як інструмент змін у Новій 

українській школі»; 

Міжрегіональна школа новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних 

працівників післядипломної освіти Полтавщини та Кіровоградщини «Розвиток 

інноваційного потенціалу педагогічних працівників та його реалізація в проєктній 

діяльності» на базі Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

ім. М.В. Остроградського; 

Науково-методичний семінар завідувачів (директорів), методистів методичних 

кабінетів (центрів) органів управління освітою райдержадміністрацій, виконавчих комітетів 

міських рад міст обласного значення, міських, селищних, сільських рад об’єднаних 

територіальних громад з проблеми «Розвиток сервісної діяльності методичної служби 

засобами мережевих технологій»; 

Науково-методичний семінар методистів методичних кабінетів (центрів) органів 

управління освітою райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного 

значення, міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад з проблеми 

«Інноваційна освітня діяльність: організаційно-методичний аспект»; 

Обласний онлайн-семінар методистів методичних кабінетів (центрів) органів 

управління освітою райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного 

значення, міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад з початкової 

освіти. Проблема: «Шляхи реалізації нових підходів до навчання в Новій українській школі»;  

Науково-методичний семінар методистів методичних кабінетів (центрів) органів 

управління освітою райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного 

значення, міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад з дошкільної 

освіти з проблеми «Реалізація принципу наступності дошкільної та початкової освіти в 

умовах Нової української школи». 

У рамках підготовки до проведення ЗНО – 2019 з відповідальними за організацію ЗНО 

органами управління освітою райдержадміністрації, міських рад, об’єднаних територіальних 

громад  і  відповідальними за проведення ЗНО в округах працівниками центру підготовлено 

та проведено такі навчально-методичні заходи, як: 
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- інструктивно-методичний семінар-нарада «Організаційно-технологічне 

забезпечення роботи пункту пробного ЗНО-2019» для відповідальних за організацію ЗНО 

спеціалістів органів управління освітою, методистів методичних кабінетів (центрів) органів 

управління освітою райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад, міст обласного 

значення, міських, селищних, сільських рад, об’єднаних територіальних громад, 

відповідальних та помічників відповідальних за пункти проведення пробного ЗНО в 

Кіровоградській області; 

- інтернет-конференція «Актуальні питання організації реєстрації для участі в ЗНО на 

регіональному рівні»; 

- інструктивно-методичний семінар-нарада «Організаційно-технологічне 

забезпечення роботи пункту проведення ЗНО – 2019» для відповідальних за організацію ЗНО 

органів управління освітою райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст 

обласного значення, міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад і 

відповідальних та помічників відповідальних за пункти проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання в Кіровоградській області; 

- інструктивно-методичний семінар-нарада «Організаційно-технологічне 

забезпечення роботи пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2019 році» 

(категорія: уповноважені особи Українського центру оцінювання якості освіти) (квітень); 

- науково-методичний семінар методистів методичних кабінетів (центрів) органів 

управління освітою райдержадміністрацій, міських рад, об’єднаних територіальних громад, 

які відповідають за проведення моніторингових досліджень з проблеми «Моніторинг якості 

освіти в умовах модернізації освітнього простору». 

9.2. Формування мережі базових районних, міських методичних служб та 
методичних служб добровільних об’єднань територіальних громад  з 
основних напрямів їх діяльності 

Працівниками центру протягом 2019 року активно використовувалася мережа таких 

базових методичних кабінетів (центрів) під час проведення педагогічної практики курсів 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників та обласних заходів: 

№ 

з/п 

Базова методична 

служба 
Напрями діяльності Форми роботи на базі закладу 

1.  Методичний кабінет 

відділу освіти, молоді та 

спорту Голованівської 

райдержадміністрації 

Організація і навчально-

методичне 

забезпечення 

діяльності закладів 

освіти 

Літня школа для завідувачів 

(директорів), методистів методичних 

кабінетів (центрів) органів управління 

освітою райдержадміністрацій,  

виконавчих комітетів міських рад міст 

обласного значення, міських, 

селищних, сільських рад об’єднаних 

територіальних громад, директорів 

закладів загальної середньої освіти 

2.  Методичний кабінет 

відділу освіти 

Устинівської районної 

державної адміністрації 

Сучасна методична 

служба: нова місія, 

функції, завдання 

Педагогічна практика здобувачів освіти 

курсів підвищення кваліфікації 

завідувачів, директорів, методистів 

методичних кабінетів (центрів) органів 

управління освітою 

райдержадміністрацій, виконавчих 

комітетів міських рад міст обласного 

значення, міських, селищних, сільських 

рад об’єднаних територіальних громад 
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3.  Методичний кабінет  

відділу освіти 

Петрівської районної 

державної адміністрації 

 

Діяльність методичної 

служби в умовах 

імплементації Закону 

України «Про освіту» 

Педагогічна практика для здобувачів 

освіти на курсах підвищення 

кваліфікації завідувачів (директорів), 

методистів методичних кабінетів 

(центрів) органів управління освітою 

райдержадміністрацій, виконавчих 

комітетів міських рад міст обласного 

значення, міських, селищних, сільських 

рад об’єднаних територіальних громад 

4.  Методичний кабінет 

відділу освіти 

Онуфріївської районної 

державної адміністрації 

Педагогічні ідеї  

В.О. Сухомлинського 

в творчій лабораторії 

методиста 

Науково-методичний семінар 

завідувачів (директорів) методистів 

методичних кабінетів (центрів) органів 

управління освітою 

райдержадміністрацій, виконавчих 

комітетів міських рад міст обласного 

значення, міських, селищних, сільських 

рад, об’єднаних територіальних громад  

5.  Методичний кабінет 

відділу освіти 

Гайворонської районної 

державної адміністрації 

Розвиток сервісної 

діяльності методичної 

служби засобами 

мережевих технологій 

Науково-методичний семінар 

завідувачів (директорів) методистів 

методичних кабінетів (центрів) органів 

управління освітою 

райдержадміністрацій, виконавчих 

комітетів міських рад міст обласного 

значення, міських, селищних, сільських 

рад, об’єднаних територіальних громад 

6.  Центр методичної та 

соціально-

психологічної служби 

управління освіти 

Кіровоградської міської 

ради 

Випереджувальний 

характер навчання 

педагогів у 

міжкурсовий період 

Науково-методичні заходи 

7.  Навчально-методичний 

кабінет професійно-

технічної освіти  

Удосконалення 

методів психолого-

педагогічного 

супроводу учнів з 

девіантною 

поведінкою 

Науково-методичні заходи 

8.  Інклюзивно-ресурсний 

центр на базі відділу 

освіти, молоді та спорту 

Новомиргородської 

райдержадміністрації 

Запровадження 

інклюзивного 

навчання в закладах 

загальної середньої 

освіти району 

Науково-методичні заходи 

9.  Інклюзивно-ресурсний 

центр на базі відділу 

освіти, молоді та спорту 

Долинської 

райдержадміністрації 

Запровадження 

інклюзивного 

навчання в закладах 

загальної середньої 

освіти району 

Науково-методичні заходи 
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9.3. Аналіз діяльності районних, міських методичних служб та методичних 
служб добровільних об’єднань територіальних громад   

У рамках вивчення досвіду роботи методичного кабінету відділу освіти Гайворонської 

райдержадміністрації Кірішко Л.М. проведено мікродослідження «Формування 

інформаційно-комунікаційної мобільності педагогів» (http://bit.ly/2HMfLb9). В опитуванні 

брали участь 110 респондентів. 

Проводився збір аналітичних матеріалів при підготовці виступів на Вчену раду («Про 

координацію роботи методичних служб щодо організації самоосвітньої діяльності 

педагогічних працівників у міжатестаційний період» та науково-методичну раду 

(«Педагогіка партнерства КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» з методичними 

службами регіону», «Про науково-методичний супровід викладання навчальних предметів у 

2019-2020 навчальному році»). 

Підготовлено аналітично-статистичні матеріали щодо  діяльності психологічної 

служби у системі освіти Кіровоградської області у 2018/2019 н.р. (лист КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського» від 27.05.2019 р.№ 448/10-08 «Про надання інформації», лист КЗ 

«КОІППО імені Василя Сухомлинського» від 27.05.2019 р. № 449/10-07 «Про надання 

інформації») (Чебоненко В.Ф.); 

проведено моніторинг стану розвитку психологічної служби системи освіти 

Кіровоградської області (лист КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» від 05.03.2019 р. 

№ 240/10-09 «Про забезпеченість фахівцями психологічної служби у системі освіти області» 

(Чебоненко В.Ф.);  

здійснено перевірку відповідно до наказів начальника управління освіти, науки, 

молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації та підготовлено довідки: 

КЗ «Хащуватський ліцей» Гайворонського району (наказ начальника управління освіти, 

науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації від 04.02.2019 р. 

№ 65-ОД «Про здійснення перевірки з метою розгляду звернення»), (Чебоненко В.Ф.);  

Липнязької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Добровеличківської районної ради (наказ 

начальника управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної 

адміністрації від 22 березня 2019 року № 223-од «Про здійснення перевірки з метою розгляду 

звернення»), (Чебоненко В.Ф.); Кропивницького будівельного коледжу (наказ начальника 

управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації 

від 15 травня 2019 року № 65-к «Про здійснення перевірки за зверненням гр. Федотової 

М.О.»), (Чебоненко В.Ф.). 

9.3.1. Комплексне вивчення стану охорони праці та безпеки життєдіяльності в 
ЗЗСО та ЗДО 

Відповідно до плану роботи інституту 2018 року здійснено комплексне вивчення 

стану охорони праці та безпеки життєдіяльності в навчальних закладах (ЗНЗ, ДНЗ) 

м. Олександрії. За результатами вивчення підготовлено узагальнену довідку (лист 

комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти імені Василя Сухомлинського» від 11.11.2019 року № 788/-09 «Про результати 

комплексного вивчення»). 
 

http://bit.ly/2HMfLb9
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Х. Міжнародна діяльність закладу  
10.1. Співпраця з міжнародними фондами, науковими центрами, закладами 
освіти, освітніми установами та громадськими організаціями 

Назва 

структурного 

підрозділу 

Заклад, установа, 

фонд, програма, 

проєкт 

Тема (назва) 

програми (проєкту), 

напрям співпраці 

Форма, результат співпраці 

Науково-

методична 

лабораторія 

суспільствознавч

их дисциплін 

Інститут «Ткума» - 

Український інститут 

вивчення Голокосту 

Історія єврейського 

народу в Україні 

Науково-методичні семінари, 

методичні рекомендації 

Міжнародна 

методлабораторія 

«Verba Magistri». 

Вивчення історії 

Голодомору в Україні 

Літня школа для молодих вчителів 

(конкурсний відбір). Вчителі, які 

пройшли навчання, проводили 

майстер-класи для здобувачів 

освіти КПК вчителів історії з 

питань вивчення історії 

Голодомору в Україні, методичні 

рекомендації. 

Чеська громадська 

організація «Асоціація з 

міжнародних питань» 

Проєкт «Альтернативна 

освіта для українських 

шкіл» Міністерства 

закордонних справ ЧР 

програми TRANS та за 

підтримки МОНУ  

Навчальні семінари, конкурс «Усна 

історія як метод і джерело». 

(Переможці конкурсу 

нагороджуються поїздкою в 

Чехію). 

Роздатковий матеріал для вчителів 

– брошура («Жива історія», з 

пам’ятками і алгоритмами 

вивчення усної історії) 

Науково-

методична 

лабораторія 

іноземних мов та 

міжнародних 

освітніх обмінів 

Корпус Миру США в 

Україні 

Викладання англійської 

мови як іноземної 

Вдосконалення практичних 

навичок володіння  англійською 

мовою слухачів курсів. 

Розширення асортименту 

навчальних засобів для роботи зі 

слухачами курсів.  

Підвищення комунікативно 

спрямованої методики викладання 

англійської мови вчителями 

області. 

Аудіосупровід до навчально-

методичного посібника «Шляхи 

оптимізації навчання аудіювання в 

допрофільній та профільній школі» 

(розробники Коса І.Т., 

Задубняк Ю.А.) 

Британська Рада в 

Україні 

Ключові уміння 21-го 

століття (тренінг) 

Підвищення методичного та 

практичного рівнів професійної 

компетентності здобувачів освіти 

Гете-Інститут  Викладання німецької 

мови як іноземної 

Організація та проведення 

обласних семінарів-тренінгів для 

вчителів німецької мови, які 

навчатимуть учнів 3-4 класів 

відповідно до Концепції «Нова 

українська школа». 

Підвищення методичного та 

практичного рівнів  професійної 

компетентності здобувачів освіти 
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 Міжнародні освітньо-

методичні центри 

Pearson-Dinternal, 

Express Publishing, 

Oxford University Press, 

mmpudlication тощо 

Організація спільних 

семінарів 

Проведення практичних семінарів у 

рамках курсів підвищення 

кваліфікації вчителів англійської 

мови 

Науково-

методична 

лабораторія 

інформаційно-

технологічної 

освіти 

Освітня компанія 

MIKSIKE 

(Естонія ) 

Проєкт Міксіке 

Мета: «Упровадження 

та розвиток онлайн 

навчання в навчальних 

закладах України, 

налагодження зв’язків 

та комунікації між 

педагогами та учнями з 

різних країн» 

Організація і проведення 

онлайнових етапів та обласного 

фіналу змагань з усного 

математичного рахунку 

Прангліміне, методичний супровід 

національного та міжнародного 

фіналів. Інформаційний та 

науковометодичний супровід 

неформальних змагань, що 

базуються на інтерактивних 

вправах платформи 

https://miksike.net.ua/ 

Міжнародний жіночий 

право-захисний центр 

«Ла страда − Україна» 

Права дитини в 

інтернеті, захист прав 

дітей в інтернеті 

Інформування слухачів курсів 

підвищення кваліфікації про 

операційні процедури взаємодії 

суб'єктів надання допомоги дітям, 

які опинилися в складних життєвих 

обставинах, і Національної дитячої 

«гарячої» лінії, доступ до 

матеріалів 

Wikipedia:Education 

program 

Освітня програма 

Вікіпедії 

Проведення Вікімарафону, участь 

у конкурсі статей «Жінки у STEM» 

Кафедра теорії і 

методики 

середньої освіти 

ГО Українська 

Європейська 

Перспектива  

«Лупаймо сю скелю 

разом» 

Лекція для української громади 

м. Прага 

Інститут вивчення 

Голокосту «Ткума». 

Музей «Пам’ять 

єврейського народу та 

Голокост в Україні» 

Семінар «Викладання 

історії Другої світової 

війни та Голокосту в 

сучасній школі» 

 

Співорганізатор 

ГО Асоціація жінок 

України «Дія» 

Проєкт асоціації, 

направлений на 

розбудову 

громадянського 

суспільства та 

популяризацію ідеї 

філантропії  

Лекційні заняття 

Обласний 

навчально-

методичний 

центр освітнього 

менеджменту та 

координації 

діяльності 

методичних 

служб 

Співпраця з експертами 

шведсько-українського 

проєкту «Підтримка 

децентралізації в 

Україні».  

Діяльність органів 

управління закладів 

освіти в умовах 

децентралізації 

Перебудова діяльності методичних 

служб в ОТГ. 

Науково-методичний супровід 

діяльності опорних шкіл. 

Бенчмаркінг-візит до 

Миколаївського ОІППО, 

який проводився в межах 
Програми навчання і 

розбудови потенціалу 
ІППО, розрахованої на 

Проєкт «Фінська 

підтримка реформи 

української школи» 

Обмін досвідом та подальша 

співпраця 

https://miksike.net.ua/
https://miksike.net.ua/
https://miksike.net.ua/
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2019-2020 роки 

Кафедра 

педагогіки, 

психології і 

корекційної 

освіти 

Європейський центр 

імені Вергеланда у 

співпраці з МОН 

України та 

благодійною 

організацією «Центр 

освітніх ініціатив».  

Програма підтримки 

демократичних реформ 

в Україні 

«Демократична школа» 

Адаптовано до реалій вітчизняної 

освіти «Рамку компетентностей 

для культури демократії». 

Розроблено і апробовано на курсах 

тренінг «Розвиваємо та оцінюємо 

наскрізну громадянську 

компетентність у новій українській 

школі: Рамка компентностей для 

культури демократії» 

Обласний 

навчально-

методичний 

центр 

психологічної 

служби системи 

освіти 

Громадська організація 

«Ла страда - Україна» 

Впровадження 

програми «Базові 

навички медіатора в 

навчальному закладі. 

Забезпечення участі 

жінок і дітей у 

вирішенні конфліктів і 

миробудуванні» 

Розробка та впровадження 

дистанційного курсу для 

практичних психологів та 

соціальних педагогів 

Фонд народонаселення 

ООН в Україні 

Впровадження 

програми «Дорослішай 

на здоров'я» 

Впровадження спецкурсу в рамках 

курсів підвищення кваліфікації та у 

міжкурсовий період 

Український фонд 

«Благополуччя дітей» 

Впровадження 

програми «Особиста 

гідність. Безпека життя. 

Громадянська позиція» 

Впровадження спецкурсу в рамках 

курсів підвищення кваліфікації та у 

міжкурсовий період 

Жіночий консорціум 

України 

Впровадження 

програми «Організація 

роботи з розв’язання 

проблеми насильства в 

школі» 

Розробка та впровадження 

дистанційного курсу для 

практичних психологів та 

соціальних педагогів 

Український науково-

методичний центр 

практичної психології і 

соціальної роботи 

Впровадження 

програми: «Навички 

кризового 

консультування та 

розвиток 

психосоціальної 

стійкості до стресу у 

дітей» 

Тематичні курси для практичних 

психологів 

  

  

  

Український науково-

методичний центр 

практичної психології і 

соціальної роботи 

Впровадження 

програми: «Сімейна 

розмова» 

Впровадження спецкурсу в рамках 

курсів підвищення кваліфікації та у 

міжкурсовий період 

Обласна громадська 

організація «Флора» 

Впровадження 

програми «Шкільна 

медіація. Шкільна 

служба Порозуміння» 

Впровадження спецкурсу в рамках 

курсів підвищення кваліфікації  

Науково-

методична 

лабораторія 

основ здоров’я, 

Дитячий Фонд 

Об’єднаних націй 

(ЮНІСЕФ) 

МБФ «Міжнародний 

Програма навчального 

курсу (факультативу) 

«Школа проти СНІДу» 

Визначено базові заклади, 

упроваджуються проєкти, 

проводиться моніторинг, навчання 

педагогів-тренерів 
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безпеки 

життєдіяльності 

та охорони праці 

Альянс з ВІЛ/СНІДу в 

Україні» 

Громадська організація 

«Дитячий фонд 

«Здоров’я через освіту» 

GmbH «Профілактика 

ВІЛ/СНІДу в Східній 

Європі» 

Програма навчального 

курсу (факультативу) 

«Захисти себе від ВІЛ» 

Визначено базові заклади, 

упроваджуються проєкти, 

проводиться моніторинг, навчання 

педагогів-тренерів 

МБФ «Міжнародний 

Альянс з ВІЛ/СНІДу в 

Україні» 

Громадська організація 

«Дитячий фонд 

«Здоров’я через освіту» 

Програма навчального 

курсу «Основи 

здоров’я» (навчання на 

засадах розвитку 

життєвих навичок), 

«Вчимося жити разом. 

Програма розвитку 

соціальних навичок 

учнів початкової, 

основної та старшої  

школи у курсі «Основи 

здоров’я» 

Визначено базові заклади, 

упроваджується проєкт, 

проводиться моніторинг, навчання 

педагогів-тренерів 

МБФ «Міжнародний 

Альянс з ВІЛ/СНІДу в 

Україні» 

Міжнародна незалежна 

некомерційна 

організація Project 

HOPE 

Шкільна програма з 

профілактики вживання 

тютюну, алкоголю і 

наркотиків (ХОУП) 

Визначено базові заклади, 

упроваджується проєкт, 

проводиться моніторинг, навчання 

педагогів-тренерів 

GIZ (німецьке 

товариство 

міжнародного 

співробітництва) 

Проєкти «Чесна гра», 

«Маршрут безпеки» 

Визначено базові заклади, 

упроваджуються проєкти, 

проводиться моніторинг 

Науково-

методична 

лабораторія 

основ здоров’я, 

безпеки 

життєдіяльності 

та охорони праці 

Міжнародний 

благодійний фонд 

«Міжнародний Альянс 

з ВІЛ/СНІД в Україні» 

Дитячий Фонд 

Об’єднаних націй 

(ЮНІСЕФ) 

GmbH «Профілактика 

ВІЛ/СНІДу в Східній 

Європі» 

Предмет «Основи 

здоров’я»  (навчання на 

засадах розвитку 

життєвих навичок) 

Організовується та проводиться 

навчання з учителями, курси 

підвищення кваліфікації, 

викладається предмет, 

здійснюється моніторинг 

Благодійний фонд 

«Здоров’я жінки і 

планування сім’ї» в 

рамках спільного 

проекту з Програмою 

USAID «Здоров’я жінок 

України» 

Упровадження 

просвітницької 

програми «7 кроків 

назустріч. Дружні 

зустрічі з батьками з 

питань збереження 

здоров’я та статевого 

виховання дітей та 

підлітків» 

Визначено базові заклади, 

упроваджується проєкт, 

проводиться моніторинг, навчання 

педагогів-тренерів 

Німецьке товариство 

міжнародного 

співробітництва (GIZ) 

Упровадження 

просвітницької 

програми «Різність та 

рівність: прийоми і 

методи виховання 

Лекційні та практичні заняття під 

час курсів підвищення кваліфікації 

вчителів, семінарів тощо 
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толерантності» 

Фонд Народонаселення 

ООН в Україні, 

Агентство США з 

міжнародного розвитку 

(USAID) «Здоров’я 

жінок України» 

Упровадження 

програми навчального 

курсу  «Дорослішай на 

здоров’я» 

Лекційні та практичні заняття під 

час курсів підвищення кваліфікації 

вчителів, семінарів тощо 

Глобальний Фонд для 

боротьби зі СНІДом, 

туберкульозом і 

малярією (Глобальним 

Фондом, ГФ) 

Упровадження проєкту 

«Посилення 

спроможності педагогів 

у забезпеченні дієвої 

профілактики 

ВІЛ/СНІДу, протидії 

стигмі і дискримінації» 

Лекційні та практичні заняття під 

час курсів підвищення кваліфікації 

вчителів, семінарів тощо 
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ХІ. Моніторинг якості освіти регіону  

11.1. Моніторинг освітньої діяльності 
На виконання наказу Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту 

освіти» Міністерства освіти і науки України від 08.04.2019 р. №31 «Про організацію та 

проведення дослідження «Стан розвитку економічної освіти в закладах загальної середньої 

освіти України», з метою з’ясування стану економічної освіти в закладах Кіровоградської 

області у травні 2019 року у закладах загальної середньої освіти Голованівського, 

Новомиргородського, Новоукраїнського, Маловисківського, Олександрійського, 

Світловодського районів та міст Олександрія, Світловодськ, Кропивницький було проведено 

дослідження «Стан розвитку економічної освіти в закладах загальної середньої освіти 

Кіровоградської області». 

У дослідженні брали участь: учні 10-х класів, батьки учнів 10-х класів та вчителі, 

які викладають економіку та курси економічного спрямування. 

Інструментарієм дослідження є GoogleФорми для опитування учнів 10-х класів, 

батьків учнів 10-х класів та вчителів, які викладають економіку та курси економічного 

спрямування. Анкети розроблені членами робочої групи (п. 2 наказу Державної наукової 

установи «Інститут модернізації змісту освіти» від 8.04.2019 р. № 31 «Про організацію та 

проведення дослідження «Стан розвитку економічної освіти в закладах загальної середньої 

освіти України»). 

Опитування респондентів здійснювалось методом online заповнення Google форм. 

Згідно з вибіркою участь у дослідженні брали 6 районів та 3 міста області. З них 82 

учні       10-х класів, 82 батька учнів 10-х класів, 38 учителів, які викладають економіку та 

курси економічного спрямування. 

На виконання наказу Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту 

освіти» від 12.02.2019 р. № 13 «Про організацію та проведення дослідження «Стан розвитку 

STEM-освіти в Україні» та відповідно до листа від 07.05.2019 р. № 22.1/10-1626 «Про 

проведення дослідження STEM-освіти в Україні», з метою подальшого розвитку STEM-

освіти в закладах загальної середньої освіти Кіровоградської області протягом травня-червня 

2019 року було проведено дослідження «Стан розвитку STEM-освіти в Кіровоградській 

області». 

У дослідженні брали участь: обласний координатор, методисти міських (районних) 

методичних кабінетів (центрів), керівники закладів загальної середньої освіти, учителі з 

навчальних предметів: інформатика, математика, фізика, біологія, хімія, технології. 

Інструментарієм дослідження є GoogleФорми для опитування: обласних 

координаторів, методистів міських (районних) методичних кабінетів (центрів), керівників 

закладів загальної середньої освіти, учителів з навчальних предметів: інформатика, 

математика, фізика, біологія, хімія, технології. Анкети розроблені членами робочої групи     

(п. 2 наказу Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» від 

12.02.2019 р.   № 13 «Про організацію та проведення дослідження «Стан розвитку STEM- 

освіти в Україні»). 

Опитування респондентів здійснювалося методом online-заповнення  GoogleФорм. 

Згідно з вибіркою участь у дослідженні брали 21 район та 5 міст області. З них 1 

обласний координатор, 25 методистів міських (районних) методичних кабінетів (центрів), 31 

керівник закладів загальної середньої освіти, 31 учитель з навчальних предметів: 

інформатика, математика, фізика, біологія, хімія, технології. 

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 
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закладах області», з метою вивчення стану впровадження інклюзивної освіти в 

загальноосвітніх навчальних закладах області протягом лютого-березня 2019 року був 

проведений ІІІ етап моніторингового дослідження стану впровадження інклюзивної освіти 

у навчальних закладах області (наказ КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» від 

01.02.2019 р. №8). 

Згідно з вибіркою участь у дослідженні брали 30 районів, міст та об’єднаних 

територіальних громад області. З них 30 методистів методичних кабінетів, 155 учителів, які 

працюють в умовах інклюзії, 97 батьків дітей з особливими освітніми потребами та 242 

батьків здорових дітей. 

ІІІ етап моніторингу проходив на базі загальноосвітніх навчальних закладів двадцяти 

одного району (Благовіщенський, Бобринецький, Вільшанський, Гайворонський, 

Голованівський, Добровеличківський, Долинський, Знам'янський, Кіровоградський, 

Компаніївський, Маловисківський, Новгородківський, Новоархангельський, 

Новомиргородський, Новоукраїнський, Олександрівський, Олександрійський, 

Онуфріївський, Петрівський, Світловодський, Устинівський), шести міст (Знам’янка, Мала 

Виска, Новоукраїнка, Олександрія, Світловодськ, Кропивницький) та трьох об’єднаних 

територіальних громад (Великосеверинівська, Смолінська, Соколівська). 

Загальна кількість респондентів, які брали участь в дослідженні, складає – 524 особи. 

Як показало дане моніторингове дослідження, головними ініціаторами впровадження 

ідей інклюзивної освіти для дітей з особливими потребами в Кіровоградській області, що 

базуються на принципах рівних можливостей в різних галузях життя, в тому числі й освіті, є 

загальноосвітні навчальні заклади, батьки та громадські організації, які поширюють ідеї 

інклюзії серед професійного співтовариства, а також активізують і стимулюють державну 

діяльність в цьому напрямку. 

Більшість батьків дітей з особливими освітніми потребами не є членами будь-яких 

батьківський організацій, які б допомагали їм відстоювати права їхньої дитини на рівний 

доступ до освіти. 

В ході дослідження виявлено низький рівень науково-методичного забезпечення ЗНЗ 

щодо запровадження інклюзивного навчання (забезпечення або посереднє або відсутнє). 

Діти з особливими освітніми потребами навчаються за програмами для базових 

загальноосвітніх навчальних закладів, відсутні комплексні індивідуальні корекційні 

програми, також відсутні спеціальні підручники, на уроках використовуються типові 

навчальні посібники для ЗНЗ. 

Відсутність спеціальної освіти у асистентів/помічників учителів-предметників та 

класоводів. 

Ефективна реалізація і впровадження ідей інклюзивної освіти в Кіровоградській 

області в подальшому буде залежати від можливостей знаходження точок дотику, розуміння, 

врахування інтересів і специфіки цілей представників різних суспільних груп у їх ставленні 

до проблем інклюзивної освіти. 

На виконання наказу начальника управління освіти, науки, молоді та спорту 

Кіровоградської обласної державної адміністрації від 27.03.2019 р. № 235-од «Про 

моніторинг стану впровадження моніторингових досліджень якості освіти в закладах 

загальної середньої, дошкільної та професійної (професійно-технічної) освіти області» з 

метою підвищення якості освіти, визначення ефективності управлінських рішень, вивчення 

умов, що впливають на результативність діяльності закладів дошкільної, загальної середньої 

та професійної (професійно-технічної) освіти, отримання об’єктивної інформації за 

результатами моніторингових досліджень у квітні-травні 2019 року, був проведений І етап 

моніторингового дослідження стану впровадження моніторингових досліджень якості 
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освіти в закладах загальної середньої, дошкільної та професійної (професійно-технічної) 

освіти області (наказ КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» від 03.04 2019 р. № 32). 

До моніторингового дослідження долучились методисти методичних кабінетів, 

керівники закладів загальної середньої освіти та вчителі області. Вибірка моніторингового 

дослідження становила 1194 особи. 

Моніторингове дослідження проходило шляхом анкетування. Анкетування 

методистів методичних кабінетів (центрів) органів управління освітою 

райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення, міських 

селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад, які відповідають за 

моніторингові дослідження; керівників закладів загальної середньої освіти; вчителів 

загальної середньої освіти. 

За результатами анкетування трьох категорій: методистів методичних кабінетів 

(центрів) органів управління освітою райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських 

рад міст обласного значення, міських селищних, сільських рад об’єднаних територіальних 

громад, які відповідають за моніторингові дослідження; керівників закладів загальної 

середньої освіти; учителів загальної середньої освіти видно, що респонденти чітко володіють 

не тільки інформативними даними, але і глибокими знаннями про моніторингові 

дослідження різних рівнів. А саме всеукраїнського, регіонального та локального рівнів. 

Беруть безпосередньо активну участь в проведенні моніторингових досліджень та їхній 

розробці. Брали участь у моніторингових дослідженнях, всеукраїнського рівня: «Вивчення 

стану рівного доступу учнівської молоді до вибору та отримання STEM-професій»; «Надання 

допомоги дітям, постраждалим від військових дій внутрішньо переселеним особам в 

діяльності психологічної служби», «Стан сформованості читацької та математичної 

компетентностей випускників початкової школи», «Моніторингові дослідження якості 

освіти в Україні». 

За результатами опитування є певний відсоток керівників та учителів закладів 

середньої освіти, які не тільки  не беруть участі у розробках моніторингових досліджень, але 

і взагалі не приймають у них участі. Методистам методичних кабінетів, слід звернути увагу 

на це питання, зокрема на те, що вказані респонденти мають недостатні теоретичні знання, 

щодо процедури проведення моніторингових досліджень, значення моніторингу в 

освітньому просторі та недостатньо орієнтуються у завданнях і меті моніторингових 

досліджень. 

Узагальнюючи результати, прослідковується вузька тематика моніторингових 

досліджень, респонденти вказують всеукраїнський та регіональний рівень проведення 

моніторингових досліджень. Що стосується локального рівня, то тематика повторюється, 

нових розробок, програм моніторингового дослідження не прослідковується. 

Всі респонденти вказали, що в їх закладах системно впроваджується та проводиться 

освітній моніторинг, який стимулює позитивні перетворення та мотивує до якісних змін 

учасників навчально-виховного процесу. Унаслідок цього відбувається коригування та 

координація діяльності всіх учасників процесу; удосконалення планів школи щодо 

організації і здійснення навчального процесу з метою підвищення його якості; подальше 

вдосконалення, самовдосконалення, підвищення рівня самоорганізації учасників навчально-

виховного процесу; удосконалення взаємовпливу та взаєморозуміння на рівнях: батьки – 

учень – учитель – адміністрація освітнього закладу; динамічний розвиток мотивації 

учасників моніторингового процесу до підвищення якості знань тощо. 

11.2. Науково-методичний супровід моніторингових досліджень 
24 квітня 2019 року на базі відділу освіти виконавчого комітету Новоукраїнської 

міської ради та Новоукраїнського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І 
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ступеня з поглибленим вивченням англійської мови – «Лідер» Новоукраїнської міської ради 

Кіровоградської області проведено науково-методичний семінар методистів методичних 

кабінетів (центрів) органів управління освітою райдержадміністрацій, міських рад, 

об’єднаних територіальних громад, які відповідають за проведення моніторингових 

досліджень з проблеми «Моніторинг якості освіти в умовах модернізації освітнього 

простору».   

У ході семінару висвітлені такі питання: 

1. Підсумки проведення першого циклу моніторингового дослідження стану 

сформованості читацької та математичної компетентностей випускників початкової школи 

(Шаповалова Тетяна Анатоліївна, завідувач лабораторії моніторингових досліджень                       

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»). 

2. Моніторинг стану впровадження моніторингових досліджень якості освіти в 

закладах загальної середньої, дошкільної та професійної (професійно-технічної) освіти               

(Гулка Оксана Мирославівна, методист лабораторії моніторингових досліджень 

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»). 

3. Підсумки проведення моніторингового дослідження стану впровадження 

інклюзивної освіти в закладах освіти області (Волошина Ольга Сергіївна, методист 

лабораторії моніторингових досліджень КЗ«КОІППО імені Василя Сухомлинського»). 

4. Інноваційні форми моніторингу освітнього процесу закладу (Мошнягул Оксана 

Іванівна, заступник директора з навчально-виховної роботи Новоукраїнського НВО № 8). 

5. Методичний супровід моніторингових досліджень Про національне дослідження 

EdCamp Ukraine «Навчати і навчатись» (Хівренко Світлана Миколаївна, методист 

методичного кабінету відділу освіти виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради). 

6. Експрес-знайомство «Новоукраїнський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови-гімназія 

«Лідер» у цифрах і фактах» (Тоток Тетяна Василівна, директор Новоукраїнського НВК 

«Лідер»). 

Проведені міні-стартапи (робота в групах): Моніторинговий супровід процесу 

впровадження Концепції НУШ; Моніторингові лафхаки та фідбеки від учителів англійської 

мови; Здоров'язбережувальний моніторинг; Моніторинг демократичних змін. 

Науково-методичною лабораторією основ здоров’я, безпеки життєдіяльності та 

охорони праці для здійснення моніторингових досліджень розроблено інструментарій, за 

допомогою якого проводяться: спостереження, співбесіди, анкетування; діагностика, 

автомоніторинг готовності педагогів до інноваційної (проєктно-впроваджувальної, 

проєктно-технологічної) діяльності, розвитку особистісних якостей учнів та ін.; аналіз 

технологічних уроків (виховних заходів), професійного (технологічного, творчого та інших). 

Надані методичні рекомендації щодо оформлення  портфоліо, науково-методичних 

проєктів (програм) упровадження інновацій, власних методичних розробок педагогів, їх 

досвіду інноваційної діяльності, технологічних продуктів проєктної діяльності тощо. 

Контроль навчальних досягнень здобувачів освіти відбувається за розробленими тестами. 

11.3. 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 2019 році в межах спільного наказу Одеського РЦОЯО та 

управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської ОДА від 22 грудня 2018 року 

№ 881-од/01-73 «Про організацію та проведення зовнішнього незалежного оцінювання 

результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, у 2019 році 
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в Кіровоградській області», з метою якісної підготовки до ЗНО навчально-методичним 

центром оцінювання якості освіти (спільно з Одеським регіональним центром оцінювання 

якості освіти) організовано і проведено ряд заходів: 

-        сформовано базу даних відповідальних за пункти реєстрації (консультаційні пункти); 

-   сформовано базу даних педагогічних працівників, залучених до проведення апробації 

сертифікаційних завдань, пробного ЗНО, основної сесії ЗНО, екзаменаторів для перевірки 

відкритої частини сертифікаційних робіт (бланк Б) з української мови і літератури, 

математики та іноземної мови (англійська); 

- здійснено організаційно-методичне забезпечення апробації сертифікаційних завдань, 

підготовлено пропозиції щодо мережі пунктів ЗНО на основну; 

-        створено пункт реєстрації громадських спостерігачів; 

-        створено мережу консультаційних пунктів; 

-         сформовано мережу пунктів пробного ЗНО – 2019 (20); 

-     проведено навчання та сертифікацію осіб, залучених до роботи пунктів пробного ЗНО – 

2019; 

-         сформовано мережу пунктів ЗНО (34) на основну сесію ЗНО – 2019; 

-     сформовано базу екзаменаторів для перевірки відкритої частини сертифікаційних робіт із 

української мови і літератури, математики, іноземної мови (англійська); 

-      сформовано базу даних членів робочих регіональних експертних груп з питань визначення 

результатів предметів ЗНО на пробне, основну сесії ЗНО; 

- створені 2 пункти перевірки відкритої частини сертифікаційних робіт, а саме: з математики 

комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 24 - центр дитячої та юнацької творчості «Оберіг» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області»; з української мови і літератури та з іноземної мови (англійської) 

комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня 

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

ради Кіровоградської області»; 

- сформовано базу даних членів робочих регіональних експертних груп з питань визначення 

результатів предметів ЗНО на пробне, основну, сесії ЗНО; 

- проведено пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури; з 

біології, географії, історії України, математики, фізики, хімії, англійської, німецької, 

французької мов; 

- проведено основну сесію зовнішнє незалежне оцінювання з 21 травня по 13 червня;  

- проведена основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови (вступний іспит у 

магістратуру за технологією ЗНО).  Брали участь 552 вступника з 645 зареєстрованих. Явка 

становить 85,6%. 

- проведена основна сесія єдиного фахового вступного випробування з права та загальних 

навчальних правничих компетентностей. Брали участь 174 вступника з 211 зареєстрованих. 

Явка становить 82,5%. 

З метою забезпечення відкритості та прозорості, широкого й об’єктивного 

інформування громадськості про перебіг проведення ЗНО в області на базі навчально-

методичного центру оцінювання якості освіти КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» 

проведено реєстрацію громадських спостерігачів. Зареєстровано 73 осіб, із них – 10 

представників ЗМІ. 

З метою ознайомлення випускників закладів освіти з особливостями проведення ЗНО 

протягом вересня-грудня 2019 року в усіх закладах освіти були проведені уроки ЗНО за 

матеріалами ОРЦОЯО. Оформлені інформаційні куточки (стенди) щодо порядку проведення 

ЗНО, реєстрації на ЗНО та підготовки до ЗНО: особливостей проведення, технічних 

характеристик тестів, умов вступу до закладів вищої освіти України у 2019 році, умов 
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реєстрації, розміщені рекомендації щодо підготовки учасників ЗНО, графік проведення 

консультацій, контактна інформація. 

Працівниками лабораторії зовнішнього незалежного оцінювання були передані 

закладам загальної середньої освіти, закладам професійної (професійно-технічної) та вищої 

освіти поліграфічну продукцію щодо організації проведення ЗНО-2019, підготовлену 

організаційно-методичним відділом ОРЦОЯО, а саме: 150 роз’яснювальних плакатів та 1400 

інформаційних листівок. 

Завідувачем навчально-методичного центру оцінювання якості освіти Корж Л.Ф. та 

завідувачем лабораторії ЗНО Бутенко Л.М. висвітлені актуальні питання процедури 

проходження зовнішнього незалежного оцінювання (основна сесія та пробне ЗНО). 

У період з 07 по 23 жовтня, з 04 по 06 листопада 2019 року представники ОРЦОЯО 

спільно з працівниками навчально-методичного центру оцінювання якості освіти             

(Шаповалова Т.А., Бутенко Л.М., Ципочкін А.В.) провели серію зустрічей з випускниками 

закладів загальної середньої, учнями закладів професійної (професійно-технічної) та 

закладами передвищої освіти з питань підготовки і проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання у 2020 році. 

У ході роботи висвітлено питання пробного ЗНО, термінів реєстрації, процедури 

проходження основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання. 

У жовтні-листопаді (з участю працівників ОРЦОЯО) було заплановано проведення 

заходів інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань ЗНО-2020. Загалом, було 

поінформовано 2649 осіб із 35 закладів освіти м. Кропивницького. 

З особливостями реєстрації для участі в ЗНО у 2019 році та процедурою проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання організаційно-методичним відділом ОРЦОЯО було 

розроблено презентації до проведення тематичних класних годин «Процедура реєстрації для 

участі в ЗНО – важлива передумова для успішного складання ЗНО», «Готуємося до ЗНО: 

процедури проведення зовнішнього незалежного оцінювання». 

У межах підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання методисти лабораторії 

ЗНО проводили інформаційно-роз’яснювальну роботу в закладах загальної середньої освіти 

міста, в закладах вищої освіти.  
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ХІІ. Інформаційно-видавнича діяльність  

12.1. Робота бібліотеки 
Реалізація пріоритетного завдання бібліотеки щодо інформаційної, освітньої та 

соціально-культурної функції здійснюється за умови ефективного і повноцінного 

використання ресурсів. Основними завданнями бібліотеки  є максимальне сприяння 

задоволенню інформаційних потреб працівників освіти області, підвищення якості 

обслуговування, використання інноваційних форм бібліотечно-бібліографічної роботи, 

використання електронних  ресурсів. 

У світлі визначених завдань діяльність була спрямована на найбільш доцільне і 

ефективне використання фонду бібліотеки. 

Кількісні показники 
Показники на 31 грудня 2019 року 

Кількість зареєстрованих користувачів 3971 

Кількість відвідувань 8895 

Кількість книговидач  25629 

З них: 

Книг  14672 

Періодичних видань  10957 

З них за відділами: 

Суспільно - політична 1492 

Природничо-математична 2604 

Педагогічна                    4629 

Довідково-інформаційна                    945 

Мовознавство та літературознавство                    2144 

Психологія                    2858 

З них за мовами: 

українською 

іншими 

 

                   21902 

                   3727 

В цілому показник відвідуваності,  у порівнянні з попереднім роком, дещо знизився, 

що частково можна пояснити збільшенням звернень до віддалених джерел інформації та 

використання бібліотечних матеріалів в електронному вигляді. У 2019 році обертаність 

фонду становить  1,00, що говорить про високоефективний рівень використання 

інформаційного фонду. Показник пояснюється досить високою книгозабезпеченістю 

користувачів (10,00). Відповідно середня читаність  становить 6,45. Цей показник 

пояснюється тим, що в бібліотеці розширилися можливості обслуговування читачів за 

інноваційними технологіями, тому підвищилося використання електронного бібліотечного 

ресурсу. 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 користування  інтернетом 

та  оновлення інформації на блозі. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій 

забезпечувало можливість  надавати бібліографічні довідки та інформацію за максимально 

короткий час, створювати власний інформаційний продукт (друковані індивідуальні, 

рекомендаційні та тематичні  списки літератури), якнайповніше розкривати фонди 

бібліотеки,  здійснювати інформаційний пошук користувачами. 

У 2019 році передплата здійснюється у два етапи: на перше та  друге 

півріччя.  Бібліотека отримує 196 комплектів  періодичних видань, з них  додатків до 

журналів  - 120 примірників,  журналів   - 71 назва, газет – 5 комплектів. Слід зазначити, що 
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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, 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 і  науки 

України («Інформаційний збірник МОН України», «Освіта України», «Спецвипуск газети 

«Освіта України»); з бібліотечної справи («ШБІЦ», «Шкільна бібліотека. Плюс», «Шкільний 

бібліотекар»); дефектології («Дитина з особливими потребами», «Логопед»); позашкільної 

освіти («Позакласний час», «Вихователю ГПД. Усе для роботи») та громадсько-політичні 

газети законодавчої, виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.  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». Реєстраційна картотека періодичних видань зберігається  у читальному залі. Отже,  

передплатні періодичні видання охоплюють практично весь каталог передплатних видань з 

питань педагогіки  та психології школи та дошкільного виховання. 

В 2019 році бібліотекою було розповсюджено по районах та містах області  2774 

примірника  літератури  різного змісту. Серед розповсюдженої  літератури окремо хочеться 

сказати про власне видання нашої установи -  щоквартальний науково-методичний  журнал  

«Педагогічний вісник»   №3-4 (2018 рік) та №1 – 2 за 2019 рік в кількості 200 примірників. 

Загальні кількісні показники нових надходжень на 31.12. 2019 року 

 

Кількісні показники нових надходжень за напрямками на 31.12. 2019 року 
Всього 

(назв) 

Педагогіка 

(назв) 

Суспільно-політична 

(назв) 

Психологічна 

(назв) 

Мово- і 

літературознавство 

(назв) 

Природн. 

науки 

(назв) 

451 281 35 42 54 39 

Наведені показники засвідчують належну забезпеченість інформаційними ресурсами, 

в тому числі і в електронному вигляді. Цього року комплектування фонду бібліотеки 

здійснювалося науковими інститутами 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 2019 році становить 0,12.  Достатнім 

оновленням вважається показник на рівні 5, тож, можна вважати, що комплектування 

Всього Книги Журнали Газети 

В т. ч. 

електронних 

видань 

назв прим. назв прим. назв прим. назв компл. назв прим. 

451 4874 98 2738 348 2131 5 5 178 713 
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ресурсу бібліотеки  в 2019 році є незадовільним (низький рівень надходження книжкової 

літератури). 

Робота з читачами та пропаганда літератури здійснювалася шляхом організації 

книжкових виставок та презентацій (32), бібліографічних оглядів літератури (10), інформація 

про нові надходження  книжок і періодичних видань (24), рекомендаційні, тематичні та 

індивідуальні списки літератури з різної тематики (13), викладок літератури (14), підбір 

навчально-методичної літератури (5) та інше. Систематично ведеться робота з  організації 

книжкових виставок: постійно  діючих, тематичних, нових надходжень; методичних 

викладок, відкритих переглядів. Книжкові виставки організовувалися  регулярно, згідно з 

планом курсів та семінарів з актуальних проблем освіти та сучасності. У читальному залі 

демонструвалися книги з педагогіки, історії України, політики, про відомих українських 

письменників і діячів, тощо. Ось назви кількох створених книжкових виставок: 

−  Виставка  літератури «Україна  ̶  соборна!» до Дня соборності України; 

−  Виставка  літератури «Рідна мова  − наче пісня колискова!» до Всесвітнього та Дня рідної 

мови; 

−  Виставка  літератури  «Дзвони скорботи і туги …» - жертвам Голодомору та пам’яті Героїв 

Крут; 

−  Виставки  нових надходжень літератури до бібліотеки КОІППО; 

−  Виставка літератури «КОІППО – освітянам області» −  протягом  року; 

–  Виставка літератури «Творча спадщина Василя Сухомлинського». 

Бібліотека у своєму фонді формує такі зібрання  та підфонди літератури: 

–  «Методичний вісник» (з 1995); 

–  «Педагогічний вісник» (з 2007); 

–  «Видання КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» (з 2001); 

–  «Твори Василя Сухомлинського»;  

–  «Твори про В.О. Сухомлинського, його послідовників, та використання спадщини 

педагога».  

12.2. Видавнича діяльність  
Видавнича діяльність лабораторії інформаційно-методичного забезпечення 

освітнього процесу у 2019 році забезпечила редагування та випуск друкованої продукції: 

вичитано і відредаговано: 

звіт про роботу інституту за 2018 рік та план роботи на 2019 рік; 

4217 сторінок внутрішньої та вихідної документації; 

3124  сторінок наукової, науково-методичної, інформаційної та навчально-методичної 

літератури; 

зроблено 32800 ксерокопій різноманітних документів. 

відредаговано та видано посібники: 

1. Гельбак А.М. Музикотерапія у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами: 

[навчально-методичний посібник] / А.М. Гельбак. – Кропивницький : КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського», 2019. – 56 с.  

2. Проблеми унормування сучасної української мови. Наголос [навчально-

методичний посібник для вчителів української мови і літератури] / за наук. ред. О.М. 

Вікторіної. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2019. – 112 с.  

3. Гальченко Л.В. Формування предметних компетентностей під час вивчення теми 

«Транспортні артерії світу і України»: [навчальний посібник] / Л.В. Гальченко. – 

Кропивницький : КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2019. – 48 с.  
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4. Крок до майстерності: матеріали переможців та лауреатів обласного етапу 

Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека – 2017». [Збірник] / укладач: Н.І. Дяченко. – 

Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2019. – 100 с.  

5. Чала М.С., Шовенко О.С. Онлайнові інструменти реалізації STEM-STEAM-

STREAM-освіти: [каталог онлайнових ресурсів] / М.С. Чала, О.С. Шовенко. – 

Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2019. – 36 с.  

6. Богданова О.П., Дробін А.А., Ткаченко Л.А., Хлань Л.М., Ціперко Т.В. Сучасний 

урок природничо-математичних дисциплін: [навчально-методичний посібник] / Під ред. 

А.А. Дробіна. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2019. – 88 с.  

7. Половенко О. В., Побережець О.С. Оновлення діяльності методичних служб у 

контексті Закону України «Про освіту»: [методичні рекомендації] / О.В. Половенко, О.С. 

Побережець. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2019. – 44 с.  

8. Небеленчук І.О. Особливості поетичного стилю та мотиви творчості сучасних 

поетів (на прикладі поезії М.Митровки, К.Каленіченко, С.Висєканцева та інших): Збірник 

наукових статей. – 172 с.  

9. Методичні рекомендації: «Психосоціальна підтримка дітей у кризових ситуаціях» / 

Чебоненко В.Ф., Мирська А.А. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського», 2019. – 44 с.  

10. Чебоненко В.Ф., Снітко І.Ю. Психологічний супровід дітей старшого дошкільного 

віку/ В.Ф. Чебоненко, І.Ю. Снітко. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського», 2019. – 44 с.  

11. Анотований каталог педагогічного досвіду працівників психологічної служби 

системи освіти Кіровоградської області / укладачі В.Ф. Чебоненко, А.А. Мирська, І.Ю. 

Снітко, – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2019. – 20 с.  

12. Методичні знахідки творчо працюючих учителів з предметів «Фізична культура» 

та «Захист Вітчизни»: (з досвіду роботи вчителів) [Збірник] / укладачі: М.Г. Коробов; О.М. 

Домалевська; В.А. Блохін. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського, 

2019. – 80 с.  

13. Аналітичні матеріали за підсумками участі школярів області у Всеукраїнських 

учнівських олімпіадах з навчальних предметів, турнірах юних географів, юних інформатиків, 

юних істориків (2018/2019 н.р.). Укладач – Чуй Н.В. – 124 с. 

14. Скрипка Г. В. Персональний бренд вчителя: створення та просування: [навчально-

методичний посібник] / Г . В. Скрипка. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського», 2019. – 76 с.  

15. Зовнішнє незалежне оцінювання 2019 року та державна підсумкова атестація у 

формі ЗНО (узагальнені результати). Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського», 2019. – 93 с. 

16. Войтко В.В. Продовжи… домалюй… дофантазуй… допрацюй… /В.В. Войтко 

[збірник завдань]. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2019. – 

76 с. 

17. Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників в умовах 

неперервної освіти: Науково-методичний вісник № 55. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського», 2019. – 325 с. 

18. Бережемо природу – бережемо і Батьківщину свою! Методичні рекомендації для 

проведення Дня Знань та Першого уроку у 2019/2020 навчальному році / укладачі: 

Ю.В. Міцай, С.М. Пляка. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 

2019. – 100 с. 

19. Серпнева конференція – 2019. «Нова українська школа – впевнений поступ 

освітньої реформи»: [методичні рекомендації щодо змісту і форм проведення] / укладачі: 
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О.В. Половенко, Л.М. Кірішко, О.С. Побережець. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського», 2019. – 68 с. 

20. Формування громадянської компетентності засобами сучасного змісту шкільної 

суспільствознавчої освіти (з досвіду роботи вчителів історії, правознавства та громадянської 

освіти Кіровоградщини) : [методичні розробки для вчителів історії, правознавства та 

громадянської освіти] / укладачі Черткова Н.С., Відіборенко І.В. – Кропивницький: КЗ 

«КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2019. –  74  с. 

21. Дяченко Н.І. Креативні ідеї як засіб створення ефективного читацького 

середовища (з досвіду роботи Н.А. Пудової, бібліотекаря комунального закладу 

«Бобринецька загальноосвітня школа №5» Бобринецької міської ради Кіровоградської 

області) / Н.І. Дяченко. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 

2019. 

Підготовлено  до друку та видано у видавництвах посібники:  

1. Жосан О.Е. Вулиці Єлисаветграда – Зінов’євська – Кірово – Кіровограда в першій 

половині ХХ століття: [історичний нарис] / О.Е. Жосан. –  КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського», 2019. – 108 с. (Серія: «Міський архітектурний ландшафт»). 

2. Кондратова В.В., Шумейко Ю.М. Використання ментальної карти як інноваційного 

засобу організації тематичних тижнів в інтегрованому курсі «Я досліджую світ»: 

[методичний посібник] / В.В. Кондратова, Ю.М. Шумейко. – Кропивницький: КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського», 2019. – 108 с.   

3. Босько В.М. Історичний календар Кіровоградщини на 2020 рік. Люди. Події. Факти 

/ В.М. Босько. – Кропивницький: Імекс-ЛТД, 2018 – 320 с. 

Підготовлений та виданий № 1-2 (49-50), № 3-4 (51-52)  за 2019 рік журнал 

«Педагогічний вісник». 

 

У співавторстві В.М. Боська з журналістом В.В. Поліщуком надрукований 

біографічний довідник «Журналісти степового краю» (1874-1939 роки). 

В обласній газеті «Народне слово» опубліковані історико-краєзнавчі розвідки: 

1. Одесити Ільф і Петров про Єлисаветград – «другу Одесу» (24.01.). 

2. Останнє партійне доручення Григорія Зінов’єва: переклад для Сталіна книги Гітлера 

«Майн Кампф» (21.02). 

3. Сімейна сага: лікар Олексій Кулик, його дружина Софія та четверо їхніх синів (7.03). 

4. «Український дім» чилійця Алехандро Ходоровського в Єлисаветграді» (4.04). 

5.  Авантюра полкового комісара Кернеса: вижити за будь-яку ціну (18.07). 

6. Головний радянський журналіст Давид Заславський: «Правда» - це я!» (14.11).  

7. Уродженець Єлисаветграда Дмитро Ілліч Гомберг: батько дружини  й музи Сальвадора 

Далі Гали Дьяконової, коханець Анастасії Цвєтаєвої (12.12). 

12.3. Висвітлення в засобах масової інформації досягнень педагогічної 
науки та педагогічного досвіду регіону 

Кропивницька філія НСТУ. Участь у передачі «Ранкова кава», присвяченої 

вшануванню пам’яті українських вояків, які загинули в бою під Крутами 30 січня 2019 р. 

Передача «Ранкова кава», 29 січня 2019 р. (Митрофаненко Ю.С.). 

Телерадіокоманія TTV; телепередача «Акценти дня», інформація про ЗНО з української 

мови та літератури (23.05.2019 р., Пляка С.М.). 

Філія публічного акціонерного товариства  «Національна суспільна телерадіокомпанія 

України» регіональна дирекція UA: КРОПИВНИЦЬКИЙ, телепередача «Ранкова кава» на 

тему «День народження Вікіпедії» (15.01.2019 р., Чала М.С.) 
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UA: Українське радіо Кропивницький; радіопередача «Європейська країна» на тему 

«Наскільки адаптувалась до цифрового світу українська школа» (01.06.2019 р., Чала М.С.). 

Телеканал UA: Кропивницький, Програма «Ранкова кава». Презентація історико-

краєзнавчого проєкту «Фонтани в архітектурному ландшафті Єлисаветграда – Кіровограда – 

Кропивницького» (22.06.2019, 09.00-09.30, Жосан О.Е.). 

Обласне радіо; «Українське радіо «Радіо Скіфія-Центр»: «Обласний педагогічний 

марафон «Штрихи до портрета Василя Сухомлинського» (Міцай Ю.В., Гайда Л.А., Пляка 

С.М.) 

 Українське радіо «Кропивницький»: 

- «Презентація культурологічного проекту «Марко Кропивницький як бренд» 

(23.07.2019 р., Гайда Л.А.); 

- «Музейна педагогіка як форма популяризації культурної спадщини краю» 

(09.10.2019 р., Гайда Л.А.); 

- «Розробка та впровадження освітньо-туристичного маршруту «Бобринецькими 

стежками Марка Кропивницького» (30.10.2019 р., Гайда Л.А.). 

З метою інформаційно-роз’яснювальної роботи здійснено виступи на обласному 

телебаченні з питань ЗНО – 2019: 

Філія ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Кропивницька 

регіональна дирекція», канал «Кіровоград»; телепередача «Новини» на тему «Як 

реєструвалися на участь в ЗНО одинадцятикласники Первозванівської сільської школи» 

(05.02.2019 р.). 

Філія ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Кропивницька 

регіональна дирекція», канал «Кіровоград»; телепередача «Новини» на тему «Стан реєстрації 

на ЗНО-2019» (06.02.2019 р., Бутенко Л.М.). 

Філія ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Кропивницька 

регіональна дирекція», канал «Кіровоград»; телепередача «Новини» на тему «Аудіювання» 

(12.02.2019 р.). 

Філія ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Кропивницька 

регіональна дирекція», канал «Кіровоград»; телепередача «Новини» на тему «Реєстрація на 

ЗНО-2019 випускників минулих років. Консультаційний пункт ЦНТУ» (21.02.2019 р.). 

Філія ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Кропивницька 

регіональна дирекція», канал «Кіровоград»; телепередача «Новини» на тему «Пробне ЗНО. 

Українська мова і література» (16.03.2019 р.). 

Філія ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Кропивницька 

регіональна дирекція», канал «Кіровоград»; телепередача «Новини» на тему «Пробне ЗНО. 

Історія України» (23.03.2019 р.). 

Філія ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Кропивницька 

регіональна дирекція», канал «Кіровоград»; телепередача «Новини» на тему «Реєстрація на 

магістратуру» (13.05.2019 р., Бутенко Л.М.). 

Філія ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Кропивницька 

регіональна дирекція», канал «Кіровоград»; телепередача «Новини» на тему «ЗНО з 

математики» (21.05.2019 р., Бутенко Л.М.). 

Філія ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Кропивницька 

регіональна дирекція», канал «Кіровоград»; телепередача «Новини» на тему «Порушення у 

перший день проведення ЗНО-2019» (21.05.2019 р., Корж Л.Ф.). 

Філія ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Кропивницька 

регіональна дирекція», канал «Кіровоград»; телепередача «Новини» на тему «ЗНО з 

української мови і літератури» (23.05.2019 р., Бутенко Л.М.). 
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ТОВ «Центральноукраїнське бюро новин, канал суспільного телебачення «Вітер»; 

телепередача «Головні новини Кіровоградщини» на тему «ЗНО з української мови і 

літератури» (23.05.2019 р., Бутенко Л.М.). 

Філія ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Кропивницька 

регіональна дирекція», канал «Кіровоград»; телепередача «Новини» на тему «ЗНО з 

іноземних мов» (27.05.2019 р., Вареха А.Г., Шаповалова Т.А.). 

Філія ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Кропивницька 

регіональна дирекція», канал «Кіровоград»; телепередача «Новини» на тему «Пункт 

перевірки відкритої частини сертифікаційних робіт з української мови» (28.05.2019 р., 

Нудний В.М.). 

Філія ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Кропивницька 

регіональна дирекція», канал «Кіровоград»; телепередача «Новини» на тему «ЗНО з фізики» 

(30.05.2019 р., Ципочкін А.В.). 

Філія ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Кропивницька 

регіональна дирекція», канал «Кіровоград»; телепередача «Новини» на тему «ЗНО з історії 

України» (04.06.2019 р., Шаповалова Т.А.). 

Філія ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Кропивницька 

регіональна дирекція», канал «Кіровоград»; телепередача «Новини» на тему «ЗНО з біології» 

(06.06.2019 р., Волошина О.С.). 

Філія ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Кропивницька 

регіональна дирекція», канал «Кіровоград»; телепередача «Новини» на тему «ЗНО з 

географії» (11.06.2019 р., Вареха А.Г.). 

Філія ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Кропивницька 

регіональна дирекція», канал «Кіровоград»; телепередача «Новини» на тему «ЗНО з хімії» 

(13.06.2019 р., Волошина О.С., Ліснічук К.М.). 

Філія ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Кропивницька 

регіональна дирекція», канал «UA: Кропивницький»; телепередача «Новини» на тему 

«Сертифікація педагогічних працівників» (31.10.2019 р., Бутенко Л.М.). 

Медіапортал DOZOR «Незалежне тестування професійних компетентностей 

педагогічних працівників за технологією зовнішнього незалежного оцінювання» (31.10.2019 

р., Бутенко Л.М.). 

Філія ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Кропивницька 

регіональна дирекція», канал «UA: Кропивницький»; телепередача «Ранкова кава» на тему 

«Зміни в характеристиках сертифікаційних робіт у 2020 році» (11.11.2019 р., Бутенко Л.М.). 

 
 



Сторінка 106 
 

ХІІІ. Статистичний звіт  
   

 

ХІІІ. Статистичний звіт  

 НАЗВА ЗАХОДУ УСЬОГО 

1 ЗАСІДАННЯ КАФЕДР, РАД НМЛ, ЦЕНТРІВ:  

 - усього 75 

- спільні засідання  18 

2 ПРОВЕДЕНО:  

 

 

- відкритих лекційних, практичних занять 98 

- конференцій:  

міжнародного рівня   

всеукраїнського рівня  

обласного рівня  6 

- міжвузівських конференцій 2 

- семінарів:  

міжнародного рівня  

всеукраїнського рівня 2 

обласного рівня 32 

районного рівня 20 

- тренінгів:  

міжнародного рівня 0 

всеукраїнського рівня 2 

обласного рівня 89 

районного рівня 61 

- круглих столів, нарад 19 

- творчих груп, авторських майстерень, майстер-

класів, шкіл творчого вчителя, творчих лабораторій 

тощо 

89 

- взаємовідвідувань занять 367 

- консультацій для педагогічних працівників 4173 

- моніторингів: 23 

міжнародного рівня 9 

всеукраїнського рівня 11 

обласного рівня 14 

 - учнівських олімпіад із навчальних предметів 

обласного рівня 

20 

- учнівських турнірів із навчальних предметів 

обласного рівня 

3 

- учнівських олімпіад із навчальних предметів 

всеукраїнського рівня 

1 

- учнівських турнірів із навчальних предметів 

всеукраїнського рівня 

0 

- конкурсів для учнів (студентів):  

міжнародного рівня 9 

всеукраїнського рівня 11 

обласного рівня 13 

Методичних заходів відповідно до запитів районів, 

міст, навчальних закладів, закладів позашкільної 

освіти, закладів ПТО 

39 
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 НАЗВА ЗАХОДУ УСЬОГО 

3 РОЗРОБЛЕНО:  

 - лекційних занять 81 

- практичних занять 261 

- спецкурсів 21 

- дистанційних курсів  (тренінгів) 9 

- сценаріїв заходів 12 

- проспектів виставок 0 

- освітньо-професійних програм 83 

- навчально-тематичних планів КПК 110 

- навчально-тематичних планів семінарів, творчих груп 

тощо 

266 

4 ОПУБЛІКОВАНО:  

 - доповідних записок  

 - монографій, дисертацій, авторефератів 6 

 - посібників, збірників, аналітичних матеріалів 19 

 - методичних розробок (рекоменд.) 8 

 - навчальних програм 8 

 - статей:  

у виданнях, що входять до провідних 

міжнародних наукометричних  баз даних 

3 

в іноземних наукових виданнях 1 

у фахових виданнях 5 

у наукових та науково-методичних виданнях 63 

інших виданнях 10 

 - тез доповідей у збірниках конференцій:  

міжнародного рівня 11 

всеукраїнського рівня 10 

обласного рівня 2 

 - матеріалів виступів: 0 

міжнародного рівня 1 

всеукраїнського рівня 5 

обласного рівня 3 

районного рівня 0 

 - продукції, рекомендованої МОН України (схвалена 

НМ радами ДНУ «ІМЗО») 

1 

 - буклетів 2 

 - інформаційних листів 374 

 - аналітичних записок тощо 25 

 - відзивів на автореферати 7 

 - інформаційних повідомлень на сайт інституту 114 

 - інформаційних повідомлень на сайт підрозділу 673 

5 ПРОРЕЦЕНЗОВАНО: 0 

 - тез доповідей 0 

- статей 1 

- посібників 33 

- підручників 0 
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 НАЗВА ЗАХОДУ УСЬОГО 

- методичних рекомендацій та розробок 5 

- концепцій 0 

- проєктів програм 10 

- спецкурсів 1 

- дистанційних курсів (тренінгів) 9 

- методичних комплексів  0 

- електронних матеріалів 0 

Рецензування та експертна оцінка матеріалів, 

рекомендованих МОН України для використання в 

закладах освіти 

0 

6 ВИВЧЕНО ТА УЗАГАЛЬНЕНО СТАН (ДОСВІД) 

РОБОТИ:  

 

 - учителів 9 

- вихователів, асистентів 2 

- керівників ЗЗСО 1 

- бібліотекарів 1 

- науково-педагогічних, педагогічних працівників 

інституту 

4 

 - педагогічних колективів 7 

- закладів освіти 2 

- методистів-кореспондентів 3 

- методичних служб 1 

7 СТВОРЕНО ТА ФУНКЦІОНУЮТЬ 0 

 Сайти 31 

 Блоги 45 

 Групи 27 

8 ІНШІ ЗАХОДИ: 0 

 - участь у міжвузівських конференціях 15 

 - участь у регіональних семінарах 49 

 - участь в обласних конференціях 52 

 - участь у всеукраїнських конференціях 119 

 - участь у міжнародних конференціях 23 

 - участь у масових заходах 236 

 - участь у засіданнях творчих груп, комісіях (НАПН 

України, МОН України, ЦІППО, ІМЗО) 

10 

 - участь  у конкурсі «Учитель року», «Класний 

керівник року» тощо: 

9 

організаційний супровід 29 

у складі журі 24 

 - участь у проведенні учнівських олімпіад/турнірів із 

навчальних предметів всеукраїнського рівня: 

5 

організаційний супровід 18 

у складі журі 9 

 - участь у міжнародних, всеукраїнських конкурсах: 1 

у складі журі 6 

учасник 0 

Продовження додатка 2 
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 НАЗВА ЗАХОДУ УСЬОГО 

 - участь  в обласних конкурсах: 12 

організаційний супровід 26 

у складі журі 33 

 - робота у редакційних радах журналів 9 

9 САМООСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ 0 

 - КПК, стажування 22 

 - участь у тренінгах (з отриманням свідоцтва, 

сертифіката, що мають серію/номер) 

131 

 


