УКРАЇНА
НАКАЗ ДИРЕКТОРА
ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ І НАУКИ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
від 15.12.2015 року

№ 449
м. Кіровоград

Про проведення обласних науковометодичних заходів, конференцій,
семінарів, засідань творчих груп,
занять шкіл педагогічної майстерності,
майстер-класів, тренінгів тощо у 2016 році
На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню
освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про професійнотехнічну освіту» та з метою задоволення потреб педагогічних кадрів області
щодо професійного зростання у міжкурсовий період, забезпечення високого
рівня методичної роботи, проведення інноваційної освітньої діяльності на
основі національного й міжнародного освоєння перспективних педагогічних
технологій
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити план проведення обласних науково-методичних заходів,
конференцій, семінарів, засідань творчих груп, занять шкіл педагогічної
майстерності, майстер-класів, тренінгів тощо у 2016 році згідно з додатком.
2. Комунальному закладу «Кіровоградський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»
(Корецька Л.В.):
1) розробити та затвердити в установленому порядку навчально-тематичні
плани обласних заходів, забезпечити їх проведення на високому науковотеоретичному і методичному рівні, індивідуалізацію та варіативність змісту і
форм професійного зростання педагогічних працівників;
2) створити належні умови для проживання учасників обласних заходів у
гуртожитку;
3) дозволити в окремих випадках погодинну оплату викладацької роботи
під час проведення всеукраїнських та обласних конференцій, семінарів,
засідань творчих груп, занять шкіл педагогічної майстерності, майстер-класів,
тренінгів тощо за рахунок асигнувань на підвищення кваліфікації педагогічних
кадрів області в межах фонду заробітної плати.
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3. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, міських
рад:
1) забезпечити явку учасників обласних заходів у терміни й установи,
визначені у додатку. Особливу увагу приділяти залученню до участі в науковометодичних
заходах
спеціалістів
органів
управління
освітою
райдержадміністрацій, міських рад, працівників районних (міських)
методичних кабінетів (центрів), керівників районних (міських) методичних
об’єднань учителів;
2) зобов’язати керівників закладів освіти, на базі яких відбуватимуться
конференції, семінари, засідання творчих груп, заняття шкіл педагогічної
майстерності, майстер-класи тощо, створити належні умови для організації і
проведення у визначені терміни обласних заходів (приміщення для навчальної
роботи, місця для проживання учасників).
4. Витрати на відрядження учасників обласних конференцій, семінарів,
творчих груп, шкіл педагогічної майстерності, майстер-класів, тренінгів тощо
здійснювати за рахунок установ, у яких вони працюють.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора
департаменту – начальника управління дошкільної, загальної середньої,
позашкільної освіти, виховної роботи та фінансового забезпечення
департаменту освіти і науки облдержадміністрації Олійник А.В.

Голова комісії з припинення
юридичної особи

В.ПЕРЕВЕРЗЄВ

Додаток
до наказу директора департаменту
освіти і науки облдержадміністрації
_15.12.2015_ № _449___
План
проведення обласних науково-методичних заходів, конференцій, семінарів,
засідань творчих груп, занять шкіл педагогічної майстерності, майстер-класів, тренінгів тощо у 2016 році
№
з/п

1.
2.
3.

4.

5.
6.

Категорія педпрацівників
та організаційна форма заходу

Соціальні педагоги загальноосвітніх
навчальних закладів.
Тренінг
Педагогічні працівники закладів освіти.
Обласна конференція
Переможці ІІ (обласного) туру
Всеукраїнського конкурсу
«Учитель року – 2016».
Семінар
Учителі музичного та образотворчого
мистецтва, художньої культури.
Творча група (перше засідання)

Проблема

Формування громадянської
свідомості у дітей та підлітків
Безпека дітей в Інтернеті:
попередження, освіта, взаємодія
Інноваційні технології у діяльності
педагога

Формування та розвиток ключових і
предметних компетентностей учнів
у ході реалізації освітньої галузі
«Мистецтво» Державного стандарту
початкової загальної освіти та
Державного стандарту базової і
повної загальної середньої освіти
Учителі зарубіжної літератури та
Науковий та шкільний аналіз в
російської мови.
аналітико-інтерпретаційній
Постійно діючий семінар (перше заняття) діяльності вчителя
Педагогічні працівники закладів освіти Особливості організації та
області.
проведення дистанційного
Семінар-практикум (перше засідання)
навчального процесу

Кількість
або
прізвища
вчителів
регіону

Науковий керівник,
керівник

16.02

список
КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлинського»

Кондратова В.В.
Черненко С.В.

17.02

список
КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлинського»

23.02

список
КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлинського»

Ревнивцева О.В.
Скрипка Г.В.
Буртовий С.В.
Голодюк Л.С.
Скрипка Г.В.
Литвиненко О.В.

Дата

20.01

Місце проведення

список
КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлинського»

КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлинського»
КЗ «КОІППО імені
08.02-12.02
Василя Сухомлинського»
03.02

Павлюх В.В.
Чебоненко В.Ф.
Мирська А.А.
Буртовий С.В.
Чала М.С.
Голодюк Л.С.
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Учителі зарубіжної літератури та
Організація ІКТ-супроводу
КЗ «КОІППО імені
24.02
російської мови.
сучасного уроку зарубіжної
Василя Сухомлинського»
Авторська творча майстерня О.О.Гузь, літератури та російської мови
учителя зарубіжної літератури та
російської мови КЗ «НВК «Спеціалізований
загальноосвітній навчальний заклад
І-ІІІ ступенів №26 – дошкільний навчальний
заклад – дитячий юнацький центр
«Зорецвіт» Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області» (перше заняття)
8. Учителі математики.
Науково-методичні засади організації
КЗ «КОІППО імені
25.02
Творча група (перше засідання)
навчально-пізнавальної діяльності
Василя Сухомлинського»
учнів у процесі навчання математики
9. Фасилітатори програми Intel® Шлях до Розвиток критичного мислення як
КЗ «КОІППО імені
15.03
успіху.
актуальна проблема сучасної школи
Василя Сухомлинського»
Вебінар
10. Учителі початкових класів.
Виховання ціннісного ставлення до
КЗ «КОІППО імені
16.03
Творча лабораторія
людини у молодших школярів
Василя Сухомлинського»
11. Заступники директорів опорних
Форми управління інноваційною
КЗ «КОІППО імені
16.03-18.03
загальноосвітніх навчальних закладів з діяльністю у загальноосвітніх
Василя Сухомлинського»
інноваційної діяльності.
навчальних закладах
Інтернет-семінар
12. Учителі української мови і літератури.
Компаративний аналіз художнього
КЗ «КОІППО імені
17.03
Творча група (перше засідання)
твору
Василя Сухомлинського
7.

13. Учителі математики.
Постійно діючий семінар-практикум

Методичні особливості роботи
вчителя математики зі здібними та
обдарованими дітьми

17.03

14. Учителі зарубіжної літератури.
Творча група (перше засідання)

Аналітико-інтерпретаційна
діяльність суб’єктів навчання у
процесі роботи над художнім твором
Упровадження перспективних
педагогічних технологій у систему
виховного середовища
позашкільного навчального закладу
Підвищення ефективності уроку в
умовах модернізації навчальновиховного процесу

04.04

15. Директори позашкільних навчальних
закладів.
Постійно діючий семінар
16. Педагогічні працівники закладів освіти
області.
Методичний коучинг (перше заняття)

05.04

список

Ревнивцева О.В.
Скрипка Г.В.
Буртовий С.В.

список

Голодюк Л.С.

за
списками
онлайнреєстрації

Чала М.С.

список

Третяк О.П.

по
1 особі
від
району
(міста)

Жосан О.Е.
Шаповалова Т.А.
Марченко І.А.

список

Маранська І.А.
Скрипка Г.В.
Буртовий С.В.
Ткаченко Л.А.

список
КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлинського»;
КДПУ імені Володимира
Винниченка
список
КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлинського»
по
КЗ «КОІППО імені
1
особі
Василя Сухомлинського»

Кендюхова А.А.
Міцай Ю.В.

список
КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлинського»

Скрипка Г.В.
Литвиненко О.В.

від
закладу

06.04

Небеленчук І.О.
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17. Учителі української мови і літератури.
Творча група (перше заняття)
18. Учителі української мови і літератури.
Творча група (перше засідання)
19. Завідувачі (директори) методичних
кабінетів (центрів) відділів, управлінь
освіти райдержадміністрацій, міських
рад.
Постійно діючий семінар
20. Учителі основ здоров’я, педагогитренери загальноосвітніх навчальних
закладів, які впроваджують превентивні
здоров’язбережувальні проекти.
Постійно діючий семінар (звіт) (І група)

21. Науково-педагогічні, педагогічні
працівники.
Всеукраїнська науково-методична
інтернет-конференція
22. Директори гімназій, ліцеїв, колегіумів,
спеціалізованих шкіл, навчальновиховних комплексів (об’єднань) та
експериментальних закладів.
Науково-практичний семінар

список
Шляхи аналізу літературного твору
КЗ «КОІППО імені
07.04
в шкільній практиці. Сучасні
Василя Сухомлинського»
технології роботи з текстом
художнього твору
список
Використання фразеологізмів у
КЗ «КОІППО імені
11.04
творах письменників
Василя Сухомлинського»
Кіровоградщини
по
Медіа-освіта в системі мережевої
КЗ «КОІППО імені
12.04-13.04
взаємодії методичних служб
Василя Сухомлинського» 1 особі
від
району
(міста)

Реалізація концепцій, інноваційних 14.04-15.04
КЗ «КОІППО імені
список
підходів до формування життєвих
Василя Сухомлинського»;
компетентностей школярів у
відділ освіти
навчально-виховному процесі за
Новомиргородської
умов упровадження превентивних
районної державної
здоров’язбережувальних проектів
адміністрації; Канізька
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів
Новомиргородської
районної ради
Кіровоградської області;
Новомиргородська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів №1
Новомиргородської
районної ради
Кіровоградської області
по
Наукова спадщина Г. Костюка і
КЗ «КОІППО імені
18.04-29.04
1
особі
сучасні проблеми особистісно
Василя Сухомлинського»
від
орієнтованої освіти
району,

Мінич Г.В.
Скрипка Г.В.
Буртовий С.В.
Вікторіна О.М.
Половенко О.В.
Кірішко Л.М.
Вареха А.Г.
Желєзнова Т.П.
Барсукова С.Л.

Корецька Л.В.
Бик А.С.
Жосан О.Е.

3 – від
міста

Підвищення
конкурентоспроможності освітньої
діяльності навчального закладу

19.04

список
КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлинського»

Жосан О.Е.
Шаповалова Т.А.
Марченко І.А.
Яковова Г.Я.
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по
23. Методисти методичних кабінетів
Моніторинг якості освіти: основні
КЗ «КОІППО імені
20.04
1
особі
(центрів) відділів, управлінь освіти
поняття та технологія реалізації.
Василя Сухомлинського»
від
райдержадміністрацій, міських рад,
району
Індикатори та критерії оцінювання
відповідальні за проведення
(міста)
якості освіти в моніторингових
моніторингових досліджень.
дослідженнях.
Семінар
по
24. Керівники районних (міських)
Шкільна хімічна освіта: проблеми і 20.04-22.04
КЗ «КОІППО імені
1
особі
методичних об’єднань учителів хімії.
перспективи
Василя Сухомлинського»;
від
Міжвузівська науково-практична
КДПУ імені Володимира району
конференція
Винниченка
(міста)
по
25. Керівники районних (міських)
Актуальні питання географічної
КЗ «КОІППО імені
20.04-22.04
1
особі
методичних об’єднань учителів географії. освіти: досвід, потенціал,
Василя Сухомлинського»;
від
Міжвузівська науково-практична
перспективи
КДПУ імені Володимира району
конференція
Винниченка
(міста)
список
26. Завідувачі (директори), методисти
Використання інтернет-простору
КЗ «КОІППО імені
04.05
методичних кабінетів (центрів) відділів, для підвищення якості
Василя Сухомлинського»
управлінь освіти райдержадміністрацій, неперервного навчання педагогів
міських рад, керівники загальноосвітніх
навчальних закладів.
Творча група (перше засідання)
список
27. Учителі музичного та образотворчого
Формування та розвиток ключових і
КЗ «КОІППО імені
04.05
мистецтва, художньої культури.
предметних компетентностей учнів
Василя Сухомлинського»
Творча група (друге засідання) (вебінар) у ході реалізації освітньої галузі
«Мистецтво» Державного стандарту
початкової загальної освіти та
Державного стандарту базової і
повної загальної середньої освіти
по
28. Спеціалісти, відділів, управлінь освіти, Технології дистанційного навчання:
КЗ «КОІППО імені
05.05
1
особі
методисти методичних кабінетів
Василя
Сухомлинського»
використання платформи Moodle
від
(центрів) відділів, управлінь освіти
району
райдержадміністрацій, міських рад, які
(міста)
відповідають за організацію
дистанційного навчання у районі (місті).
Тренінг
по
29. Вихователі шкіл-інтернатів, спеціальних Сучасні технології організації
КЗ «КОІППО імені
11.05-18.05
1 особі
шкіл, центрів соціально-психологічної
Василя
Сухомлинського»
виховного супроводу учнів з
від
реабілітації.
особливими потребами
закладу
Науково-практичний інтернет-семінар

Корж Л.Ф.
Злепко Д.Б.

Ціперко Т.В.

Хлань Л.М.

Половенко О.В.
Трубіна В.Г.
Кірішко Л.М.
Вареха А.Г.
Кондратова В.В.
Черненко С.В.

Голодюк Л.С.
Литвиненко О.В.

Войтко В.В.
Павлюх В.В.

Продовження додатка
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30. Учителі географії, біології, хімії
загальноосвітніх навчальних закладів
Маловисківського, Новоукраїнського,
Новомиргородського районів.
Регіональний науково-практичний семінар
31. Методисти методичних кабінетів
(центрів) відділів, управлінь освіти
райдержадміністрацій, міських рад, які
відповідають за дошкільну освіту.
Обласний семінар
32. Завідувачі (директори), методисти
методичних кабінетів (центрів) відділів,
управлінь освіти райдержадміністрацій,
міських рад.
Школа молодого методиста
(віртуальний майстер-клас)
33. Учителі української та зарубіжної
літератури, української та російської
мови, музичного мистецтва та художньої
культури.
Обласна науково-методична конференція
34. Керівники районних, міських методичних
об’єднань учителів іноземних мов,
спеціалісти відділів, управлінь освіти,
методисти методичних кабінетів
(центрів) відділів, управлінь освіти
райдержадміністрацій, міських рад.
Обласний семінар
35. Учителі основ здоров’я, педагогитренери загальноосвітніх навчальних
закладів, які впроваджують превентивні
здоров’язбережувальні проекти.
Постійно діючий семінар (звіт) (ІІ група)

Використання сучасних технологій
навчання в процесі викладання
природничих дисциплін

11.05

15 осіб
Заклади освіти
від
Новоукраїнського району

району

по
Творче запровадження парціальних 12.05-13.05
Заклади освіти
1
особі
програм в умовах реалізації
Маловисківського району
від
варіативної складової Базового
району
компонента дошкільної освіти
(міста)

Віртуальна методична служба –
мобільний засіб забезпечення
методичного супроводу
впровадження Державних
стандартів

16.05

Модернізація та технологізація
сучасного уроку: інноваційний
потенціал

17.05

Навчально-методичне забезпечення
діяльності літніх таборів з іноземної
мови

18.05

Реалізація концепцій, інноваційних
підходів до формування життєвих
компетентностей школярів у
навчально-виховному процесі за
умов упровадження превентивних
здоров’язбережувальних проектів

24.05

Хлань Л.М.
Ціперко Т.В.
Литвин С.М.
Тарапака Н.В.

по
КЗ «КОІППО імені
1
особі
Василя Сухомлинського»

Вареха А.Г.

по
КЗ «КОІППО імені
3
особи
Василя Сухомлинського»

Ревнивцева О.В.
Мінич Г.В.
Маранська І.А.
Черненко С.В.

по
КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлинського» 1 особі

Коса І.Т.
Задубняк Ю.А.

список
КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлинського»;
відділ освіти
Новоархангельської
районної державної
адміністрації;
Мар'янівська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів
Новоархангельської
районної ради
Кіровоградської області

Желєзнова Т.П.
Барсукова С.Л.

від
району
(міста)

від
району
(міста)

від
району
(міста)
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36. Практичні психологи загальноосвітніх
навчальних закладів, професійнотехнічних навчальних закладів.
Навчальний семінар-тренінг
37.
38.

39.

40.

Продовження додатка

по
Навички кризового консультування 24.05-25.05
КЗ «КОІППО імені
1
особі
та розвитку психосоціальної
Василя Сухомлинського»
від
стійкості до стресу у школярів (на
району
виконання рішення колегії МОН від
(міста),
26.03.2015 р. № 3/3-3)
закладу
Педагогічні працівники закладів освіти. Шляхи ефективного впровадження 06.06-08.06
КЗ «КОІППО імені
новітніх освітніх технологій у
Василя Сухомлинського»
Інтернет-конференція
навчальних закладах
список
КЗ «КОІППО імені
Методисти методичних кабінетів
Модернізація методичної роботи в 08.06-09.06
Василя
Сухомлинського»;
(центрів) відділів, управлінь освіти
контексті суспільних трансформацій
Головківська
райдержадміністрацій, міських рад,
та забезпечення рівного доступу до
загальноосвітня школа
керівники методичних об’єднань,
реалізації якісної
I-IІI ступенів
відповідальні за викладання предмета
здоров’язбережувальної освіти
Олександрійської
районної
«Основи здоров’я» та впровадження
ради
Кіровоградської
превентивних здоров’язберігаючих
області; Цукрозаводський
проектів.
навчально-виховний
Постійно діючий семінар
комплекс Олександрійської
районної ради
Кіровоградської області
по
КЗ «КОІППО імені
серпень
Спеціалісти відділів, управлінь освіти,
Створення сучасного освітнього
2
особи
(терміни Василя Сухомлинського»
методисти методичних кабінетів (центрів) середовища для вдосконалення
від
буде
відділів, управлінь освіти
професійної компетентності
району
повідомлено
райдержадміністрацій, міських рад, які
вчителів предметів гуманітарно(міста)
додатково)
відповідають за викладання української естетичного циклу
та зарубіжної літератури, української та
російської мови.
Обласний онлайн-семінар
по
Науково-методичне забезпечення
КЗ «КОІППО імені
серпень
Керівники районних, міських
1
особі
(терміни Василя Сухомлинського»
методичних об’єднань учителів історії та викладання історії та
від
буде
суспільствознавчих
дисциплін:
методисти методичних кабінетів
району
повідомлено
досвід, проблеми, перспективи
(центрів) відділів, управлінь освіти
(міста)
додатково)
райдержадміністрацій, міських рад.
Обласний онлайн-семінар

Чебоненко В.Ф.
Мирська А.А.

Скрипка Г.В.
Чала М.С.
Литвиненко О.В.
Гельбак А.М.
Желєзнова Т.П.
Барсукова С.Л.

Ревнивцева О.В.
Мінич Г.В.
Маранська І.А.

Кравченко Ю.В.
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41. Керівники районних, міських методичних
об’єднань учителів іноземних мов,
спеціалісти відділів, управлінь освіти,
методисти методичних кабінетів
(центрів) відділів, управлінь освіти
райдержадміністрацій, міських рад.
Обласний онлайн-семінар
42. Спеціалісти відділів (управлінь) освіти,
які здійснюють контроль за викладанням
математики та фізики.
Обласний онлайн-семінар

Продовження додатка

по
Навчально-методичне та
КЗ «КОІППО імені
серпень
1
особі
нормативне забезпечення предмета (терміни Василя Сухомлинського»
від
буде
«Іноземні мови» у загальноосвітніх
району
повідомлено
навчальних закладах
(міста)
додатково)

Науково-методичне забезпечення та серпень
освітні технології навчання у
(терміни
буде
процесі викладання математики і
повідомлено
фізики
додатково)
43. Спеціалісти відділів (управлінь) освіти, Шляхи оптимізації навчальносерпень
які здійснюють контроль за викладанням виховного процесу викладання
(терміни
буде
предметів природничого циклу
предметів освітньої галузі
повідомлено
(географія, біологія, хімія).
«Природознавство» як форма
додатково)
Обласний онлайн-семінар
реалізації вимог Державного
стандарту базової і повної загальної
середньої освіти
44. Районні (міські) координатори
Особливості проведення та аналіз
серпень
Всеукраїнського фізичного конкурсу
результатів участі учнів закладів
(терміни
буде
«Левеня», Міжнародної природознавчої освіти області у Всеукраїнському
повідомлено
гри «Геліантус» та Міжнародного
фізичному конкурсі «Левеня»,
математичного конкурсу «Кенгуру».
Всеукраїнській природознавчій грі додатково)
Обласний онлайн-семінар
«Геліантус», Міжнародному
математичному конкурсі «Кенгуру»
45. Спеціалісти відділів, управлінь освіти,
Підготовка учителів до реалізації
серпень
методисти методичних кабінетів
Державного стандарту базової і
(терміни
буде
(центрів) відділів, управлінь освіти
повної загальної середньої освіти
райдержадміністрацій, міських рад, які освітньої галузі «Здоров’я і фізична повідомлено
додатково)
відповідають за викладання предметів
культура»
«Захист Вітчизни» та «Фізична культура».
Обласний онлайн-семінар

Коса І.Т.

по
КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлинського» 1 особі

Ткаченко Л.А.
Побережний П.В.

по
КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлинського» 1 особі

Хлань Л.М.
Ціперко Т.В.
Литвин С.М.

по
КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлинського» 1 особі

Ткаченко Л.А.
Побережний П.В.

по
КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлинського» 1 особі

Коробов М.Г.

від
району
(міста)

від
району
(міста)

від
району
(міста)

від
району
(міста)
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46. Методисти методичних кабінетів
(центрів) відділів, управлінь освіти
райдержадміністрацій, міських рад,
керівники районних, міських методичних
об’єднань учителів трудового навчання,
економіки.
Обласний онлайн-семінар
47. Спеціалісти відділів, управлінь освіти,
методисти методичних кабінетів
(центрів) відділів, управлінь освіти
райдержадміністрацій, міських рад,
керівники районних (міських)
методичних об’єднань учителів
початкових класів.
Обласний онлайн-семінар
48. Спеціалісти відділів, управлінь освіти,
методисти методичних кабінетів
(центрів) відділів, управлінь освіти
райдержадміністрацій, міських рад,
керівники районних (міських)
методичних об’єднань учителів
образотворчого, музичного мистецтва та
художньої культури.
Обласний онлайн-семінар
49. Спеціалісти відділів, управлінь освіти,
методисти методичних кабінетів
(центрів) відділів, управлінь освіти
райдержадміністрацій, міських рад з
питань упровадження інклюзивного та
інтегрованого навчання.
Обласний онлайн-семінар
50. Районні (міські) координатори конкурсу
«Бобер».
Семінар-практикум
51. Учителі-краєзнавці, керівники
краєзнавчих гуртків та музеїв.
Тренінг

Продовження додатка

по
Нормативно-правове, програмне та
КЗ «КОІППО імені
серпень
1
особі
методичне забезпечення викладання (терміни Василя Сухомлинського»
від
буде
трудового навчання та економіки
району
повідомлено
(міста)
додатково)

Буртовий С.В.
Татаренко О.В.
Богданова О.П.

по
Організаційно-методичний супровід серпень
КЗ «КОІППО імені
викладання навчальних предметів
(терміни Василя Сухомлинського» 1 особі
від
буде
початкової школи в контексті
району
повідомлено
реалізації Державного стандарту
(міста)
додатково)
початкової загальної освіти

Кондратова В.В.
Тіхонова Н.Г.

Компетентнісний підхід до
викладання предметів освітньої
галузі «Мистецтво»

по
КЗ «КОІППО імені
серпень
1
особі
(терміни Василя Сухомлинського»
від
буде
району
повідомлено
(міста)
додатково)

Кондратова В.В.
Черненко С.В.

по
Особливості роботи вчителяКЗ «КОІППО імені
серпень
предметника і вчителя-дефектолога (терміни Василя Сухомлинського» 1 особі
від
буде
в умовах інклюзивного та
району
інтегрованого навчання в контексті повідомлено
(міста)
додатково)
реалізації Державних стандартів
освіти для дітей з особливими
потребами
по
Особливості організації та
КЗ «КОІППО імені
08.09
проведення міжнародного конкурсу
Василя Сухомлинського» 1 особі
від
з інформатики та комп’ютерної
району
вправності «Бобер-2016»
(міста)
по
Музей відчинено: тренінг
КЗ «КОІППО імені
12.09
1
особі
ефективності діяльності музейних
Василя Сухомлинського»
від
педагогів
району

Молчанова О.М.
Червонець І.В.

(міста)

Чала М.С.

Гайда Л.А.

Продовження додатка
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52. Практичні психологи.
Інтервізійна група

13.09

список
КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлинського»

Чебоненко В.Ф.
Мирська А.А.

53.

14.09

по
КЗ «КОІППО імені
1
особі
Василя Сухомлинського»

Тарапака Н.В.
Буртовий С.В.

54.

55.

56.
57.

Методи та технології
психодинамічної корекції в роботі
практичного психолога
Педагогічні працівники закладів освіти Вектор наступності у реалізації
області.
завдань Державного стандарту
Обласна науково-практична конференція початкової загальної середньої
освіти
Спеціалісти відділів, управлінь освіти,
Науково-методичне забезпечення
методисти методичних кабінетів
апробації нової навчальної
(центрів) відділів, управлінь освіти
літератури
райдержадміністрацій, міських рад, які
відповідають за апробацію навчальної
літератури.
Науково-практичний онлайн-семінар
Учителі-дефектологи спеціальних
Науково-методичне забезпечення
навчальних закладів, шкіл-інтернатів та корекційної складової навчальноті, які працюють в умовах інклюзивного виховного процесу та формування
та інтегрованого навчання.
готовності батьків до виховання
Тренінг
дітей з особливими потребами
Учителі економіки.
Науково-методичне забезпечення
Творча група
викладання шкільного курсу
«Економіка»
Учителі історії, які мають стаж роботи за Сучасний урок історії:
фахом до 7 років.
компетентнісний аспект
Постійно діючий семінар

58. Директори опорних шкіл, які працюють
над створенням сучасної моделі
навчального закладу - Школи сприяння
здоров’ю.
Постійно діючий семінар

Ціннісні аспекти
здоров’язбережувальної педагогіки

від
району
(міста)
по
1 особі
від
району
(міста)

16.09

КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлинського»

19.09

по
КЗ «КОІППО імені
1
особі
Василя Сухомлинського»

Павлюх В.В.
Місюня Л.В.

20.09

список
КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлинського»

Бик А.С.
Богданова О.П.

21.09

по
КЗ «КОІППО імені
Митрофаненко Ю.С.
Василя Сухомлинського» 1 особі
Черткова Н.С.

від
закладу

22.09

Веселівський навчальновиховний комплекс
«загальноосвітня школа
I-III ступенів - дошкільний
навчальний заклад»
Кіровоградської районної
державної адміністрації
Кіровоградської області

від
району
(міста)
по
1 особі
від
закладу

Шаповалова Т.А.
Яковова Г.Я.

Міцай Ю.В.
Пляка С.М.

Продовження додатка

10

59. Керівники загальноосвітніх навчальних
закладів.
Віртуальний педагогічний інтернетклуб «Проблеми саморозвитку та
самореалізації особистості на засадах
педагогічної спадщини Василя
Сухомлинського»
60. Наукові, науково-педагогічні, педагогічні
працівники закладів освіти.
Всеукраїнська науково-методична
конференція, присвячена 98-й річниці від
дня народження В.Сухомлинського
61. Педагогічні працівники закладів освіти
області.
Методичний коучинг (друге заняття)
62. Учителі, які навчають учнів у класах з
інклюзивним навчанням, спеціальних
класах; асистенти вчителів.
Навчально-методичний інтернетсемінар
63. Учителі зарубіжної літератури.
Творча група (друге засідання)
64. Учителі предметів духовно-морального
спрямування.
Обласний семінар-тренінг

Діяльність директора школи:
погляди В. Сухомлинського і
сучасного керівника

27.09

Наукова спадщина Василя
Сухомлинського у контексті
розвитку освіти особистості
впродовж життя

28.09-29.09

Підвищення ефективності уроку в
умовах модернізації навчальновиховного процесу
Розробка індивідуальної програми
розвитку дитини з особливими
освітніми потребами

по
КЗ «КОІППО імені
1
особі
Василя Сухомлинського»

Трубіна В.Г.

по
КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлинського» 1 особі

Корецька Л.В.
Бик А.С.
Жосан О.Е.

03.10

список
КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлинського»

Скрипка Г.В.
Литвиненко О.В.

04.10-06.10

по
КЗ «КОІППО імені
1
особі
Василя Сухомлинського»

Войтко В.В.
Червонець І.В.

від
району
(міста)

від
району,
3 - від
міста

від
закладу

список
Аналітико-інтерпретаційна
КЗ «КОІППО імені
05.10
діяльність суб’єктів навчання у
Василя Сухомлинського»
процесі роботи над художнім твором
по
Особистісно орієнтований підхід до 06.10-07.10
КЗ «КОІППО імені
1
особі
вивчення предметів духовноВасиля Сухомлинського»
від
морального спрямування
району

Небеленчук І.О.

Інноваційні підходи до формування
ключових компетентностей
школярів у процесі профільного
навчання в умовах міжшкільного
навчально-виробничого комбінату та
загальноосвітньої школи
Використання фразеологізмів у
творах письменників
Кіровоградщини
Особливості організації та
проведення дистанційного
навчального процесу

10.10

Новоукраїнський
міжшкільний навчальновиробничий комбінат

список

Буртовий С.В.
Татаренко О.В.

11.10

список
КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлинського»

Вікторіна О.М.

12.10

список
КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлинського»

Голодюк Л.С.
Скрипка Г.В.
Литвиненко О.В.

Жосан О.Е.
Місюня Л.В.

(міста)

65. Керівники міжшкільних навчальновиробничих комбінатів, учителі
профільного навчання (технологічний
профіль).
Семінар
66. Учителі української мови і літератури.
Творча група (друге засідання)
67. Педагогічні працівники закладів освіти
області.
Семінар-практикум (друге засідання)

Продовження додатка

11

68. Спеціалісти відділів, управлінь освіти,
методисти методичних кабінетів
(центрів) відділів, управлінь освіти
райдержадміністрацій, міських рад,
відповідальні за проведення зовнішнього
незалежного оцінювання.
Семінар-нарада
69. Педагогічні працівники загальноосвітніх
навчальних закладів.
Обласна інтернет-конференція
70. Учителі початкових класів шкілінтернатів.
Творча група
71. Керівники загальноосвітніх навчальних
закладів з досвідом роботи до 5 років.
Школа молодого керівника

Зовнішнє незалежне оцінювання:
підсумки, проблеми, перспективи

по
КЗ «КОІППО імені
1
особі
Василя Сухомлинського»

Корж Л.Ф.
Бутенко Л.М.

по
Технологія фахової майстерності:
КЗ «КОІППО імені
17.10-21.10
сучасний інструментарій вчителя
Василя Сухомлинського» 3 особи
від
(ХІІ Хмурівські методичні читання)
району

Буртовий С.В.

Застосування інноваційних
технологій у вихованні ціннісного
ставлення до людини у молодших
школярів
Інноваційні підходи в управлінні
навчальним закладом

72. Педпрацівники дошкільних навчальних
закладів та вчителі початкових класів.
Онлайн-конференція

Підготовка дітей до школи як
педагогічна проблема

73. Завідувачі (директори) методичних
кабінетів (центрів) відділів, управлінь
освіти райдержадміністрацій, міських
рад.
Постійно діючий семінар

Управління якістю професійного
розвитку педагога: теоретичний і
практичний аспект

13.10

від
району
(міста)

18.10

КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлинського»

19.10-20.10

КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлинського»;
НВК «Долинська гімназія –
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 3»
КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлинського»

24.10

25.10-26.10

КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлинського»;
методичний кабінет
відділу освіти
Голованівської
райдержадміністрації

(міста)
по
1 особі
від
закладу

Павлюх В.В.
Третяк О.П.

по
1 особі
від
району
(міста)

Трубіна В.Г.

по
1 особі
від
району
(міста)
по
1 особі
від
району
(міста)

Кондратова В.В.
Тарапака Н.В.
Половенко О.В.
Вареха А.Г.
Кірішко Л.М.

Продовження додатка

12

74. Учителі основ здоров’я та педагогитренери, які впроваджують превентивні
здоров’язбережувальні проекти.
Майстер-клас

Удосконалення професійної
майстерності педагогічних кадрів,
підвищення результативності і
якості навчального процесу шляхом
упровадження навчання на засадах
розвитку життєвих навичок

26.10

75. Учителі зарубіжної літератури та
російської мови.
Постійно діючий семінар (друге
заняття) (дистанційна форма
проведення)
76. Спеціалісти відділів, управлінь освіти,
методисти методичних кабінетів
(центрів) відділів, управлінь освіти
райдержадміністрацій, міських рад, які
відповідають за виховну роботу та
позашкільну освіту.
Постійно діючий семінар

Науковий та шкільний аналіз в
аналітико-інтерпретаційній
діяльності вчителя

27.10

Формування національнопатріотичних почуттів учнів:
виховні традиції та сучасні підходи

31.10

77. Практичні психологи та соціальні
педагоги професійно-технічних закладів.
Тренінг
78. Практичні психологи шкіл-інтернатів та
спеціальних шкіл, дитячих будинків,
центрів соціально-психологічної
реабілітації.
Обласний семінар-тренінг
79. Учителі української мови і літератури.
Творча група (друге заняття)
(дистанційна форма проведення)

Психокорекція суїцидальних
намірів у студентської молоді

01.11

Розвиток професійної
компетентності психологів в умовах
освітніх змін

02.11

Шляхи аналізу літературного твору в
шкільній практиці. Сучасні
технології роботи з текстом
художнього твору

03.11

список
КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлинського»;
Петрівський навчальновиховний комплекс
«Дошкільний навчальний
заклад - загальноосвітня
школа I-IІI ступенів»
Знам'янської районної
ради Кіровоградської
області
список
КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлинського»

КЗ «Навчально-виховне
об'єднання «Школа
козацько-лицарського
виховання I-II ступенів
№21 - суспільногуманітарний ліцей дошкільний навчальний
заклад Кіровоградської
міської ради
Кіровоградської області»
КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлинського»

Желєзнова Т.П.
Барсукова С.Л.

Ревнивцева О.В.

по
1 особі
від
району
(міста)

Кендюхова А.А.
Міцай Ю.В.

список

Чебоненко В.Ф.
Мирська А.А.

по
КЗ «КОІППО імені
1
особі
Василя Сухомлинського»

Молчанова О.М.
Павлюх В.В.

список
КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлинського»

Мінич Г.В.

від
закладу

Продовження додатка

13

80. Керівники методичних об'єднань
педагогічних працівників дошкільних
навчальних закладів.
Творча група
81. Бібліотекарі навчальних закладів.
Майстер-клас

Патріотичне виховання
дошкільників засобами краєзнавчої
роботи та музейної педагогіки

08.11

Бібліотека – територія ідей та
інновацій

10.11

КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлинського»

82. Учителі початкових класів.
Творча лабораторія

14.11

список
КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлинського»

Тіхонова Н.Г.

83.

15.11

список
КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлинського»

Голодюк Л.С.

16.11

по
КЗ «КОІППО імені
1
особі
Василя Сухомлинського»

Корж Л.Ф.
Злепко Д.Б.

по
КЗ «КОІППО імені
1
особі
Василя Сухомлинського»

Кендюхова А.А.
Міцай Ю.В.

список
КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлинського»

Ревнивцева О.В.

84.

85.

86.

Розвиток предметних та ключових
компетентностей молодших
школярів у засвоєнні змісту
початкової загальної освіти
Учителі математики.
Науково-методичні засади організації
Творча група (друге засідання)
навчально-пізнавальної діяльності
учнів у процесі навчання математики
Методисти методичних кабінетів (центрів) Вироблення управлінського
відділів, управлінь освіти
рішення за результатами
райдержадміністрацій, міських рад,
моніторингу якості освіти
відповідальні за проведення
моніторингових досліджень.
Вебінар
Методисти позашкільних навчальних
Система методичної роботи
закладів.
позашкільного навчального закладу
Постійно діючий семінар
в контексті формування ціннісних
орієнтацій особистості
Учителі зарубіжної літератури та
Організація ІКТ-супроводу
російської мови.
сучасного уроку зарубіжної
Авторська творча майстерня О.О.Гузь, літератури та російської мови
учителя зарубіжної літератури та
російської мови КЗ «НВК «Спеціалізований
загальноосвітній навчальний заклад
І-ІІІ ступенів №26 – дошкільний навчальний
заклад – дитячий юнацький центр
«Зорецвіт» Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області» (друге заняття)
(дистанційна форма проведення)

по
КЗ «КОІППО імені
1
особі
Василя Сухомлинського»

від
району
(міста)
по
1 особі
від
району
(міста)

від
району
(міста)

17.11

від
закладу

18.11

Гагаріна Н.П.

Дяченко Н.І.

Продовження додатка

14

87. Завідувачі (директори), методисти
методичних кабінетів (центрів) відділів,
управлінь освіти райдержадміністрацій,
міських рад, керівники загальноосвітніх
навчальних закладів, методичний актив.
Обласна науково-практична інтернетконференція
88. Завідувачі (директори), методисти
методичних кабінетів (центрів) відділів,
управлінь освіти райдержадміністрацій,
міських рад, керівники загальноосвітніх
навчальних закладів.
Регіональна школа новаторства
(онлайн-семінар)
89. Педагоги-тренери навчальних закладів із
впровадження європейських стандартів
превентивної освіти («Школа, дружня до
дитини»).
Науково-практичний семінар

Інформаційно-освітній простір
регіону як відкрита педагогічна
система розвитку вчителя:
проблеми, перспективи

90. Директори опорних загальноосвітніх
навчальних закладів з інноваційної
діяльності.
Творча група (ІV онлайн-засідання)
91. Завідувачі (директори), методисти
методичних кабінетів (центрів) відділів,
управлінь освіти райдержадміністрацій,
міських рад, керівники загальноосвітніх
навчальних закладів.
Творча група (друге засідання)
(дистанційна форма проведення)
92. Учителі української мови і літератури.
Творча група (друге засідання)
(дистанційна форма проведення)

21.11-23.11

за
КЗ «КОІППО імені
списками
Василя Сухомлинського»

Половенко О.В.
Вареха А.Г.
Кірішко Л.М.
Трубіна В.Г.

по
КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлинського» 1 особі

Кірішко Л.М.
Трубіна В.Г.

список
КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлинського»;
Великочечеліївська
загальноосвітня школа
I-III ступенів
Новгородківської
районної ради
Кіровоградської області
список
КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлинського»

Желєзнова Т.П.
Барсукова С.Л.

онлайнреєстрації

Інноваційний пошук освітянського
простору Кіровоградщини

22.11

Партнерство громади, школи та
батьківської громадськості –
запорука успішного становлення і
розвитку здоров’язбережувального
освітнього середовища

23.11

Інноваційна спрямованість
методичного аспекту роботи з
обдарованими учнями в
загальноосвітніх навчальних
закладах
Використання інтернет-простору
для підвищення якості
неперервного навчання педагогів

05.12

06.12

список
КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлинського»

Половенко О.В.
Трубіна В.Г.
Кірішко Л.М.
Вареха А.Г.

Компаративний аналіз художнього
твору

07.12

список
КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлинського»

Маранська І.А.

від
району
(міста)

Марченко І.А.

Продовження додатка

15

93. Учителі фізичної культури.
Школа педагогічної майстерності

Підвищення ефективності уроку
фізичної культури в у мовах
модернізації навчально-виховного
процесу

94. Спеціалісти відділів, управлінь освіти,
методисти методичних кабінетів
(центрів) відділів, управлінь освіти
райдержадміністрацій, міських рад, які
відповідають за психологічну службу.
Онлайн-нарада
95. За списками реєстрації на сайті
Семінар-практикум

Інноваційні підходи до здійснення
організаційно-методичного
керівництва психологічною
службою

96. За списками реєстрації на сайті
Семінар-практикум

Курс «Intel ® Навчання для
майбутнього. Версія 10.1»

Особливості викладання курсу
«Скретч: програмування для всіх»

список
КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлинського»;
Мар'янівська
загальноосвітня школа
I-IІI ступенів
Маловисківської районної
ради Кіровоградської
області
КЗ «КОІППО імені
Остання
п’ятниця Василя Сухомлинського»
кожного
кварталу

08.12

У міру
КЗ «КОІППО імені
формування Василя Сухомлинського»
груп
У міру
КЗ «КОІППО імені
формування Василя Сухомлинського»
груп

Коробов М.Г.

Чебоненко В.Ф.
Мирська А.А.

Буртовий С.В.
Чала М.С.
Литвиненко О.В.
Литвиненко О.В.

