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ПРОТОКОЛ № 2  

 

засідання науково-методичної ради Хмельницького обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

 

Від 25.03.2021 р.                                                                  м. Хмельницький 

 

Головуючий – Очеретянко В. І. 

Секретар – Фрига І. О. 

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

Войтенко В. І., Галас А. В., Гіджеліцький І. К., Гончарук Г. М., Гринчук Л. В., 

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

Страшнюк Ж. Д., Назаренко А. П. 

Відсутні: Берека В. Є., Власова М. М.,  

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

 

1. Про хід виконання рішення науково-методичної ради від 25 червня 2020 

року «Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності методистів 

методичних служб засобами пролонгованих дистанційних тренінгів»  

Інформує: Сологуб Олександра  

Станіславівна, методист науково-методичного  

центру викладання інформатики, інформаційно- 

комунікаційних технологій і дистанційного  

навчання Хмельницького ОІППО 

 

2. Науково-методичне забезпечення впровадження інноваційних технологій в 

практику роботи вчителів іноземної мови НУШ. 

Інформує:  

Мороз Тетяна Віталіївна Луценко Лариса  

Петрівна, методисти сектору організаційно- 

методичної роботи з педагогічними працівниками  

суспільно-гуманітарних та мистецьких дисциплін  

Хмельницького ОІППО. 

 

3. Про діяльність Хмельницького обласного навчально-методичного центру 

психологічної служби щодо профілактики поширення та подолання проявів 

насильства, булінгу в закладах освіти області.  

Інформує:  

Страшнюк Жанна Дмитрівна, завідувач  

обласного навчально-методичного центру  

психологічної служби Хмельницького ОІППО 

 

4. Про схвалення навчальних програм, посібників.  



4.1. Про схвалення навчального посібника «Задачі з хімії для учнів 10 

класів та студентів коледжів». 

Автори: 

Мельник Віталій Сергійович – викладач вищої категорії, старший викладач 

Хмельницького базового фахового медичного коледжу. 

Гаврішко Марія Василівна – викладач вищої категорії, старший викладач 

Хмельницького базового фахового медичного коледжу, відмінник освіти України. 

Рецензенти: 

Вашеняк І.Б., кандидат історичних наук, доцент, проректор з науково-

педагогічної роботи Хмельницького обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти. 

Винник В.П., викладач хімії Хмельницького базового фахового медичного 

коледжу, викладач І кваліфікаційної категорії. 

Інформує:  

Вашеняк Ірина Богданівна,  

проректор науково-педагогічної роботи 

 та моніторингу якості освіти  

Хмельницького ОІППО 

 

І СЛУХАЛИ: 

Сологуб Олександра Станіславівна, методистку науково-методичного 

центру викладання інформатики, інформаційно-комунікаційних технологій і 

дистанційного навчання Хмельницького ОІППО, про хід виконання рішення 

науково-методичної ради від 25 червня 2020 року «Розвиток інформаційно-

комунікаційної компетентності методистів методичних служб засобами 

пролонгованих дистанційних тренінгів». 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію Сологуб Олександри Станіславівни про хід виконання рішення 

науково-методичної ради від 25 червня 2020 року «Розвиток інформаційно-

комунікаційної компетентності методистів методичних служб засобами 

пролонгованих дистанційних тренінгів» взяти до відома та зняти дане питання з 

контролю. 

Голосували: за – 18; проти – ; утримались – . 

 

ІІ СЛУХАЛИ:  

Луценко Ларису Петрівну, методистку сектору організаційно-методичної 

роботи з педагогічними працівниками суспільно-гуманітарних та мистецьких 

дисциплін про науково-методичне забезпечення впровадження інноваційних 

технологій в практику роботи вчителів іноземної мови НУШ. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Схвалити роботу методистів іноземних мов сектора організаційно-

методичної роботи з педагогічними працівниками суспільно-гуманітарних та 

мистецьких дисциплін з питань науково-методичного забезпечення впровадження 

інноваційних технологій в практику роботи вчителів іноземної мови НУШ. 

2. Методистам іноземних мов сектора організаційно-методичної роботи з 

педагогічними працівниками суспільно-гуманітарних та мистецьких дисциплін: 



2.1. Продовжити роботу по здійсненню науково-методичної підтримки 

впровадження інноваційних технологій в практику роботи вчителів іноземної мови 

НУШ.                                                                                  протягом року 

2.2. Забезпечити методичну підтримку реалізації пілотного проєкту НУШ в 

основній школі.                                                                            постійно    

2.3. Працювати над розбудовою віртуальної методичної вітальні вчителів 

іноземної мови: блогу «Deutsch ist Plus» для вчителів німецької мови та «English» 

для вчителів англійської мови.                                    постійно 

З метою реалізації принципу наступності вивчення іноземної мови в 

дошкільному закладі та початковій школі, організувати  зустріч керівників гуртків 

іноземної мови з учителями іноземної мови початкових класів на тему: «Мовлення 

дитини. Іноземна мова.»                                             вересень 2021 р. 

  

ІІІ СЛУХАЛИ  

Страшнюк Жанну Дмитрівну, завідувачку обласного навчально-

методичного центру психологічної служби Хмельницького ОІППО, про діяльність 

Хмельницького обласного навчально-методичного центру психологічної служби 

щодо профілактики поширення та подолання проявів насильства, булінгу в закладах 

освіти області.  

ВИРІШИЛИ:  

1. Схвалити роботу Обласного навчально-методичного центру психологічної 

служби Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, як 

таку, що забезпечує якісний системний методичний супровід діяльності фахівців 

психологічної служби щодо профілактики поширення та подолання проявів 

насильства, булінгу в закладах освіти області. 

 

2. Обласному навчально-методичному центру психологічної служби 

(ОНМЦПС) спрямовувати свою діяльність на:  

2.1. Продовження роботи щодо здійснення аналізу розвитку психологічної 

служби системи освіти області, за результатами якого інформувати Департамент 

освіти і науки. 

2.2.Запровадження інноваційних форм методичної роботи з практичними 

психологами, соціальними педагогами закладів освіти, спрямованих на підвищення 

їх професійного рівня щодо якості надання психологічних та соціально-

педагогічних послуг у профілактиці насильства й булінгу. 

2.3. Приділення уваги подальшій розробці та апробації моделей забезпечення 

необхідних соціально-психологічних послуг адміністрації, педагогам, учням, 

батькам щодо профілактики поширення й подолання проявів насильства, булінгу в 

освітньому середовищі. 

2.4. Забезпечення контролю за дотриманням фахівцями психологічної служби 

вимог нормативно-правових документів, які регламентують діяльність практичних 

психологів, соціальних педагогів з питань психологічного забезпечення превенції 

насильства та булінгу в підлітковому середовищі. 

2.5.Надання консультативної та інших видів допомоги начальникам 

структурних підрозділів з питань освіти територіальних громад, директорам центрів 

професійного розвитку педагогічних працівників, керівникам закладів освіти щодо 



профілактики поширення, подолання проявів насильства, булінгу в освітньому й 

молодіжному середовищі. 

2.6. Здійснення пошуку, узагальнення і поширення кращого досвіду роботи 

практичних психологів, соціальних педагогів закладів освіти з питань протидії 

жорстокому поводженню та насильству над дітьми. 

2.7. Продовження роботи щодо розширення співробітництва ОНМЦПС 

ХОІППО і фахівців психологічної служби системи освіти області з органами 

охорони здоров’я, службами у справах дітей, ювенальною превенцією, соціальними 

службами для сім’ї, дітей та молоді, громадськістю, іншими структурами, які 

опікуються проблемами захисту дітей й учнівської молоді від насильства, булінгу. 

2.8.Розширення бази методично-інформаційного забезпечення ОНМЦПС з 

питань протидії поширенню та подолання проявів насильства, булінгу в освітньому 

середовищі: банку діагностичних методик; просвітницьких матеріалів; банку 

корекційних, розвивальних, тренінгових програм, тематичної психологічної 

літератури, фахової періодики тощо. 

3. Видавничому відділу ХОІППО: 

3.1 Систематично висвітлювати в обласній освітянській газеті «Майбуття» 

матеріали кращого досвіду роботи практичних психологів і соціальних педагогів 

закладів освіти з питань психологічного забезпечення протидії жорстокому 

поводженню, насильству та булінгу над дітьми. 

 

ІV СЛУХАЛИ: 

1. Вашеняк Ірину Богданівну, проректора науково-педагогічної роботи та 

моніторингу якості освіти щодо схвалення навчального посібника «Задачі з хімії для 

учнів 10 класів та студентів коледжів». 

Автори: 

Мельник Віталій Сергійович – викладач вищої категорії, старший викладач 

Хмельницького базового фахового медичного коледжу. 

Гаврішко Марія Василівна – викладач вищої категорії, старший викладач 

Хмельницького базового фахового медичного коледжу, відмінник освіти України. 

Рецензенти: 

Вашеняк І.Б., кандидат історичних наук, доцент, проректор з науково-

педагогічної роботи Хмельницького обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти. 

Винник В.П., викладач хімії Хмельницького базового фахового медичного 

коледжу, викладач І кваліфікаційної категорії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Схвалити та рекомендувати для використання навчальний посібник 

«Задачі з хімії для учнів 10 класів та студентів коледжів». 

 

Голосували: за – 18 ; проти – ; утримались – . 

 

 

 

Голова науково-методичної ради                                             В. І. Очеретянко 

 



 

Секретар науково-методичної ради                                          І. О. Фрига  


