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ПРОТОКОЛ № 1  

 

засідання науково-методичної ради Хмельницького обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

 

Від 23.02.2021 р.                                                                  м. Хмельницький 

 

Головуючий – Гіджеліцький І. К. 

Секретар – Фрига І. О. 

Присутні: Артемчук Н. М., Білик Н. В., Білошицький С. В., Вашеняк І. Б., 

Власова М. М., Войтенко В. І., Галас А. В., Гончарук Г. М., Гринчук Л. В., Кошка О. 

А., Мельник С.В., Очеретянко В. І., Попик О. Ф., Ребрина В. А., Соловей М. В., 

Страшнюк Ж. Д., Назаренко А. П. 

Відсутні: Берека В. Є. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

 

1. Про затвердження рішень експертних рад щодо оцінки та схвалення 

методичних розробок педагогів, які претендують на встановлення звання «викладач-

методист», «учитель-методист», «вихователь-методист», «педагог-організатор-

методист», «практичний психолог-методист», «керівник гуртка-методист». 

Інформує:  

Пастернак Олександра Віленівна,  

методист науково-методичного центру 

викладання інформатики, інформаційно- 

комунікаційних технологій і дистанційного  

навчання ХОІППО. 

 

2. Про схвалення навчальних програм, посібників. 

 

2.1. Про схвалення збірки сценаріїв «Молодь Хмельниччини за здоровий 

спосіб життя».  

Укладачі: Махмутова Анжела Євгеніївна, Поліщук Анна Йосипівна, 

методистки науково-методичного центру виховної та позашкільної освіти 

Хмельницького ОІППО. 

Рецензенти: Троцик Л. В. – керівник гуртка Нетішинського КПНЗ «Центр 

туризму і краєзнавства учнівської молоді». 

Шевчишина О. В. – кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри 

педагогіки та психології Хмельницького ОІППО. 

 

Інформує: 

Махмутова Анжела Євгеніївна, методист  

науково-методичного центру  

виховної та позашкільної освіти  



Хмельницького ОІППО. 

 

2.2. Про схвалення робочого зошита-альбома для учнів 3 класу «Мистецтво-

3».  

Автор: Вчитель початкових класів – Велика Людмила Георгіївна, вчитель 

образотворчого мистецтва вищої категорії, вчитель-методист Хмельницького НВК 

№ 4. 

Рецензенти: Прус О. В. – кандидат філософських наук, старший викладач 

кафедри теорії та методик дошкільної та початкової освіти ХОІППО. 

Очеретяна О. Я. – учитель вищої категорії, вчитель-методист Хмельницького 

НВК № 4. 

 

2.3. Про схвалення робочого зошита-альбома для учнів 4 класу «Мистецтво-

4».  

Автор: Вчитель початкових класів – Велика Людмила Георгіївна, вчитель 

образотворчого мистецтва вищої категорії, вчитель-методист Хмельницького НВК 

№ 4. 

Рецензенти: Прус О. В. – кандидат філософських наук, старший викладач 

кафедри теорії та методик дошкільної та початкової освіти ХОІППО. 

Очеретяна О. Я. – учитель вищої категорії, вчитель-методист Хмельницького 

НВК № 4. 

 

Інформує:  

Кулик Оксана Олександрівна, методист  

науково-методичного центру  

дошкільної, початкової, спеціальної освіти  

Хмельницького ОІППО. 

 

2.4. Про схвалення корекційно-розвиткової програми для 1-4 класів 

спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з інтелектуальними 

порушеннями «Альтернативна комунікація». 

Укладачі:  

Грох М. А. – вчитель-дефектолог Солобковецького навчально-

реабілітаційного центру Хмельницької обласної ради. 

Посвістак О. М. – заступник директора з навчальної роботи Солобковецького 

навчально-реабілітаційного центру Хмельницької обласної ради. 

Рецензенти:  

Грицюк Н. Г. – методист науково-методичного центру дошкільної, початкової 

та спеціальної освіти Хмельницького обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти;  

Басалюк Н. М. – учитель-логопед Хмельницької НВК № 4, кандидат 

педагогічних наук. 

 

2.5. Про схвалення корекційно-розвиткової програми для 5-7 класів 

спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з інтелектуальними 

порушеннями «Альтернативна комунікація». 

Укладачі:  



Кшишовська І. В., учитель-логопед Солобковецького навчально-

реабілітаційного центру Хмельницької обласної ради. 

Посвістак О. М. – заступник директора з навчальної роботи Солобковецького 

навчально-реабілітаційного центру Хмельницької обласної ради. 

Рецензенти:  

Грицюк Н. Г. – методист науково-методичного центру дошкільної, початкової 

та спеціальної освіти Хмельницького обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти. 

Басалюк Н. М. – учитель-логопед Хмельницької НВК № 4, кандидат 

педагогічних наук. 

Інформує:  

Грицюк Нінель Григорівна, методист  

науково-методичного центру дошкільної,  

початкової та спеціальної освіти  

Хмельницького обласного інституту  

післядипломної педагогічної освіти. 

 

 

І СЛУХАЛИ: 

Пастернак Олександру Віленівну, методиста науково-методичного центру 

викладання інформатики, інформаційно-комунікаційних технологій і дистанційного  

навчання ХОІППО. 

Про затвердження рішень експертних рад щодо оцінки та схвалення 

методичних розробок педагогів, які претендують на встановлення звання «викладач-

методист», «учитель-методист», «вихователь-методист», «педагог-організатор-

методист», «практичний психолог-методист», «керівник гуртка-методист». 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію Пастернак О.В. про підсумки роботи експертних комісій щодо 

схвалення методичних розробок педагогічних працівників, які претендують на 

присвоєння звання «викладач-методист», «учитель-методист», «вихователь-

методист», «педагог-організатор-методист», «практичний психолог-методист», 

«керівник гуртка-методист». взяти до відома. 

2. Затвердити рішення експертних комісій щодо експертної оцінки та 

схвалення 133 методичних розробок педагогічних працівників, які претендують на 

присвоєння звання «викладач-методист», «учитель-методист», «вихователь-

методист», «педагог-організатор-методист», «практичний психолог-методист», 

«керівник гуртка-методист». 

3. Ввести схвалені матеріали до «Обласного інформаційного банку досвіду 

педагогічних працівників-методистів» 2021 року на сайті "Цифрова лабораторія 

педагогічного досвіду ХОІППО"  

Голосували: за – 19; проти – ; утримались – . 

 

ІІ СЛУХАЛИ:  

2.1 Махмутову Анжелу Євгеніївну, методиста науково-методичного центру 

виховної та позашкільної освіти Хмельницького ОІППО щодо схвалення збірки 

сценаріїв «Молодь Хмельниччини за здоровий спосіб життя».  



Укладачі: Махмутова Анжела Євгеніївна, Поліщук Анна Йосипівна, 

методистки науково-методичного центру виховної та позашкільної освіти 

Хмельницького ОІППО. 

Рецензенти: Троцик Л. В. – керівник гуртка Нетішинського КПНЗ «Центр 

туризму і краєзнавства учнівської молоді». 

Шевчишина О. В. – кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри 

педагогіки та психології Хмельницького ОІППО.  

2.2. Кулик Оксану Олександрівну, методиста науково-методичного центру 

дошкільної, початкової, спеціальної освіти Хмельницького ОІППО щодо схвалення 

робочого зошита-альбома для учнів 3 класу «Мистецтво-3».  

Автор: Вчитель початкових класів – Велика Людмила Георгіївна, вчитель 

образотворчого мистецтва вищої категорії, вчитель-методист Хмельницького НВК 

№ 4. 

Рецензенти: Прус О. В. – кандидат філософських наук, старший викладач 

кафедри теорії та методик дошкільної та початкової освіти ХОІППО. 

Очеретяна О. Я. – учитель вищої категорії, вчитель-методист Хмельницького 

НВК № 4. 

2.3. Кулик Оксану Олександрівну, методиста науково-методичного центру 

дошкільної, початкової, спеціальної освіти Хмельницького ОІППО щодо схвалення 

робочого зошита-альбома для учнів 4 класу «Мистецтво-4».  

Автор: Вчитель початкових класів – Велика Людмила Георгіївна, вчитель 

образотворчого мистецтва вищої категорії, вчитель-методист Хмельницького НВК 

№ 4. 

Рецензенти: Прус О. В. – кандидат філософських наук, старший викладач 

кафедри теорії та методик дошкільної та початкової освіти ХОІППО. 

Очеретяна О. Я. – учитель вищої категорії, вчитель-методист Хмельницького 

НВК № 4. 

2.4. Грицюк Нінель Григорівну, методиста науково-методичного центру 

дошкільної, початкової та спеціальної освіти Хмельницького обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти щодо схвалення корекційно-розвиткової 

програми для 1-4 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з 

інтелектуальними порушеннями «Альтернативна комунікація». 

Укладачі:  

Грох М. А. – вчитель-дефектолог Солобковецького навчально-

реабілітаційного центру Хмельницької обласної ради. 

Посвістак О. М. – заступник директора з навчальної роботи Солобковецького 

навчально-реабілітаційного центру Хмельницької обласної ради. 

Рецензенти:  

Грицюк Н. Г. – методист науково-методичного центру дошкільної, початкової 

та спеціальної освіти Хмельницького обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти;  

Басалюк Н. М. – учитель-логопед Хмельницької НВК № 4, кандидат 

педагогічних наук. 

2.5. Грицюк Нінель Григорівну, методиста науково-методичного центру 

дошкільної, початкової та спеціальної освіти Хмельницького обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти щодо схвалення корекційно-розвиткової 



програми для 5-7 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з 

інтелектуальними порушеннями «Альтернативна комунікація». 

Укладачі:  

Кшишовська І. В., учитель-логопед Солобковецького навчально-

реабілітаційного центру Хмельницької обласної ради. 

Посвістак О. М. – заступник директора з навчальної роботи Солобковецького 

навчально-реабілітаційного центру Хмельницької обласної ради. 

Рецензенти:  

Грицюк Н. Г. – методист науково-методичного центру дошкільної, початкової 

та спеціальної освіти Хмельницького обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти. 

Басалюк Н. М. – учитель-логопед Хмельницької НВК № 4, кандидат 

педагогічних наук. 

 

ВИРІШИЛИ: 

2. Схвалити та рекомендувати для використання:  

2.1 збірку сценаріїв «Молодь Хмельниччини за здоровий спосіб життя»; 

2.2. робочий зошит-альбом для учнів 3 класу «Мистецтво-3»; 

2.3. робочий зошит-альбом для учнів 4 класу «Мистецтво-4»; 

2.4. корекційно-розвиткову програму для 1-4 класів спеціальних закладів 

загальної середньої освіти для дітей з інтелектуальними порушеннями 

«Альтернативна комунікація»; 

2.5. корекційно-розвиткову програму для 5-7 класів спеціальних закладів 

загальної середньої освіти для дітей з інтелектуальними порушеннями 

«Альтернативна комунікація». 

 

Голосували: за – 19 ; проти – ; утримались – . 

 

 

 

Голова науково-методичної ради                                             В. І. Очеретянко 

 

 

Секретар науково-методичної ради                                          І. О. Фрига  


