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Пріоритетні напрями роботи ХОІППО на 2021 рік
Удосконалення регіональної системи безперервної освіти педагогічних
працівників відповідно до Концепції державної політики у сфері
реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»,
забезпечення її випереджувального характеру, відповідно до напрямів
реформування системи освіти та суспільних викликів, нових державних
освітніх стандартів та сучасних підходів.
Науково-методичний та організаційний супровід реалізації державних і
регіональних освітніх програм, заходів.
Розширення співпраці із закладами дошкільної, загальної середньої та
позашкільної освіти у питаннях підвищення кваліфікації педагогічних
працівників відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від
21.08.2019 р. №800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і
науково-педагогічних працівників» та від 29.05.2020 р. №672 «Деякі питання
професійного розвитку педагогічних кадрів».
Розвиток управлінського потенціалу органів управління освітою
територіальних громад, формування бази даних найкращих практик з
управління у сфері освіти територіальних громад та їх упровадження у
практику роботи.
Вибудова нової моделі партнерської взаємодії інституту та центрів
професійного розвитку педагогічних працівників, органів управління освітою,
закладів освіти, у тому числі опорних закладів, із питань безперервного
професійного розвитку і створення системи якісної освіти в умовах
децентралізаціїї.
Застосування варіативних моделей організації освітнього процесу та
оновлення змісту й різних форм організації підвищення кваліфікації
педагогічних кадрів закладів освіти у зв’язку з реалізацією Концепції «Нова
українська школа».
Забезпечення професійного розвитку в системі підвищення кваліфікації
педагогічних працівників щодо особливостей роботи з дітьми з особливими
освітніми потребами в рамках інклюзивного навчання.
Розвиток професійної компетентності педагогічних кадрів щодо організації та
здійснення національно-патріотичного виховання дітей і учнівської молоді.
Розроблення цілісної системи виявлення здібностей та обдаровань учнів та
психолого-педагогічного
супроводу
розвитку
обдарованої
молоді,
підвищення рівня організаційно-методичної підготовки учнів закладів освіти
до участі у всеукраїнських учнівських олімпіадах, турнірах, конкурсах.
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Підвищення інноваційного потенціалу науково-педагогічних і педагогічних
працівників через залучення їх до інноваційної та дослідно-експериментальної діяльності.
Реалізація політики доброчесності, комплексу академічних цінностей, норм
наукової етики, а також створення та використання інтернет-ресурсів,
напрацювань тимчасових науково-дослідних колективів і професійних
спільнот для висвітлення наукових досягнень та підтримки результатів
інноваційної діяльності.
Зміцнення зовнішнього співробітництва, у тому числі міжнародного, участь у
національних, міжнародних програмах та проєктах, подальший інноваційний
розвиток системи післядипломної педагогічної освіти, що відповідає
світовим тенденціям і враховує освітні потреби суб’єктів освітнього процесу.
Розвиток освітнього середовища регіону через формування ІК
компетентностей педагогічних працівників; наповнення контентів вебпорталу «Освіта Хмельниччини» змістовими модулями, розширення
електронного освітнього ресурсу та здійснення інформаційно-методичного
супроводу педагогічних працівників із метою створення умов для оновлення
форм, засобів, технологій та методів викладання шкільних дисциплін;
підтримка системи інформаційно-аналітичного методичного забезпечення у
сфері дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.
Модернізація форм, змісту і методів роботи з питань моніторингу та
експертизи якості освіти з педагогічними працівниками, підготовка їх до
роботи в сучасних умовах Нової української школи.
Координація діяльності та надання науково-методичних консультацій
педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти у
Хмельницькій області з питань здійснення моніторингових досліджень якості
освіти, проведення ЗНО-2021.
Аналіз результатів експертизи (апробації) новостворених підручників,
посібників, електронних програмних засобів навчального призначення.
Організація та координація масових методичних заходів із питань
моніторингу якості освіти, експертизи якості освіти, зовнішнього незалежного
оцінювання.
Покращення матеріально-технічної бази інституту, капітальний ремонт
покрівлі, обладнання навчальних аудиторій.
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І. ОРГАНІЗАЦІЙНО-КЕРІВНА ДІЯЛЬНІСТЬ
1.1. Циклограма діяльності інституту
Тижні І тиждень
місяця
Дні

ІІ тиждень

Понеділок Наради при
ректорові

Тренінги і
Наради при
практичні заняття з ректорові
нових
інформаційних
технологій для
науковометодичних
працівників

Вівторок

Організаційні Засідання Вченої
наради у
ради (березень,
проректорів
червень, жовтень,
грудень)
Теоретико-практичні семінари для
науково-методичних працівників
(січень, лютий,
травень, вересень,
листопад)

Середа

Засідання обласних творчих груп

Четвер

Проведення вебінарів

П’ятниця

Засідання кафедр
(січень, квітень,
червень, жовтень,
грудень)

ІІІ тиждень

Організаційні
наради
у проректорів

ІV тиждень

Засідання
ректорату

Засідання
науковометодичної
ради
(березень,
травень,
жовтень,
грудень)

Засідання
обласних
лабораторій

Тренінги та
Засідання
практичні зацентрів
няття з нових
інформаційних
технологій для
науковометодичних
працівників
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1.3. Формування планів роботи структурних підрозділів
Зміст роботи

Термін
виконання

Відповідальний

річні

до 15.01.2021

зав. кафедрами
зав. центрами
зав. бібліотекою

місячні

до 1 числа
кожного місяця

зав. центрами

курсів, семінарів

за 2 тижні
до початку

Білик Н.В.
зав. кафедрами
зав. центрами

шкіл вищої педагогічної майстерності,
педагогічного досвіду

до 10 січня

зав. кафедрами
зав. центрами

творчих груп, майстерень, лабораторій

до 10 січня

зав. кафедрами
зав. центрами

науково-дослідної та дослідноекспериментальної роботи

до 10 січня

зав. кафедрами

курсів підвищення кваліфікації педагогічних і
керівних працівників області на 2021 рік

до 01.01.2021 р.

Білик Н.В.

консультацій

до 10 січня

зав. кафедрами
зав. центрами

засідань творчих груп

до 10 січня

зав. кафедрами
зав. центрами

семінарів, занять шкіл вищої педагогічної
майстерності, майстер-класів тощо

до 10 січня

зав. кафедрами
зав. центрами

1.3.1. Скласти план роботи
кафедр, центрів, бібліотеки інституту:

1.3.2. Скласти графіки
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1.4. Засідання Вченої ради
І засідання (березень)
Про підсумки звітів кафедр та науково-педагогічних працівників за Вашеняк І.Б.
2020 рік
Про затвердження Положення "Про організацію освітнього процесу" Соловей М.В.
Про підсумки виконання фінансового плану інституту за 2020 рік та
фінансовий план інституту на 2021 рік

Зарембовська Л.П.

ІІ засідання (червень)
Про Стратегічний план розвитку ХОІППО

Гіджеліцький І.К.

Про затвердження положення «Про систему внутрішнього
забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти в
ХОІППО»

Вашеняк І. Б.

Про затвердження положення «Про організацію дистанційного
навчання в ХОІППО»

Соловей М. В.

Про пріоритетні напрями діяльності кафедри педагогіки та
психології в умовах реформування освіти

Гулеватий А.А.

ІІІ засідання (жовтень)
Про підсумки проведення дослідно-експериментальної роботи з Войтович Г.І.
проблеми ««Підвищення рівня якості освіти шляхом впровадження
методів ейдетики в освітній процес закладу загальної середньої
освіти» (Хмельницька середня загальноосвітня школа I-III ступенів
№22 імені Олега Ольжича)
Про затвердження положення «Про кадрову комісію ХОІППО»

Білошицький С. В.

Про програму розвитку співпраці ХОІППО з Хмельницьким
обласним ліцеєм

Гіджеліцький І. К.

Про підсумки науково-педагогічної діяльності кафедри теорії та
Ковальська О.П.
методик дошкільної і початкової освіти за 2017-2021 роки та пріоритетні напрями діяльності кафедри в умовах реформування освіти
ІV засідання (грудень)
(спільно з науково-методичною радою)
Про підсумки роботи інституту в 2021 році та завдання на 2022 рік

Очеретянко В.І.

Про затвердження плану роботи інституту на 2022 рік

Гіджеліцький І.К.

Про ухвалення навчальних планів курсів підвищення кваліфікації
керівних та педагогічних кадрів на 2022 рік

Соловей М.В.

Про затвердження індивідуальних тем науково-дослідної та
дослідно-експериментальної роботи працівників інституту

Вашеняк І.Б.
завідувачі кафедр

Про затвердження складу експертних предметних комісій

Гіджеліцький І.К.
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1.5. Засідання науково-методичної ради
І засідання (лютий)
Про затвердження рішень експертної комісії щодо оцінки
методичних розробок учителів, які претендують на присвоєння
звання «Учитель-методист», «Вихователь-методист», «Викладачметодист», «Практичний психолог-методист», «Педагогорганізатор-методист», «Керівник гуртка – методист».
ІІ засідання (березень)
Про хід виконання рішення науково-методичної ради від
25 червня 2020 року «Розвиток інформаційно-комунікаційної
компетентності методистів методичних служб засобами
пролонгованих дистанційних тренінгів».
Науково-методичне забезпечення трансформування інноваційних
технологій у практику роботи вчителів іноземної мови Нової
української школи.
Про діяльність Хмельницького обласного навчально-методичного
центру психологічної служби щодо профілактики поширення та
подолання проявів насильства, булінгу в закладах освіти області.
ІІІ засідання (червень)
Про здійснення професійного розвитку педагогічних працівників
закладів позашкільної освіти, їх підготовку до роботи в умовах
Нової української школи.
Про хід виконання рішення науково-методичної ради від
25 червня 2020 року «Готовність учителя хімії до реалізації
завдань освітнього процесу в сучасному просторі».
Про хід виконання рішення науково-методичної ради від
25 червня 2020 року «Принципи та завдання взаємодії фахівців
Інклюзивно-ресурсного центру з командою психологопедагогічного супроводу», м. Нетішин.
ІV засідання (жовтень)
Про завершення Всеукраїнського експерименту «Розроблення і
впровадження науково-методичного забезпечення початкової
освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту
початкової загальної освіти» у початковій школі.
Про вибудову нової моделі партнерської взаємодії інституту та
центру професійного розвитку педагогічних працівників
Хмельниччини в умовах децентралізації.
Про хід виконання рішення науково-методичної ради від
17 листопада 2020 року «Про здійснення методичної підтримки
діяльності керівників закладів освіти в умовах освітніх змін».
V засідання (грудень)
(спільно із засіданням Вченої ради)

Пастернак О.В.

Сологуб О.С.

Мороз Т.В.
Луценко Л.П.
Страшнюк Ж.Д.

Орловська Н.М.
Дубковецька Г. М.
Мельник С. В.

Галас А.В.

Кошка О.А.
Буймістер Л. В.
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ІІ. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ
ДЕРЖАВНИХ І РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОГРАМ
2.1. Державні програми
Види роботи
Стратегія національно-патріотичного
виховання дітей та молоді до 2025 року
Державна соціальна програма “Національний план дій щодо реалізації Конвенції
ООН “Про права дитини на період до 2021
року” (Постанова Кабінету Міністрів
України від 30 травня 2018 року № 453)
Національна стратегія з оздоровчої
рухової активності в Україні на період до
2025 року “Рухова активність - здоровий
спосіб життя - здорова нація”
Національна стратегія розбудови
безпечного і здорового освітнього
середовища в Новій українській
школі (Указ Президента України
№195/2020)

Термін
виконання
упродовж
року
упродовж
року

Відповідальний Форми
узагальнення
Гіджеліцький І.К.
звіт
Берека В.Є.
Гіджеліцький І.К.
звіт
Берека В.Є.

упродовж
року

Гіджеліцький І.К.
Поліщук А.Й.
Шнира О.О.

звіт

упродовж
року

Поліщук А.Й.

звіт

2.2. Регіональні програми
Види роботи
Обласна програма розвитку освіти
Хмельницької області.
Продовжити виконання проєктів:
– “Дошкільна освіта”
– “Профільне навчання”
– “Обдарована дитина”
– “Дитина з особливими освітніми потребами”
– “Рівний доступ до якісної освіти”
– “Інтернатні заклади освіти”
– “Психологічний супровід освітнього процесу”
– “Виховання. Позашкільна освіта”

Термін
виконання
упродовж
року

Відповідальний

Гіджеліцький І.К
Каратаєва М.І.
Ратушняк Н.М.
Гребень О.В.
Мельник С.В.
Ребрина В.А.
Войтенко В.І.
Гринчук Л.В.
Галас В.А.
Грицюк Н.Г.
Страшнюк Ж.Д.
Берека В.Є.
План заходів щодо забезпечення права щоквартально Мельник С.В.
на освіту дітей з особливими освітніми
потребами в загальноосвітньому
просторі Хмельницької області
Програма поводження з відходами в
2018-2022 рр Мирна Л.А.
Хмельницькій області на 2018-2022
Дарченко Л.В.
роки, затверджена рішенням сесії
Хмельницької обласної ради від
27.03.2018 року №39-18/2018

Форми
узагальнення
звіт про
виконання
в межах
компетенції

звіт про
виконання
в межах
компетенції
довідка
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ІІІ. МІЖНАРОДНІ, ВСЕУКРАЇНСЬКІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ НАУКОВІ
КОНФЕРЕНЦІЇ, КРУГЛІ СТОЛИ, ФОРУМИ, ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ
3.1. Заходи міжнародного та всеукраїнського рівнів
Види роботи
ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Особистість на шляху до духовності:
теорія, практика, пошуки” на
базі Рівненського інституту
післядипломної педагогічної
освіти, експериментальні навчальні заклади Хмельниччини
(співорганізатори)
Всеукраїнська конференція
«Проблеми розвитку професійних компетентностей учителів
навчальних предметів суспільно-гуманітарного циклу в
контексті впровадження нового
Державного стандарту базової
середньої освіти»
Міжрегіональне засідання
кафедр менеджменту освіти
Хмельницький – Рівне – Луцьк
– Івано-Франківськ
“Медіаобізнаність як ключова
компетентність людини ХХІ
століття”
Онлайн-зустріч з викладачами
Міжнародного літнього
інституту вчителів (Канада)
«Спілкування через океан»
Віртуальна екскурсія в школу
Німеччини (Гессен) та України
(Хмельницький)
VІ інтернет-форум «Науковометодичний супровід
педагогічних працівників у світлі
Концепції Нової української
школи»

Термін
виконання
січень

Відповідальний
Орловська Н.М

Форми
узагальнення
збірник

травень

Пулатова Л.Й.
Вашеняк І.Б.

збірник

червень

Гуменюк В.В.
викладачі кафедри

методичні
рекомендації

жовтень

Мороз Т.В.

папка навчальних
матеріалів

жовтень

Луценко Л.П.

відеоекускурсія

жовтень

Кошка О.А.,
методисти НМЦ

збірник
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3.2. Заходи регіонального та обласного рівнів
Види роботи
Круглий стіл “Реалізація
концепції STEM: виклики
та перспективи“
Друга обласна практична
конференція "Інноваційні
технології в системі наскрізного
виховання”
Коворкінг працівників дошкільної та початкової освіти “Наступність у впровадженні особистісно-орієнтованої моделі в
дошкільній та початковій освіті”
Регіональна науково-практична
конференція з початкової
освіти «Здобувач освіти в НУШ:
домінанти розвитку та шляхи
мобілізації ресурсів»
Обласний науково-методичний
семінар із питань розробки та
реалізації моделі школи
«Діалог» (на базі Нетішинської
ЗОШ І-ІІІ ст. №1).
Екологічна толока “Година для
планети Земля”
Презентаційний семінар (вебінар) «Митці рідного краю»
Круглий стіл ”Авторська школа
ХХІ століття: третя хвиля
відродження в незалежній
Україні”
Круглий стіл за результатами III
етапу моніторингу навчальних
досягнень учнів Нової
української школи, які
навчаються за різними
освітніми проектами
Круглий стіл до Дня європейських мов «Презентація-фотоконкурс цікавих місць Хмельниччини «До нас у гості – з Європи»
Круглий стіл для вчителів
літератури в рамках проєкту
«Науково-літературна студія як
форма модернізації процесу
вивчення літератури в школі»

Термін
виконання
лютий

Відповідальний

березень

Іова В.Ю.
Гіджеліцький І.К.

посібник

березень

Галас А.В.
Дарченко Л.Г.
Каратаєва М.І.

березень

Ковальська О.П.
кафедра

матеріали на блоги
“Дошкільний світ
Хмельниччини”,
“Учителю початкової
школи
Хмельниччини”
збірник статей

квітень

Гуменюк В.В.
Зазуліна Л.В.

методичні
рекомендації

квітень
квітень

Гільберг Т.Г.
Мирна Л.А.
Махмутова А.Є.

травень

Орловська Н.М.

методичні
рекомендації
електронна збірка,
мистецька мапа
методичні
рекомендації

травень

Романова О.В.

Гринчук Л.В.
методисти НМЦ

Форми
узагальнення
збірник

методичні
рекомендації

вересень

Мороз Т.В.
Луценко Л.П.

запис
відеозустрічей

жовтень

Пулатова Л.Й.
Місінькевич О.М.

збірник
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Круглий стіл «Цінності
громадянського суспільства»

жовтень

збірник

жовтеньлистопад

Пулатова Л.Й.
Ратушняк Н.М.
Кенц Г.І.
Харченко А.А.
Кафедра

Круглий стіл «Програма
розвитку дітей раннього та
дошкільного віку: досвід
упровадження»
Науково-практична конференція “Освіта Хмельниччини: психолого-педагогічний супровід
модернізаційних процесів”
Круглий стіл “Забезпечення
перспективності, наступності і
неперервності між початковою і
базовою загальною середньою
освітою як злагоджений зв'язок
компонентів освіти”
Семінар-практикум
«Особистісна та професійна
ефективність педагога в НУШ:
вектор розвитку»

листопад

Гулеватий А.А.

збірник наукових
праць

листопад

Гільберг Т.Г.

збірник статей

листопад

Ковальська О.П.
кафедра

методичні
рекомендації

збірник статей
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IV. ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
КЕРІВНИХ І ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ
4.1. Здійснення підвищення кваліфікації та комплексна освітня
підготовка педагогічних працівників і працівників науковометодичних об’єднань
4.1.1. Організаційна робота
Види роботи

Термін
виконання

Забезпечити підвищення кваліфікації керівних і педагогічних працівників у ЦІППО НАПН України

за планом ЦІППО Соловей М.В.
упродовж року
Білик Н.В.

Організувати курси підвищення
кваліфікації керівних і педагогічних працівників області на базі
ХОІППО

за окремим
планом
упродовж року

зав. кафедрами
куратори

Провести семінар керівників
центрів професійного розвитку
рай(міськ) відділів (управлінь)
освіти з питань організації курсів
підвищення кваліфікації
педпрацівників у ІІ півріччі та їх
планування на наступний рік

червень

Соловей М.В.
Білик Н.В.

Розробити і затвердити проєкт
навчального плану курсів підвищення кваліфікації педагогічних
та керівних кадрів області
на 2021 рік

жовтень

Соловей М.В.

Скласти план-графік і загальний
баланс годин курсів підвищення
кваліфікації для розрахунку
навантаження викладачів та
планування навчальної роботи
на 2021 рік

з січня 2021 р.

Білик Н.В.

Розробити і затвердити робочі
навчальні плани курсів підвищення кваліфікації за категоріями
слухачів на 2021 рік

з січня 2021 р.

зав. кафедрами

Здійснювати систематичний конт- постійно
роль за роботою курсів, аналізувати виконання навчального плану і
навантаження викладачів

Відповідальний

Форми
узагальнення

Білик Н.В.
зав. кафедрами
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Усього слухачів

1

Кількість груп

кафедра менеджменту та освітніх технологій
Керівники гуртків
4
Директори/завідувачі закладів дошкільної освіти
2
Директори/завідувачі ЗДО та вихователі
2
Новопризначені директори ЗЗСО та заступники
директорів (термін роботи на займаній посаді до 2-х
1
років)
Новопризначені заступники директорів ЗЗСО з
1
навчальної, навчально-виховної, виховної роботи
(термін роботи на займаній посаді до 2-х років)
Директори ЗЗСО (більше 2-х років)
3
Заступники директорів ЗЗСО з навчальної, навчальновиховної, виховної роботи (термін роботи на займаній
5
посаді більше 2-х років)
Директори, заступники та методисти, завідувачі
відділів та культорганізатори закладів позашкільної
1
освіти
Директори (завідувачі), консультанти (методисти )
1
центрів професійного розвитку (методичних кабінетів)
Консультанти (методисти) центрів професійного
1
розвитку) (методичних кабінетів)
Бібліотекарі закладів освіти
2
Педагоги-організатори
4
Учителі проєктних класів «Інтелект України»
1
Експерти з інституційного аудиту (на замовлення
Управління державної служби якості освіти у
2
Хмельницькій області)
Керівники закладів освіти «Розбудова внутрішньої
системи забезпечення якості освіти та інституційний
1
аудит»
Педагоги, керівники закладів загальної середньої та
позашкільної освіти, методисти методичних служб
1
«Оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти
як складова забезпечення якості освіти»
Керівники закладів освіти «Правове регулювання
2
трудових відносин у закладі освіти»
Керівники закладів освіти «Кадрова та фінансова
1
політика закладу освіти в умовах автономії»
Керівники закладів загальної середньої освіти
«Стратегічне управління розвитком закладу загальної
1
середньої освіти»

Заочна

2-тижневі на базі центрів
професійного розвитку
1-тижневі на базі центрів
професійного розвитку
Підвищення кваліфікації
з додаткових предметів
на базі центрів професійного розвитку

1тижневі
Семінари
Підвищення кваліфікації
з додаткових предметів

2-тижневі

Категорії слухачів

3-тижневі

4.1.2. Зведені дані про кількість навчальних груп і слухачів курсів
підвищення кваліфікації педагогічних, керівних працівників
і працівників науково-методичних об’єднань

4
2
2

136
60
58

1

32

1

31

3

80

5

146

1

19

1

19

1

22

2
4
1

60
106
28

2

50

1

33

1

39

2

50

1

31

2

46
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Кількість груп

Усього слухачів

Охорона праці та безпека життєдіяльності в галузі
35
освіти (керівні кадри освіти)
Разом по кафедрі
2
19 6
44
1
кафедра теорії і методик дошкільної та початкової освіти
Вихователі ЗДО
12
8
Вихователі-методисти ЗДО
1
Музичні керівники ЗДО
2
Інструктори з фізичної культури ЗДО
1
Керівники гуртків ЗДО
1
Учителі поч. класів, новопризначені вчителі, що не
1
пройшли базову підготовку НУШ 60 год
Учителі поч. класів, що пройшли базову підготовку
14
5
НУШ
Учителі початкових класів, що викладають
4
1
інформатику в початковій школі
Учителі початкових класів, що викладають
2
українську мову (на поділі класу)
Учителі музичного та образотворчого мистецтва в
2
початкових классах
Учителі фізичної культури в початкових класах
2
Вихователі ГПД
7
Учителі основ здоров’я (3-4 кл.)
1
Разом по кафедрі
17 23
10
8
5
1
кафедра теорії і методик суспільно-гуманітарних дисциплін
Учителі укр. мови та літератури
10
4
Учителі зарубіжної літератури
6
1
Учителі музичного мистецтва та мистецтва
3
Учителі ОБМ та мистецтва
2
Учителі мистецтва
2
Учителі англійської мови, які викладають в початковій
5
школі
Учителі історії
6
Учителі громадянської освіти
2
Учителі англійської мови
7
2
Учителі німецької мови
2
Учителі польської мови,французької мови
1
Учителі російської мови та літератури
1
Учителі правознавства
3

Заочна

Підвищення кваліфікації
з додаткових предметів
2-тижневі на базі центрів
професійного розвитку
1-тижневі на базі центрів
професійного розвитку
Підвищення кваліфікації
з додаткових предметів
на базі центрів професійного розвитку

Семінари

1тижневі

2-тижневі

3-тижневі

Категорії слухачів

35

1393

72

2439

20
1
2
1
1

548
31
67
24
33

1

40

19

609

5

142

2

48

2

41

2
7
1
64

35
210
15
1843

14
7
3
2
2

410
205
87
63
48

5

159

6
2
9
2
1
1
3

194
49
276
53
25
23
72
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Усього слухачів

1
1

Кількість груп

Учителі предметів духовно- морального
1
спрямування (етика, християнська етика)
Заочна форма
Разом по кафедрі
51
7
кафедра теорії і методик природничо-математичних дисциплін
Учителі географії
5
1
Учителі біології (6-9 кл.)
6
Учителі хімії
5
Учителі математики (5-9 кл.)
8
Учителі математики (10-11 кл.)
3
Учителі фізики (7-9 кл.)
4
Учителі фізики і астрономії (10-11 кл.)
2
Учителі інформатики
5
Учителі трудового навчання
6
Учителі технології та креслення
1
Учителі біології і екології (10-11 кл.)
2
Учителі природознавства
3
Учителі основ фінансової грамотності
1
Семінари: 3 групи
3
Програма «Реалізація наскрізних змістовних ліній
на уроках хімії» та «Проблемне навчання на уроках
хімії»
Прогама «Створення цифрового контенту на
уроках хімії»
Програма «Методичні підходи до розв’язання
розрахункових задач з хімії» та «Розв’язування
типових і нетипових задач з екології»
Разом по кафедрі
51 3
1
кафедра педагогіки та психології
Практичні психологи ЗДО
2
Асистенти вихователів інклюзивних груп ЗДО
2
Дефектологи, педагогічні працівники інклюзивних
1
груп ЗДО
Логопеди ЗДО
1
Учителі фізичної культури
5
1
Учителі предмета “Захист України”
3
Учителі-логопеди ЗЗСО
1

Заочна

2-тижневі на базі центрів
професійного розвитку
1-тижневі на базі центрів
професійного розвитку
Підвищення кваліфікації
з додаткових предметів
на базі центрів професійного розвитку

Підвищення кваліфікації
з додаткових предметів

Семінари

1тижневі

2-тижневі

3-тижневі

Категорії слухачів

1

21

59

25
1710

6
6
5
8
3
4
2
5
6
1
2
3
1
3

151
149
121
219
86
107
65
160
145
28
51
71
19
49

55

1420

2
2

39
50

1

20

1
6
3
1

27
174
67
29

17

2

2
5
2

64
124
49

2

2

44

1

1

23

2
2

7
6
5
3

174
136
132
91

1

5

134

1

1

28

1

1
1

4

5
4
5
3
4

Заочна форма
Разом по кафедрі
УСЬОГО ПО КАФЕДРАХ:

Заочна

Усього слухачів

Семінари
Підвищення кваліфікації
з додаткових предметів
2-тижневі на базі центрів
професійного розвитку
1-тижневі на базі центрів
професійного розвитку
Підвищення кваліфікації
з додаткових предметів
на базі центрів професійного розвитку

Кількість груп

Учителі -дефектологи
Класні керівники
Соціальні педагоги ЗЗСО
Вихователі шкіл-інтернатів, навчальнореабілітаційних центрів
Директори, педагогічні працівники інклюзивноресурних центрів
Учителі індивідуального навчання
Учителі інклюзивного навчання
Асистенти вчителів інклюзивного навчання
Учителі основ здоров’я (5-9 кл.)
Розвиток психолого-педагогічних
компетентностей вчителя

1тижневі

2-тижневі

3-тижневі

Категорії слухачів

2

6

23

42

154

3

20

0

1

7

1

5
8

1488

74

8

14

9

2

308

8900

4.1.3. План підвищення кваліфікації науково-педагогічних
і педагогічних працівників закладу
Категорія курсів підвищення
кваліфікації при ЦІППО

ПІБ працівника
інституту

Посада

Місце
проведення

Завідувачі (методисти) центрів
(кабінетів, лабораторій) дистанційного
навчання закладів ППО

Максименко В.А.

методист

ЦІППО

Коучінгові технології в діяльності
фахівців системи освіти

Мельник Л.М.

старший
викладач

ЦІППО

Проектування сучасного уроку:
теорія і практика

Мороз Т.В.

старший
викладач

ЦІППО

Проектування сучасного уроку:
теорія і практика

Луценко Л.П.

старший
викладач

ЦІППО
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4.2. Реалізація інших форм підготовки кадрів.
Проведення сертифікованих семінарів, практикумів, тренінгів,
вебінарів, майстер-класів тощо
Види роботи
Діяльність центрів професійного
розвитку педагогічних працівників у
світлі сучасних викликів, категорія
учасників – директори ЦПР,
консультанти
Сервіси Google у діяльності
педагогічного працівника центру
професійного розвитку
STEM-освіта на уроках суспільних
дисциплін: особливості впровадження
Формувальне і сумативне оцінювання
навчальних досягнень з англійської
мови
Формувальне і сумативне оцінювання
навчальних досягнень з німецької
мови
Сертифікований науково-методичний
семінар-практикум «Організація освітнього середовища в закладах інституційного догляду та виховання дітей,
спеціальних, санаторних школах, НРЦ
обласного підпорядкування:
традиційні форми та дистанційні
новації» (керівники закладів освіти)
Сертифікований семінар (вебінар)
«Художньо-практична діяльність на
уроках галузі «Мистецтво»
Семінар-практикум “Сучасні підходи
до організації науково-методичної
роботи в позашкільному навчальному
закладі”
Тренінг «Онлайн-тести як ефективний
вид роботи в навчальному процесі»
Підвищення рівня інформаційнокомунікаційних компетентностей
педагога в умовах дистанційної
роботи
Державно-громадське
самоврядування в закладах освіти
Розвиток професійної компетентності
бібліотечного працівника закладу
загальної середньої освіти
Культура українського офіційноділового мовлення. Зміни в
українському правописі

Термін
виконання
січень
лютий

Відповідальний
Кошка О.А.,
Кулик О.О.

січень-лютий Сологуб О.С.

Ребрина В.А.
Максименко В.А.

Форми
узагальнення
презентаційні
матеріали

матеріали в
classroom

лютий

Левицький В.В.
Кенц Г.І.
Мороз Т.В.

презентаційні
матеріали
презентаційні
матеріали

лютий

Луценко Л.П.

презентаційні
матеріали

лютий

Грицюк Н.Г.
Білошицький С.В.

рекомендації

лютий

Махмутова А.Є.

рекомендації

лютий

Орловська Н.М.

рекомендації

лютий

Місінькевич О.М.

рекомендації

лютий

Дарченко Л.Г.
Каратаєва М.І.

методичні
рекомендації

лютий
жовтень
березень

Буймістер Л.В.

презентаційні
матеріали
презентаційні
матеріали

березень

Манзюк С.А.

лютий

Фарварщук В.П.

презентаційні
матеріали
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Тренінг “Оцінювання навчальних
досягнень учнів як аспект моніторингу
якості освіти”
Семінар-практикум для фахівців
інклюзивно-ресурсних центрів
(учителі-реабілітологи) «Актуальні
проблеми реабілітації дітей з
особливими освітніми потребами:
практичний аспект» на базі Кам’янецьПодільського ІРЦ
Використання цифрових інструментів
формувального оцінювання при
вивченні математики
STEM у контексті шкільної біологічної
освіти
Професійний стандарт професії
«Керівник закладу загальної
середньої освіти: два виміри
діяльності» (категорія – керівники
ЗЗСО)
Семінар-практикум для фахівців
інклюзивно-ресурсних центрів
(логопеди) «Приклад успішної роботи
вчителя-логопеда в умовах
інклюзивно-ресурсного центру» на
базі Віньковецького ІРЦ (6 годин)
Продуктивне навчання як складова
сучасного уроку (історія і
правознавство)
Особливості та форми оцінювання
навчальних досягнень здобувачів
освіти на уроках української мови та
літератури
Педагогічний експеримент у системі
інноваційної освітньої діяльності
Базовий курс для вчителів
інформатики з викладання мовою
програмування Java
Дигіталізація навчального процесу з
формування комунікативної
компетентності здобувачів освіти на
уроках англійської мови
Дигіталізація навчального процесу з
формування комунікативної
компетентності здобувачів освіти на
уроках німецької мови
Сертифікований семінар для
консультантів ЦПРПП «Безперервна
освіта (евтагогіка) для самореалізації
та конкурентоспроможності вчителя»

березень

Зазуліна Л.В.

презентаційні
матеріали

березень

обласний
ресурсний центр
Кам’янецьПодільського ІРЦ

розробка
програми
семінару,
виступи

березень

Гринчук Л.В.

рекомендації

березень

Мирна Л.А.

рекомендації

березень
квітень

Кошка О.А.
Буймістер Л.В.

презентаційні
матеріали

квітень

обласний
розробка
ресурсний центр
програми
Віньковецького ІРЦ семінару,
виступи

квітень

Кенц Г.І.
Левицький В.В.

презентаційні
матеріали

квітень

Манзюк С.А.

презентаційні
матеріали

квітень

Красовська В.Ю.

квітень

Сологуб О.С.

презентаційні
матеріали
презентаційні
матеріали

квітень

Мороз Т.В.

презентаційні
матеріали

квітень

Луценко Л.П.

презентаційні
матеріали

квітень

Кенц Г.І.

рекомендації
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Семінар-тренінг «Мотивація – нові горизонти навчання. Чому іноземну мову вчать усі, а знають тільки деякі?»
(для вчителів англійської мови)
Сертифікований обласний семінар
«Особливості формування життєвих
ключових компетентностей вихованців закладів інституційного догляду та
виховання дітей» (заступники
директорів з виховної роботи,
вихователі закладів інституційного
догляду та виховання дітей)
Практикум «Інтерпретація художнього
тексту»
Семінар-тренінг «Мотивація – нові
горизонти навчання. Чому іноземну
мову вчать усі, а знають тільки
деякі?» (для вчителів німецької мови)
Geogebra як засіб реалізації STEM
підходів при вивченні математики
Професійна компетентність учителя
фізики в сучасних умовах
Семінар-тренінг «Компетентності для
культури демократії в рамках
програми «Демократична школа»
Методика складання й оцінювання
компетентнісно орієнтованих завдань
із шкільної географії
Тренінг «Профілактика емоційного
вигорання фахівців ІРЦ» (6 годин)

квітень

Мороз Т.В.

рекомендації

квітень

Грицюк Н.Г.
Іова В.Ю.

презентаційні
матеріали

квітень

Місінькевич О.М.

рекомендації

квітень

Луценко Л.П.

рекомендації

квітень

Гринчук Л.В.

рекомендації

квітень

Гудзь В.В.

рекомендації

квітеньтравень

Ратушняк Н.М.

рекомендації

квітень
жовтень

Галкін Д.В.

рекомендації

травень

обласний
ресурсний центр

Сертифікований семінар-практикум
«Інноваційні технології корекції
мовлення у дітей з особливими
освітніми потребами спеціального
закладу освіти» (учителі-логопеди)
Семінар «Сучасні методики
викладання польської мови (в
контексті Нової української школи)»
Формування ключових компетентностей в учнів 5-9 класах на уроках
трудового навчання
Біоінформатика на уроках біології
Сертифікований семінар (вебінар)
«Формування інтересу до
музикування на дитячих музичних
інструментах»

травень

Грицюк Н.Г.

розробка
програми
семінару,
виступи
презентаційні
матеріали

червень

Пулатова Л.Й.

рекомендації

червень

Павич Н.М.

рекомендації

червень
серпень

Мирна Л.А.
Махмутова А.Є.

рекомендації
рекомендації
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Тренінг «Мовний менеджмент в освіті
та комунікативні стратегії»
Тренінг «Конструювання та аналіз
сучасного заняття на засадах
компетентнісного підходу»
Інтерактивно-практична
гра «Формування спроможної
освітньої мережі» в рамках шведськоукраїнського проєкту «Підтримка
децентралізації в Україні»
Тренінг «Протидія булінгу в закладах
освіти: управлінський та
психологічний аспекти»
Семінар-практикум “Інформаційнопедагогічні технології у практиці
роботи позашкільних навчальних
закладів”
Упровадження технології змішаного
навчання на уроках правознавства та
історії
VІ інтернет-форум «Науковометодичний супровід педагогічних
працівників у світлі Концепції Нової
української школи»
Семінар-практикум для фахівців
інклюзивно-ресурсних центрів
(практичні психологи) «Діагностичний
інструментарій практичного психолога
в інклюзивно-ресурсному центрі» на
базі Ярмолинецького ІРЦ
(ІІ частина) (6 годин)
Сертифікований семінар для вчителів
історії «Державний стандарт базової
середньої освіти – новий етап
реформи «Нова українська школа»
Сертифікований науково-методичний
семінар «Оцінювання навчальних
досягнень учнів спеціальних закладів
освіти» - вчителі-дефектологи,
заступники директорів з навчальновиховної роботи спеціальних закладів
освіти
Особливості формального і
підсумкового оцінювання
Формування навичок ХХІ століття в
учнів 5-11 класів на уроках трудового
навчання/технологій
Активні форми і методи роботи на
уроках фізики

вересень

Місінькевич О.М.

рекомендації

вересень

Зазуліна Л.В.

рекомендації

вересень

Ратушняк Н.М.

рекомендації

жовтень

Пастух Л.В.

рекомендації

жовтень

Орловська Н.М.

рекомендації

жовтень

Левицький В.В.
Кенц Г.І.

рекомендації

жовтень

Кошка О.А.,
методисти НМЦ

презентаційні
матеріали

жовтень

обласний
ресурсний центр
Ярмолинецький
ІРЦ

розробка
програми
семінару,
виступи

жовтень

Кенц Г.І.

рекомендації

жовтень

Грицюк Н.Г.

презентаційні
матеріали

жовтень

презентаційні
матеріали

жовтень

Галас А.В.
Кулик О.О.
Павич Н.М.

жовтень

Гудзь В.В.

рекомендації

рекомендації
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Педагогічна діяльність педпрацівників
крізь призму інституційного аудиту
(категорія учасників: заступники;
педагогічні колективи ЗЗСО)
Освітній кластер: нові можливості в
умовах профільної освіти
Бібліотечний форум у рамках
Всеукраїнського місячника шкільних
бібліотек
Актуальні проблеми формування
мовленнєвої, математичної та
художньо-естетичної
компетентностей дошкільника
Сучасний педагог – сучасна дитина

листопад

Кошка О.А.

презентаційні
матеріали

листопад

Ратушняк Н.М.

листопад

Фарварщук В.П.

презентаційні
матеріали
презентаційні
матеріали

листопад

Дарченко Л.Г.
Каратаєва М.І.

методичні
рекомендації

листопад

Техніки формувального оцінювання
на уроках історії і правознавства
Тренінги для вчителів інформатики з
сучасних мов програмування С#, C++,
Python

грудень

методичні
рекомендації
презентаційні
матеріали
записи вебінарів

Оновлення інтегрованого змісту
передшкільної освіти у контектсі
завдань Концепції розвитку дітей
раннього та дошкільного віку
Емоційний інтелект як особистісний
ресурс успішності життєдіяльності
молодшого школяра
Арт-терапія як засіб підтримки і
відновлення психологічного
благополуччя молодшого школяра
Сучасні підходи до співробітництва
ЗДО, сім’ї, школи та інших соціальних
інституцій на засадах партнерства
Набуття дошкільниками навичок
здорового способу життя за
інтерактивною технологією «Освіта на
основі розвитку життєвих навичок»
Професійна компетентність педагога
в НУШ крізь призму сертифікації та
інституційного аудиту
Порозуміння з «непростою» дитиною.
Ненасильницьке спілкування

упродовж
року

Дарченко Л.Г.
Каратаєва М.І.
Кенц Г.І.
Левицький В.В.
Ребрина В.А.
Вапнічний С.
Мулик В.
Колісецький В.
Харченко А.А.

упродовж
року

Романова О.В.

презентаційні
матеріали

упродовж
року

Романова О.В.

презентаційні
матеріали

упродовж
року

Студенець О.А.

презентаційні
матеріали

упродовж
року

Студенець О.А.

презентаційні
матеріали

упродовж
року

Ковальська О.П.

презентаційні
матеріали

упродовж
року

Ковальська О.П.

презентаційні
матеріали

відповідно
формування
груп

презентаційні
матеріали
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V. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
5.1. Науково-дослідна проблематика інституту
Спрямувати науково-дослідну та експериментальну роботу
за загальноінститутською темою
«Модернізація діяльності керівних і педагогічних працівників
закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти
щодо підвищення якості освіти»

5.2. Науково-дослідні проблеми кафедр та інших наукових
підрозділів
Види роботи

Термін
виконання

Відповідальний

Форми
узагальнення

Науково-методичний супровід
управлінської діяльності керівників
закладів загальної середньої
освіти в умовах Нової української
школи
Науково-методичний супровід
забезпечення особистісної та
професійної ефективності
педагога в умовах Нової
української школи
Науково-методичні засади
формування сучасного навчальнометодичного комплекту з
природничих предметів і
технологій

2019-2022

Гуменюк В.В.
кафедра менеджменту
та освітніх технологій

згідно з планами
НДР та ДЕР
викладачів кафедри

2019-2022

Ковальська О. П.,
кафедра теорії і
методик дошкільної та
початкової освіти

згідно з планами
НДР та ДЕР
викладачів кафедри

2019-2023

згідно з планами
НДР та ДЕР
викладачів
кафедри

Науково-методичне забезпечення
діяльності вчителів суспільногуманітарних предметів в умовах
реформування освіти

упродовж
року

Психолого-педагогічні засади
оптимізації професійної діяльності
педагогів через реалізацію
сучасних концептів освіти
дорослих

упродовж
року

Гільберг Т.Г.
кафедра теорії та
методик викладання
природничоматематичних
дисциплін і технологій
Пулатова Л.Й.
кафедра теорії та
методик суспільногуманітарних
дисциплін
Гулеватий А.А.
кафедра педагогіки
та психології

згідно з планами
НДР та ДЕР
викладачів
кафедри
згідно з планами
НДР та ДЕР
викладачів
кафедри
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5.3. Напрями наукових досліджень викладачів,
аспірантів, здобувачів
Види роботи

Термін
Відповідальний
виконання
кафедра менеджменту та освітніх технологій
Гуменюк В.В.
Теоретико-методичні основи управ- упродовж
ління професійним розвитком кероку
рівників ЗЗСО у регіональній
системі післядипломної педагогічної освіти
Павлюк В.Д.
Упровадження інноваційних форм і упродовж
методів навчання керівників
року
закладів загальної середньої освіти
з питань охорони праці та безпеки
життєдіяльності
Білошицький С.В.
Формування науково-дослідницької упродовж
компетентності педагогічних
року
працівників та учнів у сучасних
умовах розвитку освіти
Пастух Л.В.
Теоретико-практичні засади
упродовж
формування позитивного
року
психологічного мікроклімату в
педагогічному колективі
Зазуліна Л.В.
Створення моделі діалогічного
упродовж
простору школи як реалізація засад року
педагогіки партнерства (кер.ДЕР)
Зазуліна Л.В.
Шляхи удосконалення медіаупродовж
грамотності керівників і педароку
гогічних працівників закладів
освіти області
Блажиєвська В.М.
Підготовка керівника закладу освіти упродовж
до створення внутрішньої системи
року
забезпечення якості освіти
кафедра теорії та методик викладання
природничо-математичних дисциплін і технологій
Гільберг Т.Г.
Науково-методичні засади
упродовж
створення навчально-методичних
року
посібників із географії в умовах
модернізації змісту освіти
Мирна Л.А.
Удосконалення професійної
упродовж
компетентності вчителів біології
року
щодо створення сучасного
дидактичного забезпечення
Павич Н.М.
Навчально-методичні посібники
упродовж
нового покоління як засіб
року
активізації пізнавальної діяльності
учнів

Форми
узагальнення
згідно з
програмою НДР

згідно з
програмою НДР

згідно з
програмою НДР

згідно з
програмою НДР

згідно з
програмою НДР
згідно з
програмою НДР

згідно з
програмою НДР

згідно з
програмою НДР

згідно з
програмою НДР

згідно з
програмою НДР

25

Сологуб О.С
Розвиток інформаційно-комуніупродовж
каційної компетентності методистів року
регіональних служб у процесі
підвищення кваліфікації
Гринчук Л.В.
Науково-методичні засади форупродовж
мування сучасного навчальнороку
методичного комплекту
компетентнісно орієнтованих
завдань з математики
Драпак Л.С.
Науково-методичні засади засупродовж
тосування інформаційно-комуроку
нікаційних технологій для оцінювання навчальних досягнень
учнів при вивченні природничоматематичних дисциплін
Ребрина В.А.
Підвищення фахового рівня
упродовж
вчителів інформатики з питань
року
алгоритмізації і програмування
засобами інформаційних
технологій
Максименко В.А.
Формування інформаційноупродовж
комунікаційної компетентності
року
педагогічних працівників області
через використання інтернетсервісів для створення
навчального контенту
Дрижал О.М.
Науково-організаційні напрями
упродовж
вдосконалення цифрової
року
компетентності педагогічних
працівників закладів освіти в
частині використання цифрових
пристроїв та мережі інтернет
Гудзь В.В.
Науково-методичні основи
упродовж
розробки посібників із фізики в
року
умовах компетентнісноорієнтованого навчання
кафедра педагогіки та психології
Гулеватий А.А.
Формування психологічної
упродовж
готовності педагогічних працівників року
закладів загальної середньої освіти
до роботи в умовах інклюзивного
навчання
Шевчишена О.В.
Формування психологічної гоупродовж
товності вчителів до розвитку
року
життєстійкості в дітей у закладах
загальної середньої освіти
Клімкіна Н.Г.
Реалізація андрагогічного підходу
упродовж
до неперервного навчання в
року
сучасних умовах функціонування
системи освіти дорослих

згідно з
програмою НДР

згідно з
програмою НДР

згідно
програмою НДР

згідно з
програмою НДР

згідно з
програмою НДР

згідно з
програмою НДР

згідно
програмою НДР

згідно з
програмою НДР

Згідно з
програмою НДР

згідно з
програмою НДР
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Бирко Н.М.
згідно з
Реалізація концепції
упродовж
програмою НДР
універсального дизайну в
року
сучасному закладі освіти
Войтович Г.І.
згідно з
Підвищення рівня якості освіти
упродовж
програмою ДЕР
шляхом упровадження методів
року
ейдетики в освітній процес закладу
загальної середньої освіти (кер.
ДЕР)
кафедра теорії та методик суспільно-гуманітарних дисциплін
Пулатова Л.Й.
згідно
Удосконалення професійної
упродовж
з програмою
компетентності педагогів-філологів року
НДР
щодо реалізації наскрізних
змістових ліній навчальних програм
закладів загальної середньої освіти
Місінькевич О.М
згідно
Формування лінгвокультурологічної упродовж
з програмою
компетентності вчителів української року
НДР
мови та літератури в контексті
модернізації освіти
Мельник Л.М.
згідно
Розвиток медіакомпетентності
упродовж
з програмою
педагогічних працівників і
року
НДР
керівників закладів освіти в
контексті викликів сьогодення
Ратушняк Н.М.
згідно
Розвиток громадянських і
упродовж
програмою НДР
соціальних компетентностей
року
педагогів у контексті освітніх
реформ в Україні
Берека В.Є.
згідно
Науково-педагогічні умови
упродовж
програмою НДР
впровадження ідей козацької
року
педагогіки в освітній процес
закладів дошкільної, загальної
середньої та позашкільної освіти
кафедра теорії і методик початкової та дошкільної освіти
Ковальська О.П.
згідно з
Теоретико-прикладні аспекти
упродовж
програмою НДР
забезпечення особистісної та
року
професійної ефективності педагога
НУШ в системі ППО
Романова О.В.
згідно з
Психологічне благополуччя
упродовж
програмою НДР
вчителя та учня початкової школи
року
як обов'язкова умова успішної
реалізації освітнього процесу
Дацун О.А.
згідно з
Формування педагогічної культури
упродовж
програмою НДР
педагогів у системі післядипломної року
педагогічної освіти
Харченко А.А.
згідно з
Оптимізація діяльності педагога
упродовж
програмою НДР
дошкільного закладу в умовах
року
реформування освіти
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5.4. Організація роботи щодо модернізації змісту навчального
процесу під час проведення курсів підвищення кваліфікації
педагогічних і керівних працівників закладів освіти та підвищення
професійної майстерності викладачів ОІППО
Види роботи
Здійснення контролю за
виконанням плану наукової
роботи інституту; збір, аналіз та
систематизація звітів кафедр
щодо виконання наукової
роботи кафедрами та
викладачами

Термін
виконання
червень,
грудень

Відповідальний
Вашеняк І.Б.
Білошицький С.В.

Форми
узагальнення
довідка

5.5. Аналіз результатів наукової роботи та формування
інформаційної бази про наукову діяльність інституту
Види роботи

Термін
виконання
Поповнення реєстру наукових
упродовж
публікацій науково-педагогічних року
працівників ХОІППО
Поповнення репозитарію
упродовж
наукових публікацій науковороку
педагогічних працівників
ХОІППО
Забезпечення роботи
упродовж
віртуального консультаційного
року
пункту з питань організації
наукової роботи

Відповідальний

Форми
узагальнення

Романова О.В.

реєстр

Кучерук А.В.

репозитарій

Білошицький С.В.
Мітягіна С.С.

консультаційна
допомога
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VI. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
6.1. Науково-методичний супровід роботи щодо підвищення
професійної компетентності керівних і педагогічних кадрів
6.1.1. Науково-методичний супровід роботи з керівними кадрами
Види роботи

Термін
Відповідальний
Форми
виконання
узагальнення
Семінари начальників відділів/управлінь освіти міст, районів, ОТГ
Науково-практичний семінар
березень
Очеретянко В.І.
методичні
Дупляк Т.І.
рекомендації
“Створення умов для забезпеГуменюк
В.В.
чення прав та інтересів дітей в
об'єднаних територіальних громадах у процесі деінституалізації
та впровадження інклюзивного
навчання” (2 сем), на базі
ХОІППО
Науково-практичний семінар
жовтень
Очеретянко В.І.
методичні
(2 сем) ”Розширення автономії
Дупляк Т.І.
рекомендації
директорів закладів освіти в
Гуменюк В.В.
контексті фінансової
самостійності через призму
діяльності відділу/управління
освіти”, на базі м.Шепетівки,
м. Красилова
Асоціація керівників закладів освіти Хмельницької області
Освітній пленер в онлайн-режимі лютий
Очеретянко В.І.
методичні
«Стратегії освітнього процесу
Гуменюк В.В.
рекомендації
дистанційної форми навчання в
Асоціація
умовах пандемії»
Науково-практичний семінар
квітень
Очеретянко В.І.
методичні
Гуменюк В.В.
рекомендації
«Управлінська діяльність зі
Асоціація
створення та реалізації моделі
школи «Діалог», на
базі Нетішинської ЗОШ І-ІІІ
ступенів №1
П’ята літня управлінська школа
червень
Очеретянко В.І.
методичні
“Створення умов для
Гуменюк В.В.
рекомендації
забезпечення прав та інтересів
Асоціація
дітей в об'єднаних
територіальних громадах у
процесі деінституалізації та
впровадження інклюзивного
навчання”
Науково-практичний семінар
жовтень
Очеретянко В.І.
методичні
«Розвиток STEM-середовища в
Гуменюк В.В.
рекомендації
закладі загальної середньої
Асоціація
освіти – від простого до
складного»
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Семінари керівників опорних закладів загальної середньої освіти
Навчально-методичний семінар
лютий
Очеретянко В.І.
методичні
“Фінансова політика закладу
Дупляк Т.І.
рекомендації
освіти в умовах автономії”, на
Гуменюк В.В.
базі ХОІППО
Науково-методичний
вересень
Очеретянко В.І.
методичні
семінар “Розвиток STEMДупляк Т.І.
рекомендації
середовища в закладі освіти:
Гуменюк В.В.
теоретичні та практичні аспекти”
(на базі Новоселицької ЗОШ І-ІІІ
ст. Полонської ОТГ)
Рада директорів закладів загальної середньої освіти
Засідання Ради директорів,
січень
Гіджеліцький І.К
методичні
Хмельницький ОІППО, за
жовтень
Кошка О.А.
рекомендації
окремим планом
Буймістер Л.В.
Пролонгований семінар «Профе- березень
Кошка О.А.
методичні
сійний стандарт професії «Керів- квітень
Буймістер Л.В.
рекомендації
ник закладу загальної середньої
освіти»: два виміри діяльності,
Хмельницький ОІППО
Школа новопризначеного керівника закладу загальної середньої освіти
Засідання ШНК з проблеми
лютий
Кошка О.А.
методичні
«Управлінський супровід
травень
Буймістер Л.В.
рекомендації
діяльності закладу загальної
листопад
Блажиєвська В.М.
середньої освіти», за окремим
планом
Тематичні вебінари/семінари для керівників закладів загальної середньої
освіти та заступників
Державно-громадське
лютий
Буймістер Л.В.
методичні
самоврядування в закладах
жовтень
рекомендації
освіти
Розроблення та оновлення
березень
Блажиєвська В.М. методичні
освітньої програми в закладі
рекомендації
загальної середньої освіти
Організаційно-методичний супквітень
Ратушняк Н.М.
методичні
ровід профільного навчання в
рекомендації
старшій школі
Що таке автономія закладу
квітень
Блажиєвська В.М. матеріали семінару,
освіти? Основні завдання
вебінару
керівника закладу загальної
середньої освіти в умовах
автономії
Правове регулювання трудових
травень
Блажиєвська В.М. методичні
відносин у закладі загальної
рекомендації
середньої освіти. Основні
законодавчі зміни
Атестація педагогів в умовах
вересень
Блажиєвська В.М. методичні
оновленого змісту освіти
рекомендації
Освітній кластер: нові
вересень
Ратушняк Н.М.
методичні
можливості в умовах профільної
рекомендації
освіти

30

Підвищення кваліфікації
листопад
Блажиєвська В.М. методичні
педагогічних працівників –
рекомендації
за новим порядком
Педагогічна діяльність
листопад
Кошка О.А.
методичні
педпрацівників крізь призму
рекомендації
інституційного аудиту
Запровадження медіаграмотпротягом року
Зазуліна Л.В.
матеріали семінару,
ності в практику роботи
на замовлення
вебінару
навчального закладу
Академічна доброчесність як
протягом року
Зазуліна Л.В.
матеріали семінару,
аспект забезпечення якості
на замовлення
вебінару
освіти
Методична студія заступників директорів закладів загальної середньої
освіти
Засідання методичної студії зас- лютий,
Гіджеліцький І.К.
методичні
тупників директорів закладів заберезень,
Кошка О.А.
рекомендації
гальної середньої освіти з пробчервень
Буймістер Л.В.
леми «Професійний стандарт
учителя як орієнтир для професійного розвитку педпрацівника»,
за окремим планом
Управлінська майстерня працівників органів управління освітою
територіальних громад, координаторів методичних спільнот
Засідання управлінської майссічень,
Гіджеліцький І.К
методичні
терні працівників органів управвересень
Кошка О.А.
рекомендації
ління освітою територіальних
громад, координаторів методичних спільнот із проблеми «Методична підтримка професійного
розвитку педпрацівника»
Консультування директорів
за потреби
Кошка О.А.
методичні
Центрів професійного розвитку
рекомендації
педпрацівників
Створення консультаційної
упродовж
Кошка О.А.
методичні
платформи з актуальних питань
року
Буймістер Л.В.
рекомендації
освіти на сайті НМЦ координації
Гребень О.В.
роботи методичних та
Красовська В.Ю.
загальноосвітніх установ і
Ратушняк Н.М.
закладів освіти http://nmtsФарварщук В.П.
koordinatsijimetodsluzhb.webnode.com.ua/
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6.1.2. Науково-методичний супровід дошкільної освіти
Види роботи

Термін
виконання
листопад

Відповідальний

Форми
узагальнення
матеріали на блог
“Дошкільний світ
Хмельниччини”

Організація обласної
Дарченко Л.Г.
конференції педагогічних
Каратаєва М.І.
працівників дошкільної освіти,
(секційна робота)
Онлайн-марафон вихователів-методистів закладів дошкільної освіти
Підвищення рівня інформаційно- лютий
Дарченко Л.Г.
методичні
комунікаційних компетентностей
Каратаєва М.І.
рекомендації
педагога в умовах дистанційної
роботи
Коворкінг працівників дошкільної березень
Галас А.В.
методичні
Дарченко Л.Г.
рекомендації
та початкової освіти «НаступКаратаєва М.І.
ність у впровадженні особистісно-орієнтованої моделі в
дошкільній та початковій освіті»
Запровадження системного
квітень
Дарченко Л.Г.
методичні
підходу щодо використання
Каратаєва М.І.
рекомендації
дистанційних форм співпраці з
батьківською громадою
Семінари-тренінги для учаснитравень
Дарченко Л.Г.
методичні
Каратаєва М.І.
рекомендації
ків Всеукраїнського експерименту на тему “Становлення і
розвиток особистості на ранніх
етапах онтогенезу”
Велнес-тренінг методичних
червень
Дарченко Л.Г.
методичні
об’єднань педагогічних
Каратаєва М.І.
рекомендації
працівників закладів дошкільної
освіти «Формування екологічної
свідомості, навичок практичного
життя, готовності до взаємодії з
навколишнім світом у дітей
дошкільного віку»
Підготовка та відзначення
вересень
Дарченко Л.Г.
методичні
Всеукраїнського Дня працівника
Каратаєва М.І.
рекомендації
дошкільної освіти, обласний етап
Формування громадянської, соці- жовтень
Дарченко Л.Г.
методичні
альної та економічної компетентКаратаєва М.І.
рекомендації
ностей дітей дошкільного віку
через упровадження наскрізного
інтегрованого курсу за вибором
“Культура добросусідства”
Фабрика ідей вихователів ЗДО
листопад
Дарченко Л.Г.
методичні
на тему “Актуальні проблеми
Каратаєва М.І.
рекомендації
формування мовленнєвої,
математичної та художньоестетичної компетентностей
дітей дошкільного віку ”
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Перехрестя думок на тему
листопад
“Сучасний педагог – сучасна
дитина”, для музичних керівників
та інструкторів із фізичної
культури
Семінар-тренінг вихователів груп упродовж року
старшого дошкільного віку
“Теорія поколінь. Сучасний
педагог – сучасна дитина” (виїзд
на замовлення ОТГ, ЗДО)
Семінар-тренінг педагогів ЗДО
упродовж року
“Педагогіка партнерства – якісно
новий рівень взаємовідносин між
учасниками освітнього процесу”
(виїзд на замовлення ОТГ, ЗДО)
Семінар-тренінг педагогів ЗДО
упродовж року
“Організація сучасного освітнього простору як сукупність умов,
сприятливих для якісного проживання дошкільного дитинства”
(виїзд на замовлення ОТГ, ЗДО)
Семінар-тренінг педагогів ЗДО
упродовж року
“Формування громадянської, соціальної та економічної компетентностей дітей дошкільного
віку через упровадження наскрізного інтегрованого курсу за
вибором “Культура добросусідства” (виїзд на замовлення
ОТГ, ЗДО)
Консультування голів методичупродовж року
них об’єднань із питань підготовки до нового навчального року та
проведення серпневих нарад
педагогічних працівників
Методичний супровід підготовки
упродовж року
педагогічних працівників
закладів дошкільної освіти до
участі у всеукраїнських,
обласних конференціях,
фестивалях, оглядах
Організація роботи експертної
упродовж року
ради з оцінювання робіт щодо
присвоєння звання “Виховательметодист”

Дарченко Л.Г.
Каратаєва М.І.

методичні
рекомендації

Дарченко Л.Г.
Каратаєва М.І.

методичні
рекомендації

Дарченко Л.Г.
Каратаєва М.І.

методичні
рекомендації

Дарченко Л.Г.
Каратаєва М.І.

методичні
рекомендації

Дарченко Л.Г.
Каратаєва М.І.

методичні
рекомендації

Дарченко Л.Г.
Каратаєва М.І.

методичні
рекомендації

Дарченко Л.Г.
Каратаєва М.І.

матеріали,
публікації

Дарченко Л.Г.
Каратаєва М.І.

експертний
висновок, протокол
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6.1.3. Науково-методичний супровід роботи з учителями початкової освіти
Види роботи

Термін
Відповідальний
Форми
виконання
узагальнення
Семінари голів методичних об’єднань РМК/ММК/ОТГ початкової освіти:
Значення навчальних інструквітень
Галас А.В.
методичні
ментів для формування складових
Кулик О.О.
рекомендації
неадаптивної активності учнів:
участь у дослідницькій діяльності,
дидактичних іграх, дискусіях,
спілкуванні з учителем, виявлення
власної ініціативи
Формування в учителів НУШ
жовтень
Галас А.В.
методичні
навичок надання зворотного зв'язку
Кулик О.О.
рекомендації
учням і батькам щодо результатів
навчання
Творча майстерня вчителів-метолистопад
Галас А.В.
методичні
Кулик О.О.
рекомендації
дистів початкових класів на тему
“Інноватика початкової освіти”
Школа вищої педагогічної майстер- за окремим
Кулик О.О.
методичні
ності керівників методичних об’єдграфіком
рекомендації
нань, творчих груп учителів початкових класів “Сучасний урок у
початковій школі”
Студія відеоосвіти “Відкритий урок
упродовж року Кулик О.О.
методичні
рекомендації
у НУШ”
Популяризація досвіду переможців
упродовж року Галас А.В.
методичні
обласної педагогічної виставки
Кулик О.О.
рекомендації
“Хмельниччина на шляхах реформування”, номінація «Початкова
освіта»
Виїзна школа, консультпункт, онлайн-порадник
Вимоги до професійної компетентлютий
Кулик О.О.
методичні
ності тьюторів в умовах дистанційГалас А.В.
рекомендації
ного навчання
Робота в команді, комунікація та
серпень
Кулик О.О.
методичні
взаємодія учасників освітнього
Галас А.В.
рекомендації
процесу
Супервізія і наставництво, спрямона запит
Галас А.В.
методичні
вані на розвиток професійних
Кулик О.О.
рекомендації
компетентностей педагогів,
тренерів-педагогів, заступників
директорів закладів освіти
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Семінари-тренінги для учасників всеукраїнського експерименту на тему
«Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення
початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту
початкової загальної середньої освіти»
Віртуальні методичні гостини з
січень
Галас А.В.
рекомендації
метою обговорення кращих практик лютий
Кулик О.О.
та викликів під час експерименту з
березень
питань: мотивації та підтримки
квітень
учнів, інтегрованого навчання,
діяльнісних методів навчання,
оцінювання навчальних досягнень
6.1.4. Науково-методичний супровід роботи з учителями
предметів природничо-математичного циклу
Види роботи

Термін
виконання
Семінари голів методичних об’єднань:
Семінар-практикум «Методичні
лютий
аспекти підготовки учнів до ЗНО з
хімії і біології»
Семінар голів методичних об’єдквітень
нань вчителів трудового навчання з
питань формування ключових
компетентностей в учнів 5-9 класів
на уроках трудового навчання, на
базі Клубівського ліцею імені
Героя України Олега Довгого
Ізяславської районної ради
Семінар з питань викладання
червень
трудового навчання, технологій та
креслення у 2021-2022 н.р.
Семінар «Особливості організації
червень
навчання географії у 2021-2022
н.р.»
Семінар «Сучасні можливості вико- вересень
ристання статистичних матеріалів
при вивченні суспільної географії»
Семінар голів методичних об’єдвересень
нань учителів трудового навчання
з питань формування естетичних
смаків в учнів 5-9 класів на уроках
трудового навчання, на базі
Городоцького ліцею №4 (на базі
досвіду Крімер В.В.
Семінар «Шляхи реалізації освітніх серпень
програм з математики та фізики
для учнів 5-11 класів у 2021-2022
н.р.

Відповідальний

Форми
узагальнення

Дубковецька Г.М.
Мирна Л.А.

презентаційні
матеріали

Павич Н.М.

методичні
рекомендації

Павич Н.М.

методичні
рекомендації

Галкін Д.В.

методичні
рекомендації

Галкін Д.В.

методичні
рекомендації

Павич Н.М.

презентаційні
матеріали

Гринчук Л.В.
Гудзь В.В.

презентаційні
матеріали
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Методична студія «Формування
серпень
готовності педагога до роботи за
новим Державним стандартом
базової середньої освіти»
Семінар голів методичних об’єджовтень
нань учителів трудового навчання з
питань формування ключових компетентностей в учнів 5-9 класів на
уроках трудового навчання, на базі
Полонського НВК №2 «ЗОШ І-ІІІ ст.
№7 – ДНЗ»
Семінар-практикум «Методичні
листопад
аспекти підготовки учнів до ЗНО з
математики»
Семінар-практикум “Нова
грудень
Українська школа. Виклик для
професійного розвитку
педагогічних працівників
(підготовка педагогів до реалізації
Концепції в базовій школі)”
Семінари, практикуми, тренінги для вчителів
Семінар для переможців конкурсу І січень
етапу всеукраїнського конкурсу
«Учитель року – 2021» у номінації
«Трудове навчання» на тему
«Сучасний урок трудового
навчання»
Методичний діалог із координатосічень
рами освітньої програми «Лелека», жовтень
ВДС «Екологічна варта», проєкту
«Компола»
Семінар-практикум учителів хімії
березень
опорних шкіл та профільних класів
«Медіаграмотність: соціальні
мережі саморозвитку учасників
освітнього процесу»
Наукова студія для вчителів
березень
біології опорних шкіл та профільних листопад
класів «Провідні світові тренди в
контексті шкільної біологічної
освіти: технологія редагування
геному CRISPR/Cas9»
Тренінг “Формування в учнів
квітень
мотивації до навчальної діяльності
та саморозвитку під час вивчення
фізики”
Семінар-практикум «Особливості
травень
програмно-методичного забезпечення реалізації програми з математики в науково-педагогічному
проєкті "Інтелект України" (6 клас)»

Дубковецька Г.М.
Мирна Л.А.

методичні
рекомендації

Павич Н.М.

методичні
рекомендації

Гринчук Л.В.

презентаційні
матеріали

Гринчук Л.В.
Гудзь В.В.

презентаційні
матеріали

Терещук А.І.
Павич Н.М.

методичні
рекомендації

Мирна Л.А.

методичні
рекомендації

Дубковецька Г.М.

методичні
рекомендації

Мирна Л.А.

презентаційні
матеріали

Гудзь В.В.

презентаційні
матеріали

Гринчук Л.В.

методичні
рекомендації
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Тренінг для вчителів біології «Поліфункціональний урок: технологія
навчання. 6 клас» (у рамках науково-педагогічного проєкту «Інтелект
України»)
Методика складання, застосування
та оцінювання компетентнісно
орієнтованих завдань з шкільного
курсу географії
Тренінг з підготовки вчителів
математики до роботи у проєктних
класах «Інтелект України». 5 клас.
«Математика»
Тренінг з підготовки вчителів до
роботи у проєктних класах
«Інтелект України». 5 клас.
«Твої фізичні відкриття»
Семінар учителів трудового
навчання і технологій на тему
“Формування навичок ХХІ століття:
як створити умови для формування
на уроках трудового навчання?”
Семінар «Особливості програмнометодичного забезпечення реалізації програми з курсу природознавства «Твої фізичні відкриття»
в науково-педагогічному проєкті
"Інтелект України" (6 клас)»
Семінар учителів трудового
навчання і технологій на тему
“Компетентнісний підхід під час
викладання трудового навчання –
вимога сучасності“
Постійно діючий семінар для
директорів і заступників
міжшкільних навчально-виробничих
комбінатів (міжресурсних центрів) з
питань реформування змісту освіти
Семінар-практикум учителів
трудового навчання і технологій із
питань організації ефективної
STEM діяльності на уроках
трудового навчання і технологій
Виїзні семінари та консультації
Робочі зустрічі-консультації для
вчителів біології в рамках проєкту
«Школа природничого напряму.
м. Городок»

квітень
червень

Мирна Л.А.

методичні
рекомендації

квітень,
жовтень

Галкін Д.В.

сертифікат
(6 год)

червень

Гринчук Л.В.

методичні
рекомендації

червень

Гудзь В.В.

методичні
рекомендації

червень

Павич Н.М.

сертифікат

серпень

Гудзь В.В.

презентаційні
матеріали

вересень

Павич Н.М.

сертифікат

травеньжовтень

Павич Н.М.

методичні
рекомендації

жовтень

Павич Н.М.

методичні
рекомендації

упродовж року

Мирна Л.А.

методичні
рекомендації
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Творчі групи, майстерні, студії
Творча група вчителів трудового
навчання з питань науково-методичного забезпечення викладання
трудового навчання у 5-9 класах.
Майстер-клас учителя трудового
навчання ліцею №17
м.Хмельницького Скорик С.Б.
Творча група вчителів природничих
дисциплін “Дослідник”

за окремим
планом

Павич Н.М.

навчальнометодичний
комплект

упродовж року

Гільберг Т.Г.
Мирна Л.А.
Гудзь В.В.
Павич Н.М.

посібник

Творча майстерня вчителя
упродовж року
навчальнотрудового навчання НВК №10 м.
методичний
Хмельницького, вчителя-методиста
комплект
Козубай Л.І. з питань «Використання хмарних сервісів у роботі
вчителя трудового навчання»
Творча група вчителів географії з
упродовж року Галкін Д.В.
навчальнопитань методичного забезпечення
методичний
викладання предмета в умовах
комплект
змішаного навчання
Творча група вчителів математики
упродовж року Гринчук Л.В.
посібник
з питань науково-методичного
забезпечення викладання
математики
Інноваційні форми роботи з учителями природничо-математичного циклу:
Динамічна інтерактивна база
протягом року
методисти НМЦ
контент
інструментарію дистанційного
навчання з предметів природничоматематичного циклу
Постійно діючий консультпункт з питань:
Підготовки портфоліо вчителів
серпеньМирна Л.А.
методичні
біології, які претендують на
листопад
рекомендації,
присвоєння звання “Учительробочі онлайнзустрічі
методист”
6.1.5. Науково-методичний супровід роботи з учителями
предметів суспільно-гуманітарного циклу
Види роботи

Термін
виконання
Семінари голів методичних об’єднань
Сучасні підходи до викладання:
березень
підготовка вчителів української
мови та літератури до створення
нового освітнього середовища в
базовій школі
Інформаційно-методичний
березень
навігатор для голів методичних
червень
об’єднань учителів історії
вересень,
грудень

Відповідальний

Форми
узагальнення

Манзюк С.А.

методичні
рекомендації

Кенц Г.І.

методичні
рекомендації
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Онлайн-семінар голів методичних
об’єднань з питань підготовки до
нового навчального року
Вебінар голів методичних
об’єднань із питань супроводу
НУШ (5-6) класи

червень
серпень

методисти НМЦ

методичні
рекомендації

червень
вересень

Мороз Т.В.
Луценко Л.П.

методичні
рекомендації,
дидактичні
матеріали
методичні
рекомендації,
дидактичні
матеріали

Семінар голів методичних об’єдвересень
нань із питань підготовки учнів до грудень
олімпіад та організації, проведення І-ІIІ етапів учнівських олімпіад
Семінари, практикуми, тренінги для вчителів
Тренінги для вчителів-учасників
січень
пілотного проєкту «Навчання
лютий
іноземної мови в новому
березень
контексті: базова середня школа»
Онлайн-тренінг учителів іноземберезень
ної мови «Технологія співробітництва як мотиваційний складник
у структурі іншомовної навчальної
діяльності»
Творча зустріч учителів українберезень
ської мови та літератури з авторами підручників і посібників,
представниками видавництв
«Грамота», «Ранок»
Засідання обласної методичної
травень
ради вчителів іноземної мови з
питань навчання в умовах пандемії: зарубіжний та вітчизняний
досвід
Семінар-практикум для вчителів
вересень
іноземної мови з питань використання інноваційних педагогічних
технологій з метою підвищення
ефективності навчання
Круглий стіл «Актуальні питання
жовтень
модернізації іншомовної освіти»
Семінар учителів української
упродовж року
мови та літератури з питань
підготовки учнів до предметних
олімпіад, конкурсів, турнірів
Лекторій з питань викладання
щоквартально
складних тем з історії (для
вчителів, які не мають відповідної
освіти)
Семінар-практикум для вчителів
щоквартально
історії з питань підготовки до
впровадження Держстандарту
2020

методисти НМЦ

Мороз Т.В.
Луценко Л.П.
учителі-агенти
змін
Мороз Т.В.
Луценко Л.П.

дидактичні
матеріали,
звіти

Манзюк С.А.

рекомендації

Мороз Т.В.
Луценко Л.П.

обмін досвідом,
презентації

Мороз Т.В.
Луценко Л.П.

дидактичні
матеріали

Мороз Т.В.
Луценко Л.П.
Манзюк С.А.

презентаційні
матеріали
методичні
рекомендації

Кенц Г.І.

рекомендації

Кенц Г.І.

рекомендації

дидактичні
матеріали
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Виїзні семінари та консультації
(на запит району,
учителів української мови та лігромади)
тератури "Використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності
вчителя "
(на запит району,
вчителів української мови та
громади)
літератури "Теорія і практика
професійного зростання
сучасного вчителя Нової
української школи"
(на запит району,
Ментор-сесії для вчителів історії
громади)

Інноваційні форми роботи з учителями
Школа професійного зростання
травень
листопад
вчителів української мови та
літератури «Ефективні технології
в роботі з традиційними темами й
нововведеннями»
Вебінар-студія вчителів історії з
щомісяця
актуальних питань викладання
предмета «Історія»
Відкритий офіс учителя історії
постійно
Постійно діючий консультпункт з питань
підготовки вчителів до участі в
січень
обласному етапі конкурсу “Вчитель року” (спеціалістам ЦПРПП)
підготовки до фінального етапу
січень-квітень
конкурсу “Вчитель року” (учителям-переможцям обласного
етапу)
з питань формування предметних лютий - червень
компетентностей на уроках української мови та літератури (спеціалістам ЦПРПП, керівникам МО)
підготовки, організації, провелистопаддення Всеукраїнської олімпіади
березень
з української мови та літератури
сучасних підходів до викладання
упродовж року
української мови та літератури
методичної підтримки та інформа- упродовж року
ційного забезпечення проведення
етапів конкурсу "Вчитель року",
профільного навчання учнів,
передового педагогічного досвіду,
підготовки та проведення
всеукраїнських конкурсів

Манзюк С.А.

методичні
рекомендації

Манзюк С.А.

презентаційні
матеріали

Кенц Г.І.

рекомендації

Манзюк С.А.

презентаційні
уроки, методичні
репозитарії

Кенц Г.І.

відеотека

Кенц Г.І.

тематичні
постери

Манзюк С.А.

інструктивнометодичні
рекомендації
інструктивнометодичні
рекомендації

Манзюк С.А.

Манзюк С.А.

методичні
рекомендації

Манзюк С.А.

рекомендації,
поради

Манзюк С.А.

рекомендації

Манзюк С.А.

рекомендації
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реалізації вимог Державного стан- упродовж року
дарту, Концепції «Нової української школи» та науково-методичного супроводу викладання української мови та літератури (новопризначеним спеціалістам
ЦПРПП)
удосконалення змісту та
упродовж року
структури освітнього процесу з
української мови та літератури
підготовки учнів до складання
упродовж року
ЗНО і ДПА з української мови та
літератури
реалізації вимог Державного
упродовж року
стандарту (новопризначеним
консультантам ЦПРПП)

Манзюк С.А.

презентаційні
матеріали

Манзюк С.А.

рекомендації

Манзюк С.А.

рекомендації

методисти НМЦ
викладання предметів суспільногуманітарного циклу

навчальнометодичні
матеріали

оцінювання учнів 5 та 6 класів з
іноземної мови

упродовж року

Луценко Л.П.
Мороз Т.В.

підготовки учнів до складання
ЗНО та ДПА з іноземної мови

упродовж року

Луценко Л.П.
Мороз Т.В.

інструктивнометодичні
рекомендації
інструктивнометодичні
рекомендації

6.1.6. Науково-методичний супровід роботи з учителями предметів естетичного
циклу, охорони здоров’я, фізичної культури, Захисту України
Види роботи

Термін
виконання
Семінари голів методичних об’єднань
Семінар (вебінар) голів методичлютий
них об’єднань учителів фізичної
культури «Медико-педагогічний
контроль за фізичним вихованням
учнів в умовах очно-дистанційного навчання»
Педагогічна студія з питань
лютий;
морально-духовного виховання:
на замовлення
«Stop маніпуляції»,
«Імідж сучасного вчителя»,
«Педагогічна цінність Біблії»
Семінар (вебінар) голів
квітень
методичних об’єднань учителів
основ здоров'я «Методи
рефлексії у процесі змішаного
навчання»

Відповідальний

Форми
узагальнення

Шнира О.О.

рекомендації

Поліщук А.Й.
Махмутова А.Є.

презентації,
тези лекцій,
рекомендації

Поліщук А.Й.

презентації
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Семінар-практикум голів методич- квітень
них об’єднань учителів предмета
«Захист України»
«Методичні прийоми формування
практичних компетентностей на
уроках предмета «Захист
України»
Семінар голів методичних об'єдсерпень
нань учителів галузі «Мистецтво»
«Викладання предметів мистецького циклу у 2021-2022 н.р.»
Семінар (вебінар) голів
серпень
методичних об’єднань учителів
основ здоров'я «Викладання
інтегрованого курсу «Основи
здоров'я» у 2021-2022 н.р.»
Семінар-практикум голів методич- листопад
них об’єднань учителів предмета
«Захист України» «Освоєння
навичок військової справи»
Семінари-тренінги
на замовлення
– «Безпечна та дружня до дитини
школа. Практичні навички
самооцінювання та планування
створення здоров'язбережного
середовища»,
– «Репродуктивне здоров'я молоді
та відповідальна поведінка»,
«Попередження насильства в
закладах освіти»,
– «Формування толерантного
ставлення до ВІЛ-позитивних
дітей у системі шкільної та
дошкільної освіти»,
– «Вчимося жити разом»,
– «Родинна твердиня»,
– «Молодь на роздоріжжі»
Постійно діючий консультпункт із питань
Проведення військово-спортивних упродовж року
свят у закладах загальної
середньої освіти
Розвиток здоров'язбережної
упродовж року
компетентності учнів в умовах
дистанційного навчання
Упровадження моделі Безпечної
упродовж року
та дружньої до дитини школи
(БДДШ) у закладі освіти
Інноваційні форми роботи з учителями
Мистецький блог для
упродовж року
голів методичних об'єднань та
вчителів галузі «Мистецтво»

Назаренко А.П.

рекомендації

Махмутова А.Є.

презентація

Поліщук А.Й.

рекомендації

Назаренко А.П.

рекомендації

Поліщук А.Й.

презентації

Назаренко А.П.

рекомендації

Поліщук А.Й.

рекомендації

Поліщук А.Й.

рекомендації

Махмутова А.Є.
Дрижал О.М.
Пастернак О.В.

інформаційно-

методичні
матеріали, фото,
відео, презентації
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Творчі групи, майстерні, студії
Творча майстерня керівника
березень
гуртка оздоровчої фізкультури
«Імідж» Грицівcького закладу
позашкільної освіти “Школа
сприяння здоров’ю» А.Поліщук
«Використання технології
О.Дубогай «Навчання у русі» під
час карантину»
Творча майстерня вчителя
квітень
фізичної культури Дунаєвецької
ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 Сандуляка
Романа Васильовича з питань
упровадження нових варіативних
модулів навчальної програми
«Фізична культури» та інновацій
на уроках фізкультури

Поліщук А.Й.

презентації

Шнира О.О.

презентації

6.1.7. Науково-методичний супровід виховної роботи
Види роботи
Семінари, практикуми, тренінги
Вебінар "Волонтерство як суспільна
та особистісна цінність"
Семінар-практикум із питань компетентнісного підходу до реалізації
завдань виховання в контексті
Концепції національно-патріотичного
виховання учнів
Семінар-практикум обласних модераторів (для голів методоб’єднань, кураторів творчих груп) із питань реалізації обласного проєкту «Розвиток
системи інформаційно-ресурсного
забезпечення комунікації із сім’єю»,
на базі Чорноострівської ОТГ
Семінар-практикум керівників
шкільних європейських клубів «Роль
євроклубів у формуванні молодіжної
активності»
Заняття в онлайн-класі ”Інновації
виховання”, "Організація планування
виховної роботи у 2021/2022 н.р."
Семінар (вебінар) голів методичних
об'єднань класних керівників
«Система цінностей у вихованні:
коефіцієнт корисної дії»

Термін
виконання
січень

Відповідальний

Форми
узагальнення

Іова В.Ю.
Хома А.В.
Іова В.Ю.
Мельник Л.М.

рекомендації

травень

Іова В.Ю.,
Клімкіна Н.Г

розробка та
презентація
проєкту

травень

Хома А.В.

рекомендації

червень

Іова В.Ю.

рекомендації

вересень

Іова В.Ю.

рекомендації

лютий

рекомендації
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Постійно діючий консультпункт із питань
докурсової фасилітації кураторів із
січеньІова В.Ю.
виховної роботи в ОТГ щодо науково- вересень
методичного забезпечення розвитку
інноваційного потенціалу класних
системного підходу до реалізації
квітень
Іова В.Ю.
положень Стратегії національнопатріотичного виховання дітей та
молоді на 2020-2025 роки
Онлайн клас «Інновації виховання:
упродовж року Іова В.Ю.
докурсової фасилітації педагогівБерека В.Є.
організаторів, ЗДВР, голів
Дрижал О.М.
методичних об'єднань класних
керівників»
Соціально-педагогічні умови ствоупродовж року Іова В.Ю.
рення правозахисного простору для
учнів
Методичні конструкти створення
упродовж року Іова В.Ю.
моделі громадянської компетентності особистості
Творчі групи, майстерні, студії
Обласна школа педагогічної майстер- лютий
Іова В.Ю.
ності кураторів, модераторів, відпові- квітень
Берека В.Є.
дальних за виховну роботу в закладах жовтень
освіти ОТГ, міст та районів «Константи та варіації, компетентнісного
підходу до створення інноваційної
виховної системи підтримки»
Суспільно-літературна студія з питань березеньІова В.Ю.
морально-духовного виховання дітей жовтень
та молоді
Аналітична діяльність щодо рівня організації виховної роботи
Розробка та апробація в процесі
січеньІова В.Ю.
докурсової фасилітації педагогів
жовтень
банку тестів та анкет з питання
«Компетентний підхід до організації
правового та громадянського
виховання учнів»

програма

довідка на
науковометодичну раду
програми,
плани, тести,
есе, презентації
інформаційнометодичний
контент
рекомендації
рекомендації

методичні
рекомендації

презентації

банк анкет,
аналітичні
довідки
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6.1.8. Науково-методичний супровід роботи з бібліотекарями
закладів загальної середньої освіти
Види роботи
Семінар «Розвиток професійної
компетентності бібліотекаря
закладу загальної середньої
освіти»
Семінар для голів МО шкільних
бібліотекарів «Науковометодичний супровід щодо
діяльності бібліотек ЗЗСО у
2021/2022 н.р.»
Бібліотечний форум у рамках
Всеукраїнського місячника
шкільних бібліотек

Термін
виконання
березень

Відповідальний

Форми
узагальнення
методичні
рекомендації

Фарварщук В.П.

травень

Фарварщук В.П.

методичні
рекомендації

листопад

Фарварщук В.П.

методичні
рекомендації

6.1.9. Науково-методичний супровід позашкільної освіти
Види роботи

Термін
виконання
березень

Круглий стіл із питань реалізації
програми І.Д Беха “Нова
українська школа в поступі до
українських цінностей”
Семінар-практикум методистів
квітень
позашкільних навчальних
закладів “Основні напрями
модернізації системи науковометодичної роботи”
Семінар-практикум керівників
травень
військово-патріотичного
напряму з питань
національного виховання
Постійно діючий консультпункт із питань
Програмне, навчально-метосерпеньдичне забезпечення освітнього вересень
процесу позашкільного
навчального закладу
Організація та проведення
жовтеньвсеукраїнських, регіональних
березень
конкурсів педагогічної майстерності працівників позашкільних
навчальних закладів
Формальна, неформальна,
упродовж року
інформальна самоосвіта в
професійному вдосконаленні
педагога-позашкільника

Відповідальний
Орловська Н.М.

Форми
узагальнення
аналіз,
методичні
рекомендації

Орловська Н.М.
Гіджеліцький І.К.

методичні
рекомендації

Орловська Н.М.

методичні
рекомендації

Орловська Н.М.

рекомендації

Орловська Н.М.

рекомендації

Орловська Н.М.

рекомендації
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6.1.10. Науково-методичний супровід спеціальної освіти
та діяльності закладів інституційного догляду і виховання дітей
Види роботи

Термін
Відповідальний Форми
виконання
узагальнення
Семінари, практикуми для керівників закладів інституційного догляду
і виховання дітей
Творча група заступників дирексічень
Грицюк Н.Г.
рекомендації
торів з навчально-виховної роботи вересень
спеціальних закладів освіти з
питань реалізації освітніх програм
і корекційно-розвиткової роботи в
спеціальних закладах освіти
Науково методичний семінарлютий
Грицюк Н.Г.
презентаційні
практикум “Організація освітнього
матеріали
середовища в закладах
інституційного догляду та
виховання дітей у спеціальних,
санаторних школах, навчальнореабілітаційних центрах
обласного підпорядкування”
Обласний науково-методичний
квітень
Грицюк Н.Г.
презентаційні
Іова В.І.
матеріали
семінар “Особливості формування
ключових компетентностей для
життя вихованців закладів інституційного догляду та виховання
дітей", заступники директорів із
виховної роботи, вихователі
закладів інституційного догляду та
виховання дітей
Обласний семінар “Програмновересень
Грицюк Н.Г.
методичні
методичне забезпечення закладів
Мельник С.В.
рекомендації
спеціальної та загальної середньої освіти в роботі з дітьми з
особливими освітніми потребами”
Семінари, практикуми, тренінги корекційних педагогів, учителів-логопедів
Семінар-практикум “Інноваційні
травень
Грицюк Н.Г.
презентаційні
технології корекції мовлення в
матеріали
дітей з особливими освітніми
потребами спеціального закладу
освіти“, учителі-логопеди
Науково-методичний семінар
жовтень
Грицюк Н.Г.
методичні
“Оцінювання навчальних досягрекомендації
нень учнів спеціальних закладів
освіти”, учителі-дефектологи,
заступники директорів із
навчально-виховної роботи
спеціальних закладів освіти
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Консультативно-методична допомога керівникам, учителям, корекційним
педагогам, вихователям закладів інституційного догляду та виховання дітей
спеціальних, санаторних шкіл, НРЦ з питань
«Упровадження освітніх програм і у разі потреби
Грицюк Н.Г.
консультування,
навчальних планів у закладах
рекомендації
спеціальної освіти»
«Розвиток професійних компеу разі потреби
Грицюк Н.Г.
консультування,
тентностей педагогів: викорисрекомендації
тання сучасних методик і технологій корекційного навчання дітей з
особливими освітніми потребами»
«Педагогіка партнерства –
у разі потреби
Грицюк Н.Г.
консультування,
комунікація та взаємодія між
рекомендації
учасниками освітнього процесу
спеціальних і загальних середніх
закладів освіти»
Організація роботи експертної ради з оцінювання посібників у номінації
“Спеціальна освіта”
На присвоєння звання “Учительберезень
Грицюк Н.Г.
протокол
методист”, “Вихователь-методист”
На визначення призових місць
жовтень
Грицюк Н.Г.
протокол
серед учасників обласної
виставки “Освіта Хмельниччини
на шляхах реформування”
Поширення та популяризація дос- упродовж року Грицюк Н.Г.
презентації
віду переможців обласної виставматеріалів під час
ки “Освіта Хмельниччини на шлятворчих зустрічей
хах реформування” та педагогічпедагогів, курсів
них працівників, яким присвоєно
підвищення
звання “Учитель-методист”,
кваліфікації,
консультування
“Вихователь-методист”

6.2. Організаційно-методичний супровід діяльності
інклюзивно-ресурсних центрів та інклюзивної освіти
Види роботи
Проведення аналізу контингенту
дітей з порушеннями у психофізичному розвитку за видами
порушень, які здобувають освіту в
інклюзивних групах/класах
закладів дошкільної, загальної
середньої освіти, які за станом
здоров’я навчаються на
індивідуальній формі навчання, та
дітей, які за станом здоров’я не
відвідують навчальні заклади

Термін
виконання
січень
червень

Відповідальний
Мельник С.В.
Кручик І.В.
Ярмоленко С.Г.
Генега А.І.

Форми
Узагальнення
статистичний звіт,
аналітична довідка
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Проведення аналізу та узагальнення інформації про охоплення
учнів закладів дошкільної, загальної середньої та професійної
(професійно-технічної)
освіти інклюзивним навчанням
Семінар для асистентів учителів
та вчителів інклюзивних класів
ЗЗСО «Організація освітнього
процесу в інклюзивному класі:
співпраця асистента вчителя та
вчителя інклюзивного класу»
Семінар для асистентів
вихователів та вихователів
інклюзивних груп ЗДО
«Організація освітньо-виховного
процесу в інклюзивній групі»
Семінар для директорів інклюзивно-ресурсних центрів «Міждисциплінарний підхід в організації
співпраці ІРЦ із закладами освіти,
охорони здоров’я та громадськими організаціями»
Семінар-практикум для директорів
інклюзивно-ресурсних центрів
“Забезпечення наступності в
супроводі дітей з особливими
освітніми потребами: від раннього
втручання – до інклюзивного
навчання»
Круглий стіл для директорів ІРЦ
«Формування висновків
комплексної оцінки дітей
дошкільного віку з особливими
освітніми потребами»
Семінар для директорів та
методистів закладів позашкільної
освіти «Інклюзія в позашкільній
освіті: право дитини на освіту»
Аналіз планів роботи щодо
діяльності інклюзивно-ресурсних
центрів у 2021 році
Семінар для керівників закладів
освіти “Програмно-методичне
забезпечення закладів ЗЗСО та
спеціальної освіти в роботі з
дітьми з особливими освітніми
потребами”

січень
жовтень

Мельник С.В.
Генега А.І.

аналітична довідка

лютий

Мельник С.В.
Генега А.І.

розробка програми
наради, виступи,
пам’ятки

лютий

Мельник С.В.
Генега А.І.

розробка програми
наради, виступи,
пам’ятки

березень

Мельник С.В.
Генега А.І.

розробка програми
наради, виступи,
пам’ятки

квітень

Мельник С.В.
Генега А.І.

розробка програми
семінару, виступи

травень

Мельник С.В.
Кручик І.В.
Ярмоленко С.Г.
Генега А.

розробка програми
наради, виступи,
пам’ятки

червень

Мельник С.В.
Кручик І.В.
Ярмоленко С.Г.
Генега А.І.
Мельник С.В.

розробка програми
наради, виступи,
пам’ятки

Мельник С.В.
Грицюк Н.Г.

методичні
рекомендації,
виступи, пам’ятки

червень
грудень
вересень

аналітична довідка
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Семінар для директорів та
педагогічних працівників закладів
ПТ (ПО) освіти «Забезпечення
інклюзивного навчання в закладах
професійної (професійнотехнічної) освіти»
Семінар для фахівців інклюзивноресурсних центрів «Актуальні
питання діагностичної діяльності
інклюзивно-ресурсного центру:
використання Міжнародної
класифікації функціонування».
Семінар-практикум для
директорів, педагогічних
працівників ЗДО «Організація
діяльності команди психологопедагогічного супроводу в умовах
інклюзивного навчання в закладах
дошкільної освіти»
Семінар-практикум для фахівців
інклюзивно-ресурсних центрів
«Особливості корекційної
допомоги дітям із розладами
спектра аутизму»
Консультативно-методична допомога з питань інклюзивної освіти
керівникам і педагогічним
працівникам закладів освіти,
медичним, соціальним
працівникам, батькам (іншим
законним представникам дитини)
та громадським організаціям
Консультативно-методична
допомога директорам, фахівцям
інклюзивно-ресурсних центрів

вересень

Мельник С.В.
Кручик І.В.
Ярмоленко С.Г.
Генега А.І.

розробка програми
наради, виступи,
пам’ятки

жовтень

обласний
ресурсний центр

розробка програми
семінару, виступи

листопад

Мельник С.В.
Кручик І.В.
Ярмоленко С.Г.
Генега А.І

розробка програми
семінару, виступи

грудень

Мельник С.В.
Кручик І.В.
Ярмоленко С.Г.
Генега А.І.

розробка програми
семінару, виступи

упродовж року

Мельник С.В.
Кручик І.В.
Ярмоленко С.Г.
Генега А.І.

розробка програми
наради, виступи,
пам’ятки

упродовж року

Мельник С.В.
Кручик І.В.
Ярмоленко С.Г.
Генега А.І.

розробка програми
наради, виступи,
пам’ятки

6.3. Науково-методичний супровід діяльності психологічних служб
у районах (містах), ОТГ
Види роботи
Семінар для фахівців психологічної служби закладів позашкільної
освіти “Використання арт-терапевтичних технік у роботі практичного
психолога позашкільного закладу
освіти”

Термін
виконання
лютий

Відповідальний
Страшнюк Ж.Д.
ОНМЦ ПС

Форми
узагальнення
методичні
рекомендації
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Семінар для відповідальних за
психологічну службу в містах,
районах, ОТГ “Збереження психічного здоров'я та соціального благополуччя учасників освітнього
процесу в умовах дистанційного
навчання”
Семінар для відповідальних за
психологічну службу в містах,
районах, ОТГ “Дитячо-батьківські
відносини та їх вплив на стосунки
з однолітками”
Семінар для відповідальних за
психологічну службу в містах,
районах, ОТГ “Попередження
насильства, булінгу в освітньому
середовищі”
Семінар для фахівців психологічної служби закладів освіти обласної комунальної власності “Розвиток емоційного інтелекту як важлива складова педагогічної діяльності в умовах реалізації Концепції НУШ”
Семінар-нарада для відповідальних за психологічну службу в
містах, районах, ОТГ з питань
підсумків діяльності психологічної
служби у 2020-2021 н.р.
Підготовка аналітичного звіту про
діяльність психологічної служби
системи освіти області у 20212022 н.р.
Семінар для новопризначених
практичних психологів з питань
змісту та напрямів діяльності
соціально-психологічної служби в
закладах освіти
Семінар для новопризначених соціальних педагогів з питань змісту
та напрямів діяльності соціальнопсихологічної служби в закладах
освіти
Семінар-нарада для відповідальних за психологічну службу в містах, районах, ОТГ з питань координації діяльності психологічної
служби у 2020-2021 н.р.
Забезпечення методичної
підтримки атестації практичних
психологів і соціальних педагогів
закладів освіти області

березень

Страшнюк Ж.Д.
ОНМЦ ПС

методичні
рекомендації

квітень

Страшнюк Ж.Д.
ОНМЦ ПС

методичні
рекомендації

квітень

Страшнюк Ж.Д.
Пастух Л.В.

методичні
рекомендації

травень

Страшнюк Ж.Д.
Ніколова В.В.

методичні
рекомендації

червень

Страшнюк Ж.Д.
ОНМЦ ПС

методичні
рекомендації

червень

Страшнюк Ж.Д.
ОНМЦ ПС

аналітичний звіт

вересень

Страшнюк Ж.Д
Ніколова В.В.

методичні
рекомендації

вересень

Страшнюк Ж.Д.
Жолобок Л.О.

методичні
рекомендації

вересень

Страшнюк Ж.Д.
ОНМЦ ПС

методичні
рекомендації

вересеньквітень

Страшнюк Ж.Д.
Пастух Л.В.
Ніколова В.В.

методичні
рекомендації,
довідка
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Семінар для відповідальних за
психологічну службу в містах,
районах, ОТГ “Психологічний
супровід дитини з особливостями
психофізичного розвитку в умовах
інклюзивної освіти”
Проведення, аналіз та узагальнення результатів моніторингу
кадрового забезпечення фахівців
психологічної служби в системі
освіти області
Круглий стіл для відповідальних
за психологічну службу в містах,
районах, ОТГ, співробітників центрів соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді, служб у справах
дітей, ювенальної превенції з
питань надання підтримки дітям із
сімей, що перебувають у складних
життєвих умовах
Вивчення та узагальнення матеріалів аналітико-статистичної звітності з актуальних питань діяльності психологічних служб районів, міст, ОТГ області, закладів
освіти обласної комунальної
власності
Надання консультативно-методичної допомоги щодо координації діяльності методичних
об’єднань, інтервізійних,
супервізійних, творчих груп
фахівців психологічних служб
районів, міст, ОТГ
Забезпечення оновлення
нормативно-правових,
інструктивних та навчальнометодичних матеріалів на допомогу в плануванні й забезпеченні
ефективної діяльності фахівців
психологічної служби (на сайті
ХОНМЦ ПС)

жовтень

Страшнюк Ж.Д.
ОНМЦ ПС

методичні
рекомендації

жовтень
червень

Страшнюк Ж.Д.
ОНМЦ ПС

довідка

листопад

Страшнюк Ж.Д.
ОНМЦ ПС

методичні
рекомендації

упродовж року

Страшнюк Ж.Д.
ОНМЦ ПС

довідки, розпорядчі
документи

упродовж року

Страшнюк Ж.Д.
ОНМЦ ПС

методичні
рекомендації

упродовж року

Страшнюк Ж.Д.
ОНМЦ ПС

інструктивнометодичні листи,
накази
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6.4. Науково-методичний супровід роботи з обдарованими дітьми
6.4.1. Організаційно-методична робота
щодо розвитку здібностей та обдаровань учнів
Види роботи
Вебінар «Сучасні підходи до
організації та змісту роботи з
обдарованими учнями»
Підготовка до друку регіонального
електронного вісника «Надія та
гордість освіти Хмельниччини»
Проведення вебінарів з питань
роботи з обдарованими учнями в
новому навчальному році
Оновлення інструктивних та
науково-методичних матеріалів,
підготовка наказів, організація та
проведення обласної Інтернетолімпіади з інформатики
(програмування)

Термін
виконання
червень

Відповідальний
Гребень О.В.
методисти

липень

Гребень О.В.

вересень

Зубик В.В.
Максименко В.А.
Ребрина В.А.
Сологуб О.С.
Сологуб О.С.
Максименко В.А.
Зубик В.В.
Ребрина В.А.

серпеньвересень

Форми
узагальнення
методичні
рекомендації

записи вебінарів на
сайті
http://info.hoippo
.km.ua/
на сайті
http://zoi.hoippo.
km.ua/

6.4.2. Координація проведення ІІ етапу та організація проведення
ІІІ, IV етапів всеукраїнських учнівських олімпіад
Види роботи
Організаційний супровід проведення ІІ етапу всеукраїнських
учнівських олімпіад
Вебінар «Організаційний супровід
всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів у 2021/2022 н.р.»
Інструктивно-методичний лист
щодо особливостей проведення
всеукраїнських учнівських
олімпіад у 2021/2022 н.р.

Термін
виконання
вересеньгрудень

Відповідальний
Гребень О.В.

жовтень

Гребень О.В.

жовтень

Гребень О.В.

Форми
узагальнення
проєкт наказу
Департаменту
освіти і науки, наказ
ХОІППО
методичні
рекомендації
інструктивнометодичні листи
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Підготовка завдань для
проведення ІІ та ІІІ етапів
всеукраїнських учнівських
олімпіад із навчальних предметів

жовтеньгрудень січеньлютий

Галкін Д.В.
Гільберг Т.Г.
Гринчук Л.В.
Гудзь В.В.
Павич Н.М.
Мирна Л.А.
Дубковецька Г.М.
Зубик В.В.
Баля С.А.
Кенц Г.І.
Левицький В.В.
Манзюк С.А.
Луценко Л.П.
Мороз Т.В.
Максименко В.А.
Ребрина В.А.
Сологуб О.С

завдання

Організація проведення ІІІ етапу
всеукраїнських учнівських
олімпіад і навчальних предметів

за окремим
графіком

Гребень О.В.

проєкт наказу про
проведення ІІІ етапу
всеукраїнських
учнівських олімпіад,
про склад оргкомітету,
журі, предметнометодичної комісії,
методичні
рекомендації

6.4.3. Організація проведення обласних турнірів і конкурсів
та участь учнів області у всеукраїнських конкурсах
Термін
виконання
січень-квітень

Відповідальний Форми
узагальнення
Фарварщук В.П.
довідка

березень
квітень

Кенц Г.І.

Організація участі здобувачів освіти з
порушеннями слуху 12 (13)-х класів
закладів загальної середньої та
спеціальної освіти в І-ІІ етапах
Всеукраїнського конкурсу “Ерудит”

березеньквітень

Грицюк Н. Г.

Проведення ІІ етапу та забезпечення
участі в ІІІ етапі турніру юних
релігієзнавців

березень
квітень

Левицький В.В.

Види роботи
Проведення Всеукраїнського конкурсу
дитячого читання «Книгоманія - 2021»
(спільно з Хмельницькою обласною
дитячою бібліотекою ім. Т.Г.Шевченка)
Проведення ІІ етапу та забезпечення
участі в ІІІ етапі турніру юних істориків

організаційні
заходи, інструктивно-методичні рекомендації щодо
підготовки
організаційні
заходи, інструктивно-методичні рекомендації щодо
підготовки
організаційні
заходи, інструктивно-методичні рекомендації щодо
підготовки
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Організація і проведення обласного
етапу всеукраїнського конкурсу
рукописів працівників позашкільних
навчальних закладів
Організація і проведення обласної
спартакіади допризовної молоді "Юні
козаки Поділля"
Організація і проведення обласного
конкурсу «Знавці олімпійського спорту
Хмельниччини»

березеньтравень

Орловська Н.М.

визначення
переможців

квітень

Назаренко А.П.

визначення
переможців

квітеньвересень

презентаційні
матеріали

Організація і проведення обласного
етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької
військово-патріотичної гри "Сокіл"
("Джура").
Забезпечення участі у
Всеукраїнському конкурсі з
українознавства «Патріот»
Організаційний супровід участі команд
області у всеукраїнських учнівських
турнірах
Організація участі у Всеукраїнському
українознавчому конкурсі «Соняшник»
Організація участі учнів у
Міжнародному конкурсі з
інформатики та комп'ютерної
вправності "Бобер" у 2021/2022 н.р.
Проведення ІІ етапу та забезпечення
участі в ІІІ етапі турніру юних
правознавців

червень

Шнира О.О.
обласне
відділення
НОК України
Назаренко А.П.

серпень

Манзюк С.А.

визначення
переможців

вересеньберезень

Гребень О.В.

проєкти наказів

вересеньберезень
вересеньквітень

Манзюк С.А.

визначення
переможців
визначення
переможців

вересень
жовтень

Левицький В.В.

Підготовка завдань для проведення ІІ
та ІІІ етапів Міжнародного конкурсу з
української мови імені Петра Яцика та
Міжнародного мовно-літературного
конкурсу учнівської та студентської
молоді імені Тараса Шевченка
Проведення ІІІ етапу, забезпечення
участі в IV етапі Всеукраїнського
турніру юних інформатиків

вересень,
грудень

Манзюк С.А.
Галас А.В.
Кулик О.О.

жовтень

Сологуб О.С.,
Ребрина В.А.,
Зубик В.В.,
Максименко В.А.,
Коновалов А.А.

Організація і проведення обласного
військово-патріотичного змагання,
присвяченого пам’яті Героїв
Організація і проведення обласного
конкурсу-захисту інноваційної моделі
науково-методичної роботи
позашкільного навчального закладу

жовтень

Назаренко А.П.

жовтень

Орловська Н.М.

Дрижал О.М.

довідка

організаційні
заходи, інструктивно-методичні рекомендації щодо
підготовки
завдання
конкурсів

організаційні
заходи, інструктивно-методичні рекомендації щодо
підготовки
визначення
переможців
визначення
переможців
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Організація проведення ІІІ етапу,
забезпечення участі в ІV етапі Всеукраїнського конкурсу учнівської
творчості, присвяченого Шевченківським дням, у номінації «Література»
та “Історія України і державотворення ”
Організація проведення ІІІ етапу та
забезпечення участі в ІV етапі
Міжнародного мовно-літературного
конкурсу учнівської та студентської
молоді імені Тараса Шевченка
Організація і проведення обласного
етапу всеукраїнського конкурсу
педагогічної майстерності працівників
позашкільних навчальних закладів
«Джерело творчості»
Проведення обласного етапу
Міжнародного конкурсу з української
мови ім. П. Яцика
Консультування та методична
підтримка п’ятого Всеукраїнського
конкурсу "Кришталева Сова
Організаційний супровід участі
учнівських команд області у фінальних
етапах всеукраїнських турнірів

жовтеньлютий

Кенц Г.І.
Манзюк С.А.

визначення
переможців

жовтеньлютий

Манзюк С.А.

визначення
переможців

жовтеньгрудень

Орловська Н.М.

визначення
переможців

грудень

Манзюк С.А.
Галас А.В.
Кулик О.О.
Левицький В.В.

визначення
переможців

Гребень О.В.

Організація і методичне забезпечення
проведення ІІ (обласного) етапу,
участі учнів у ІІІ етапі Всеукраїнського
турніру «Юний журналіст»
Забезпечення участі у
Всеукраїнському конкурсі з
українознавства для учнів 8-11 класів
Проведення Міжнародної гри зі світової (української і зарубіжної) літератури «Sunflower» для учнів 1-11-х
класів загальноосвітніх та професійнотехнічних навчальних закладів

згідно з
Манзюк С.А.
графіком,
затвердженим
наказом МОН
упродовж року Манзюк С.А.

проєкт наказу
Департаменту
освіти і науки,
наказ ХОІППО
визначення
переможців

грудень
за окремим
планом

упродовж року Баля С. А.
(06.04.2021)

рекомендації

проєкт наказу

визначення
переможців
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6.5. Науково-методичний супровід проведення конкурсів фахової
майстерності педагогічних працівників
6.5.1. Обласні професійні конкурси “Учитель року”
Види роботи
Проведення обласного етапу
конкурсу «Вчитель року – 2021»
Науково-методичний супровід
обласного етапу конкурсу
«Вчитель року – 2021» у номінації
«Керівник закладу освіти»
Науково-методичний супровід
обласного етапу конкурсу
«Вчитель року – 2021»
у номінації «Математика»
Науково-методичний супровід
обласного етапу конкурсу
«Вчитель року – 2021»
у номінації «Трудове навчання»
Науково-методичний супровід
обласного етапу конкурсу
«Вчитель року – 2021»
у номінації «Українська мова»
Проведення консультативнотренувальних вебінарів для
переможців районних та міських
етапів конкурсу «Вчитель року –
2021»

Організація вебінарів щодо
проведення конкурсу «Вчитель
року – 2022». Обговорення
методичних рекомендацій.
Підготовка до обласного етапу
конкурсу «Вчитель року – 2022»

Термін
виконання
лютий
лютий

Відповідальний
Гіджеліцький І.К.
Кулик О.О.
Кошка О.А.
Буймістер Л.В.

Форми
узагальнення
довідка,
проєкт наказу
пакет матеріалів

лютий

Гринчук Л.В.

пакет матеріалів,
адміністрування вебспільноти

лютий

Павич Н.М.

пакет матеріалів,
адміністрування вебспільноти

лютий

Манзюк С.А.

пакет матеріалів

лютий

Гіджеліцький І.К.
Кулик О.О.
Дяков І.М.
Кошка О.А.
Буймістер Л.В.
Гринчук Л.В.
Павич Н.М.
Манзюк С.А.
Кулик О.О.
Дяков І.М.

рекомендації

лютий

рекомендації

6.5.2. Інші конкурси фахової майстерності
Види роботи
Обласна педагогічна виставка
"Освіта Хмельниччини на шляхах
реформування – 2021”
Всеукраїнський конкурс
«Інноваційний урок фізичної
культури та урок фізичної
культури з елементами футболу»

Термін
виконання
лютий-грудень

Відповідальний

березеньчервень

Шнира О.О.
обласна
федерація
футболу

Пастернак О.В.

Форми
узагальнення
підсумковий наказ
презентаційні
матеріали
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Всеукраїнський конкурс рукописів
працівників позашкільних
навчальних закладів
Обласний інтернет-конкурс на
кращу методичну розробку
“Ефективне застосування онлайнінструментів на уроках у
початкових класах НУШ”
Всеукраїнський конкурс фахової
майстерності для вчителівукраїністів «Соняшник-учитель»
Обласний інтернет-конкурс на
зразкову модель закладу
загальної середньої освіти
Всеукраїнський конкурс
педагогічної майстерності
працівників позашкільних
навчальних закладів «Джерело
творчості»
Обласний інтернет-конкурс на
кращу модель громадського
самоврядування в закладах освіти
Всеукраїнський конкурс авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові
технології у Новій школі» (організація і проведення обласного
етапу, забезпечення участі в ІІІ
етапі)

березеньлипень

Орловська Н.М.

визначення
переможців

вересень

Галас А.В.
Кулик О.О.

наказ

вересень
жовтень

Манзюк С.А.

довідка

жовтень

Буймістер Л.В.

жовтеньберезень

Орловська Н.М.

листопад

Левицький В.В.

підсумковий
наказ

листопадлютий

Страшнюк Ж.Д.,
Гулеватий А.А.

проєкт наказу
Департаменту
освіти і науки,
визначення
переможців

підсумковий
наказ
визначення
переможців

6.6. Вивчення, узагальнення та впровадження досвіду
педагогічних працівників
Види роботи

Термін
виконання

Вивчення педагогічного досвіду
Антонюк С.М., учителя англійської упродовж року
мови Хмельницького спеціалізованого ліцею-інтернату поглибленої підготовки в галузі науки
Скорої Т.Г., учителя німецької
упродовж року
мови Старокостянтинівського НВК
ім. Героя України С.М.Бондарчука
Фабрицьої С. В., учительки украупродовж року
їнської мови та літератури, Нетішинського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. та
ліцей» Нетішинської міської ради

Відповідальний

Форми
узагальнення

Мороз Т.В.

план
упровадження
досвіду

Луценко Л.П.

план
упровадження
досвіду
план вивчення
досвіду

Манзюк С.А.
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Кузьмич Л.В., учителя української упродовж року
мови та літератури Самчиківської
ЗОШ І-ІІІ ст. Старокостянтинівської районної ради
Матус О.О., директора Нетішинупродовж року
ського Будинку школяра з питання
«Формування громадянської
відповідальності в закладі
позашкільної освіти»
Узагальнення досвіду
«Здоров’язбережна технологія
грудень
«Навчання в русі» О. Дубогай
у системі оздоровчо-виховної
роботи закладів освіти»
Шепетівського району
Поширення досвіду
Гриб Г.А., вчителя інформатики
упродовж року
Старокостянтинівської ЗОШ І-ІІІ
ступенів №8 із питань щодо
роботи з обдарованою молоддю

Манзюк С.А.

план вивчення
досвіду

Орловська Н.М.

план вивчення
досвіду

Поліщук А.Й.

аналітичні
презентаційні
матеріали

Максименко В.А.

https:// 1drv.ms/b/s!
Aq99dDSF9W d0hl
NK69YBm C9usrut

6.7. Розробка програм, посібників, рекомендацій,
інструктивно-методичних листів, концепцій, положень
6.7.1. Положення, концепції, проєкти
Види роботи
Положення про обласний
інтернет-конкурс на кращу модель
громадського самоврядування в
закладах освіти
Положення про обласний
інтернет-конкурс на кращу модель
закладу загальної середньої
освіти
Положення про обласний
інтернет- конкурс на кращу
методичну розробку «Ефективне
застосування онлайн інструментів
на уроках у початкових класах
НУШ»
Положення про обласний інтернет-конкурс на кращу модель науково-методичної роботи в позашкільному навчальному закладі

Термін
виконання
січень

Відповідальний
Левицький В.В.

Форми
узагальнення
положення

січень

Буймістер Л.В.

положення

січень

Кулик О.О.
Галас А.В.

положення

січень

Орловська Н.М.

положення
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6.7.2. Посібники, підручники, робочі зошити
Види роботи
Навчальний посібник «Мова
програмування Python у 5-9
класах» (В.В.Мулик, В.А.Ребрина)
Робочий зошит класного керівника
Робочий зошит педагогаорганізатора
Дорожня карта співучительства,
або як позбутись примітивного
аматорства та цифрового аутизму
у вихованні
Робочий зошит керівника гуртка
Хмельниччина в європейській
спадщині
Посібник “Практичні роботи та
компетентнісні задачі з
інформатики: розв’язуємо задачі з
фізики та математики засобами
табличного процесора”
Навчальний посібник «Мова
програмування С# в курсі
інформатики основної школи»
(В.І.Колісецький, В.А.Ребрина)
Посібник «Види есе та їх мовне
оформлення»
Робочий зошит «Мовний
менеджмент в освіті та
комунікативні стратегії»
Путівник по Державному
стандарту 2020

Термін
виконання
березень

Відповідальний
Ребрина В.А.

Форми
узагальнення
посібник

червень
серпень

Іова В.Ю.
Іова В.Ю.

робочий зошит
робочий зошит

серпень

Іова В.Ю.
Дрижал О.М.

е-посібник

серпень
вересень

Орловська Н.М.
Хома А.В.

робочий зошит
альманах

вересень

Сологуб О.С.

збірник

вересень

Ребрина В.А.

посібник

жовтень

Місінькевич О.М.

посібник

листопад

Місінькевич О.М.

посібник

упродовж року

Кенц Г.І.

методичний
посібник

6.7.3. Методичні рекомендації
Види роботи
Про проведення заходів із
вшанування подвигу учасників
Революції Гідності та увічнення
пам'яті Героїв Небесної Сотні
Про проведення заходів із
нагоди роковин Чорнобильської
катастрофи
Щодо організації роботи
бібліотек у закладах загальної
середньої освіти у 2021/2022 н.р.
Щодо педагогічної підтримки
обдарованої дитини в закладі
загальної середньої освіти

Термін
виконання
січень-лютий

Відповідальний

квітень

Хома А.В.

інструктивнометодичний лист

червень

Фарварщук В.П.

методичні
рекомендації

червень

Гребень О.В.

методичні
рекомендації

Іова В.Ю.

Форми
узагальнення
інструктивнометодичний лист
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Про відзначення 25-ї річниці
Конституції України
Про організацію освітньої роботи
в закладах дошкільної освіти у
2021-2022 н.р.
Щодо організації освітнього
процесу в початковій школі у
2021-2022 н.р.
Щодо викладання інформатики
у 2021-2022 н.р.

червень

Іова В.Ю.

червень

Дарченко Л.Г.
Каратаєва М.І.

червень

Галас А.В.
Кулик О.О.

червень

Сологуб О.С.

Про пріоритетні напрями роботи
щодо організації інклюзивного
навчання дітей з особливими
освітніми потребами в закладах
освіти у 2021-2022 н.р.
Щодо організації освітнього
процесу в закладі позашкільної
освіти у 2021-2022 н.р.
Щодо викладання предметів
суспільно-гуманітарного циклу
у 2021/2022 н.р.

червень
серпень

Мельник С.В.
Генега А.І.

Щодо організації та програмнометодичного забезпечення
освітнього процесу у спеціальних
закладах загальної середньої
освіти у 2021-2022 н.р.
Щодо проведення ІІ етапу
Всеукраїнських учнівських
олімпіад з навчальних предметів
у 2021/2022 н.р.
Про відзначення 77-річниці
вигнання нацистів з України
Про відзначення прийняття
Декларації принципів
толерантності
Шляхи формування психологічної готовності вчителя до розвитку життєстійкості в дітей у закладах загальної середньої освіти
Щодо підготовки методичної розробки для атестації педагогічних
працівників на присвоєння
звання: "Учитель-методист",
"Вихователь-методист", "Практичний психолог-методист".
"Педагог-організатор-методист",
«Керівник гуртка-методист»

інструктивнометодичний лист
інструктивнометодичні
рекомендації
методичні
рекомендації
методичні рекомендації на сайті http://
info.hoippo.km.ua/ та
в газеті “Майбуття”
інструктивнометодичний лист

липень

Орловська Н.М.

методичні
рекомендації

серпень

методисти НМЦ
викладання навчальних предметів
суспільно-гуманітарного циклу

методичні
рекомендації

серпень

Грицюк Н.Г.

методичні
рекомендації

вересень

Гребень О.В.

інструктивнометодичний лист

жовтень

Іова В.Ю.

листопад

Іова В.Ю.

інструктивнометодичний лист
інструктивнометодичний лист

листопад

Шевчишина О.В.

методичні
рекомендації

грудень

Пастернак О.В.

методичні рекомендації; сайт
"Цифрова
лабораторія ППД
ХОІППО, розділ
“Передовий
педагогічний досвід”
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6.7.4. Інструктивно-методичні листи
Види роботи
Про організацію обласної
педагогічної виставки "Освіта
Хмельниччини на шляхах
реформування” у 2021 році
Про проведення ІІ та ІІІ етапів
олімпіади з інформатики
Про проведення ІІ та ІІІ етапів
олімпіади з інформаційних
технологій
Про проведення І та ІІ етапів
всеукраїнських конкурсів педагогічної майстерності працівників
закладів позашкільної освіти
“Джерело творчості” та рукописів
навчально-методичної
літератури
Про проведення місячника сім’ї
Про організацію та проведення
триденних навчально-польових
занять з виконанням початкової
вправи з АК бойовими набоями з
юнаками випускних класів
Про організацію та проведення
Дня цивільного захисту
Про проведення тижня інформування про Європейський Союз,
інтеграцію України до ЄС
Про рекомендації щодо
планування діяльності ІРЦ та
ведення обліково-звітної
документації
Про пріоритетні завдання
діяльності психологічної служби
у 2021-2022 н.р. щодо
забезпечення ефективності
психологічного супроводу
освітнього процесу в закладах
освіти області
Щодо проведення Олімпійського
уроку та Олімпійського тижня
Про проведення днів
Європейської спадщини
Про організацію та проведення
Дня Захисника України
Про організацію та проведення
Всеукраїнського місячника
шкільних бібліотек

Термін
виконання
січень

Відповідальний

лютий, грудень

Сологуб О.С.

лютий, грудень

Максименко В.А.

березень,
жовтень

Орловська Н.М.

інструктивнометодичний лист

квітень
квітень

Поліщук А.Й.
Назаренко А.П.

лист
лист

квітень

Назаренко А.П.

лист

травень

Хома А.В.

інструктивнометодичний лист

серпень

Мельник С.В.
Кручик І.В.
Ярмоленко С.Г.
Генега А
Страшнюк Ж.Д.
ХОНМЦ ПС

інструктивнометодичний лист

серпень

Шнира О.О.

серпень

Хома А.В.

жовтень

Назаренко А.П.

жовтеньлистопад

Фарварщук В.П.

інформаційний
лист
інформаційний
лист
інформаційний
лист
інструктивнометодичний лист,
звіт

червень

Пастернак О.В.

Форми
узагальнення
інструктивнометодичний лист
інструктивнометодичний лист
інструктивнометодичний лист

інструктивнометодичний лист

61

Про організацію та проведення в
закладах освіти заходів
Всеукраїнської акції “16 днів
проти насильства”
Про вдосконалення діяльності
бібліотек закладів загальної
середньої освіти області
Про реєстрацію методичних розробок претендентів на присвоєння
звання ”Методист”, на схвалення
Щодо проведення обласних,
всеукраїнських та міжнародних
фестивалів, конкурсів тощо
Про відзначення пам'ятних дат

листопад

Поліщук А.Й.

інформаційний
лист

грудень

Фарварщук В.П.

грудень

Пастернак О.В

інструктивнометодичний лист,
звіт
інструктивнометодичний лист

упродовж року

Махмутова А.Є.

інформаційний
лист

упродовж року

Манзюк С.А.

інформаційнометодичні листи

6.7.5. Збірники
Види роботи
Каталог матеріалів переможців
обласної педагогічної виставки
«Освіта Хмельниччини на
шляхах реформування»
Дослідно-експериментальна та
інноваційна робота з оновлення
змісту освіти та підвищення її
якості на базі закладів освіти
області
Матеріали передового
педагогічного досвіду освітян,
яким присвоєно звання
"Методист"
Митці рідного краю
Розробка і впровадження
навчально-методичного
забезпечення початкової освіти в
умовах реалізації нового
Державного стандарту початкової загальної середньої освіти
Формування інформаційного
збірника статистичних матеріалів
щодо допрофільної підготовки та
профільного навчання у
Хмельницькій області
Матеріали з досвіду роботи
вчителів-логопедів, корекційних
педагогів, яким присвоєно
звання “Учитель-методист”

Термін
виконання
січень

Відповідальний

лютий

Красовська В.Ю.

збірник

березень

Пастернак О.В.

квітень

Махмутова А.Є.

травень

Галас А.В.

електронний
інформаційний
банк матеріалів
ППД
елетронна
збірка
електронний
кейс учасників
Всеукраїнського
експерименту

травеньчервень

Ратушняк Н.М.

збірник

червень

Грицюк Н.Г.

е-збірник

Пастернак О.В.

Форми
узагальнення
електронний
збірник
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Олімпіадні завдання з
англійської мови
Олімпіадні завдання з німецької
мови
Олімпіадні завдання з
української мови
Матеріал з педагогічного досвіду
вчителів української мови та
літератури, яким присвоєно
звання «Учитель-методист»

червень

Мороз Т.В.

е-збірник

червень

Луценко Л.П.

е-збірник

червень

Манзюк С.А.

е-збірник

серпень

е-збірник

Надання долікарської допомоги
на місцях бойових дій
Матеріали для навчання під час
пандемії
Формування Media IQ на уроках
зарубіжної літератури
(практикум із підвищення рівня
медіаграмотності)
Діагностичний інструментарій
забезпечення мотиваційного
менедженту в умовах реалізації
Концепції НУШ
Науково-методичний супровід
педагогічних працівників у світлі
Концепції «Нової української
школи»

жовтень

Баля С.А.
Кенц Г.І.
Левицький В.В.
Луценко Л.П.
Манзюк С.А.
Мороз Т.В.
Назаренко А.П.

листопад

Поліщук А.Й.

збірка

листопад

Баля С.А.

електронний
посібник

листопад

Пастух Л.В

е-збірник
діагностичних
методик

листопад

Кошка О.А.
Красовська В.Ю.

електронний
збірник
матеріалів
учасників

відеозбірка

VII. ІННОВАЦІЙНА ТА ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
7.1. Організаційно-методичний супровід
управління інноваційною діяльністю
Види роботи
Семінар «Педагогічний
експеримент у системі
інноваційної освітньої діяльності»
Організація роботи консультпункту з питань проведення дослідно-експериментальної роботи

Термін
виконання
квітень
упродовж року

Відповідальний
Красовська В.Ю.
Кошка О.А.
Красовська В.Ю.

Форми
узагальнення
семінар
рекомендації
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7.2. Формування інноваційного освітнього простору в регіоні,
розробка та впровадження нових освітніх моделей і технологій,
координація інноваційної діяльності
Види роботи
Підготовка інформаційно-аналітичного довідника «Дослідноекспериментальна та інноваційна
робота з оновлення змісту освіти
та підвищення її якості на базі
закладів освіти області»
Здійснення науково-методичного
та організаційного супроводу
діяльності експериментальних
закладів області
Забезпечення роботи експертної
комісії науково-методичної ради з
питань дослідно-експериментальної роботи
Адміністрування сайту координації дослідно-експериментальної
та інноваційної роботи
Участь педпрацівників області в
Міжнародному фестивалі
педагогічних інновацій

Термін
виконання
січень

Відповідальний

упродовж року

наукові керівники,
консультанти,
координатори
дослідно-експериментальної роботи

рекомендації,
звіти

упродовж року

Вашеняк І.Б.
Кошка О.А.

експертний
висновок

упродовж року

Красовська В.Ю.

інформаційний
ресурс

за окремим
планом

Красовська В.Ю.

довідка

Красовська В.Ю.

Форми
узагальнення
посібник

7.3. Координація дослідно-експериментальної роботи
7.3.1. Всеукраїнського рівня
Види роботи
Психолого-педагогічне забезпечення особистісно-зорієнтованої
освіти на засадах гуманної педагогіки в ЗЗСО (Хмельницька
середня ЗОШ I-III ст. № 22
ім. Олега Ольжича)
Здоров‘язбережна технологія
«Навчання в русі» у системі оздоровчо-виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів
(ЗЗСО Шепетівського району)

Термін
виконання
упродовж року

Відповідальний

упродовж року

регіональний
координатор
Поліщук Г.Й.

регіональний
координатор
Поліщук Г.Й.

Форми
узагальнення
координація
діяльності

координація
діяльності
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Формування позитивної громадської думки щодо освітніх інновацій
(СЗОШ І-ІІІ ст. №12 м.Хмельницького, Ізяславський НВК «ЗОШ
І-ІІІ ст. №5 ім.О.П.Онищука –
гімназія, Новоселицька ЗОШ І-ІІІ
ст. Полонської міської ради ОТГ)
Теоретико-методологічні засади
моделювання розвитку авторських шкіл (Ленковецька ЗОСШ
І-ІІІ ст. Шепетівської РДА, Пасічнянський НВК «ЗОСШ І-ІІІ ст. –
технологічний ліцей» Старосинявської селищної ради, ТБЛ
м. Хмельницького ім.П.Мазура)
Науково-методичні засади створення та функціонування Всеукраїнського науково-методичного віртуального STEM-центру (Кам’янець-Подільський ліцей, Старокостянтинівський НВК «Спеціалізована школа І ст., гімназія»
ім.Героя України С.М.Бондарчука)
Створення моделі освітнього
простору позашкільного навчального закладу в умовах децентралізації (Хмельницький палац
творчості дітей та юнацтва)
Формальна, неформальна,
інформальна освіта у професійному вдосконаленні вчителів
(НВК №9 м. Хмельницького)
Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти (Кам’янець-Подільський НВК №3 у складі ЗОШ І-ІІІ ст.
та ліцею, Славутський НВК
«Спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст.,
ліцей «Успіх», Старокостянитинівська ЗОШ І-ІІІ ст. №1, Хмельницька спеціалізована ЗОШ І ст. №30)
Технологія навчання учнів початкової школи «Розумники» (Smart
Kids) (НВК №10 м.Хмельницького)

упродовж року

регіональний
координатор
Кучерук А.В.

координація
діяльності

упродовж року

регіональний
координатор
Орловська Н.М.

координація
діяльності

упродовж року

регіональний
координатор
Павич Н.М.

координація
діяльності

упродовж року

регіональний
координатор
Орловська Н.М.

координація
діяльності

упродовж року

регіональний
координатор
Орловська Н.М.

координація
діяльності

упродовж року

регіональний
координатор
Галас А.В.

координація
діяльності

упродовж року

регіональний
координатор
Кулик О.О.

координація
діяльності

65

Електронний підручник для загальної середньої освіти (E-book
for secondary education (EBSE)
(НВК №10 м. Хмельницького,
Кам‘янець-Подільська спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. №5 з поглибленим вивченням інформатики,
Дунаєвецький НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.,
гімназія» Дунаєвецької міської
ради, Шепетівський НВК №1 у
складі: «ЗОШ І-ІІ ст. та ліцей ім.
Героя України М.Дзявульського»)
Реалізація Програми «Нова українська школа в поступі до цінностей» (Кам’янець-Подільська ЗОШ
І-ІІІ ст. № 10, Нетішинська ЗОШ
І-ІІІ ст. №1, Хмельницька ЗОШ І-ІІІ
ст. №13 ім. М.К.Чекмана,
Чемеровецький НВК «ЗОШ І-ІІІ
ст., ліцей та міжшкільний
навчально-виробничий комбінат»)
Становлення і розвиток
особистості на ранніх етапах
онтогенезу
Дослідницько-пошукова робота
«Краєзнавство як засіб
формування громадянської та
соціальної компетентності учнів»
на базі Новоушицької ОТГ

упродовж року

регіональний
координатор
Фарварщук В.П.
Максименко В.А.

координація
діяльності

упродовж року

регіональний
координатор
Орловська Н.М.

координація
діяльності

упродовж року

регіональний
координатор
Дарченко Л.Г.
Берека В.Є.
Іова В.Ю.

координація
діяльності

упродовж року

проєкт

7.3.2. Регіонального рівня
Види роботи
Створення діалогічного простору
освітнього процесу як реалізація
засад педагогіки партнерства
(Нетішинська ЗОШ І-ІІІ ст. №1)
Шляхи вдосконалення
медіаграмотності керівників та
педагогічних працівників закладів
освіти області (НДР)

Термін
виконання
упродовж
року

Відповідальний

упродовж
року

Зазуліна Л.В.

Зазуліна Л.В.

Форми
узагальнення
науковий супровід
експерименту
статті, виступи на конференції, розробка
занять у системі
підвищення кваліфікації
керівних та педагогічних
кадрів
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7.4. Експертиза підручників і навчальних посібників,
авторських програм, електронних і технічних засобів навчання
Види роботи
Організація здійснення експертами науково-методичної, психолого-педагогічної, дизайнерської та
антидискримінаційної експертиз
електронних версій підручників
4, 8 класів ЗЗСО
Ознайомлення з фрагментами
електронних версій оригінал-макетів підручників 4, 8 класів ЗЗСО

Термін
виконання
січень

лютий

Відповідальний
Фарварщук В.П.

Фарварщук В.П.

Форми
узагальнення
експертні
висновки

рекомендації

7.5. Науково-методичний супровід упровадження інновацій,
проєктна діяльність
Види роботи
Всеукраїнський науково-педагогічний проєкт “Інтелект України”:
координація діяльності закладівучасників проєкту
Участь у Всеукраїнському проєкті
з медіаграмотності IREX “Вивчай
та розрізняй”
Участь у Всеукраїнському проєкті
“Фінська підтримка реформи української школи “Навчаємось разом”
Обласний проєкт «Розвиток
національно орієнтованої системи
громадянської комунікації в
умовах Нової української школи»
Всеукраїнський проєкт «Безпечна
та дружня до дитини школа»
Науково-методичний супровід
реалізації проєкту «Школа
природничого напряму. Городок»,
за підтримки ГС «Центр інновацій
«Сходи в майбутнє»
Науково-методичний супровід
проєкту «Компола»
Упровадження проєкту “Енергоефективні школи: нова генерація”

Термін
виконання
упродовж року

Відповідальний

упродовж року

Зазуліна Л.В.

упродовж року

Галас А.В.

упродовж року

Іова В.Ю.
Берека В.Є.

упродовж року

Поліщук А.Й.

рекомендації

упродовж року

Мирна Л.А.
Орловська Н.М.

методичні
рекомендації

упродовж року

Мирна Л.А.

упродовж року

Гудзь В.В.

методичні
рекомендації
координація
діяльності

Гуменюк В.В.
Орловська Н.М.

Форми
узагальнення
методичні
рекомендації
розробка
матеріалів,
занять
розробка
матеріалів,
занять
рекомендації
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7.6. Упровадження результатів інноваційної діяльності,
створення бази даних інновацій
Види роботи
Формування баз даних дослідноекспериментальної та інноваційної роботи у 2021/2022 н.р. в
області.
Популяризація досвіду дослідноекспериментальної роботи
закладів освіти області в
електронному віснику ХОІППО
Підготовка матеріалів досвіду
дослідно-експериментальної
роботи до електронного вісника

Термін
виконання
вересень

протягом року

протягом року

Відповідальний
Красовська В.Ю.

Форми
узагальнення
база даних

Красовська В.Ю.

база даних

Орловська Н.М.

база даних

VIII. ФОРМУВАННЯ ЄДИНОГО ОСВІТНЬОГО
ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ РЕГІОНУ
8.1. Науково-методичний супровід учасників інформатизації освіти
Види роботи
Проведення семінарів, вебінарів,
тренінгів для педагогічних працівників із питань використання ІКТ в
освітньому процесі
Постійно діючий onlineконсультаційний пункт обласної
інформаційно-ресурсної
лабораторії творчого педагога
Оновлення баз даних
Створення електронного банку
даних обдарованих дітей
Оновлення банку даних щодо
організації допрофільної
підготовки та профільного
навчання в області
Оновлення обласного банку
передового педагогічного досвіду
– 2021

Термін
виконання
упродовж року

Відповідальний

відповідно
до запиту

Пастернак О.В

цифровий
ресурс:
http://dn.hoippo.k
m.ua/vystavka

червень

Гребень О.В.

листопад

Ратушняк. Н.М.

електронний
банк даних
банк даних

травень

Пастернак О.В

Сологуб О.С.
Максименко В.А.
Дрижал О.М.

Форми
узагальнення
матеріали
освітніх заходів

на сайті Цифрова лабораторія
передового
педагогічного
досвіду ХОІППО
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Оновлення електронного каталогу
переможців обласної педагогічної
виставки “Освіта Хмельниччини
на шляхах реформування”

грудень

Пастернак О.В

Створення бази матеріалів із
медіаграмотності для
управлінської діяльності

жовтень

Зазуліна Л.В.

на сайті Цифрова лабораторія
передового
педагогічного
досвіду ХОІППО
електронний
банк даних

8.2. Забезпечення навчання вчителів інформатики
та методичної підтримки викладання курсу інформатики
Види роботи
Розробка методичних рекомендацій щодо викладання інформатики
в 5-11 класах у 2021/2022 н.р.
Продовження наповнення
середовища для автоматизованої
перевірки завдань DMOJ

Термін
виконання
червень

Відповідальний

червень

Зубик В.В.

Методичний супровід роботи
вересень
травень
філій обласного факультативу з
програмування
Проведення вебінарів, семінарів- упродовж року
практикумів із питань викладання
інформатики та методичної
підтримки викладання курсу
інформатики
Методична підтримка викладання упродовж року
курсу інформатики через
адміністрування сайту
http://info.hoippo.km.ua та групи у
ФБ “Інформатики Хмельниччини”
Тренінги для вчителів
упродовж року
інформатики з підвищення рівня
володіння темами з алгоритмізації
і програмування та ІКТ
Тренінги для вчителів
упродовж року
інформатики з питань підготовки
учнів до олімпіади з
інформаційних технологій

Сологуб О.С.

Ребрина В.А.
Зубик В.В.
Сологуб О.С.
Ребрина В.А.
Сологуб О.С.
Максименко В.А.
Коновалов А.А.
Коцюбан І.І.
Ребрина В.А.
Сологуб О.С.
Максименко В.А.
Дрижал О.М.

Форми
узагальнення
методичні
рекомендації
наповнення
навчальними
матеріалами на
сервері
робота філій
факультативу
матеріали на
сайті вчителів
інформатики
публікації на
сайті

Ребрина В.А.
Зубик В.В.
Сологуб О.С.

дистанційний
курс у системі
Ejudge

Максименко В.А.

відеозаписи на
YouTube-каналі
Хмельницького
ОІППО
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8.3. Розбудова єдиного освітнього інформаційного
простору регіону
Види роботи

Термін
Відповідальний
виконання
Адміністрування сайтів та блогів НМЦ і кафедр
Офіційний сайт Хмельницького
упродовж року Зубик В.В.
ОІППО https://hoippo.km.ua
Дрижал О.М.

Форми
узагальнення
адміністрування
та наповнення
контентом
адміністрування
та наповнення
сайту

Сайт НМЦ координації роботи
методичних та загальноосвітніх
установ і закладів освіти
http://nmts-koordinatsijimetodsluzhb.webnode.com.ua/
Адміністрування сайту організатора дослідно-експериментальної та
інноваційної діяльності
https://sites.google.com/site/doslidh
oippo/
Адміністрування блогу
«Бібліотечна справа»
http://bibliosprava.blogspot.com/
Підтримка роботи сайту для
вчителів інформатики області
http://info.hoippo.km.ua

упродовж року

Красовська В.Ю.

упродовж року

Красовська В.Ю.

адміністрування
та наповнення
сайту

упродовж року

Фарварщук В.П.

адміністрування
та наповнення
сайту

упродовж року

наповнення та
адміністрування
сайту

Супровід роботи сервера та
системи Adobe Connect для
забезпечення проведення
вебінарів
Адміністрування G Suite for
Education
Підтримка роботи сервера
автоматизованої перевірки
завдань Ejudge
Підтримка роботи сервера, підтримка роботи обласного факультативу з програмування DMOJ

упродовж року

упродовж року

Дрижал О.М.
Сологуб О.С.
Ребрина В.А.
Максименко В.А.
Коновалов А.А.
Ребрина В.А.
Коновалов А.А.
Коцюбан І.І.
Зозуля І.В.
Коцюбан І.І.

упродовж року

Зубик В.В.

проведення
олімпіад,
підтримка курсів

упродовж року

Зубик В.В.

Адміністрування сайту
“Хмельницькі олімпіади”
http://olimp.hoippo.km.ua

упродовж року

Ребрина В.А.
Дрижал О.М.
Максименко В.А.
Коновалов А.А.
Коцюбан І.І.
Зубик В.В.
Зозуля І.В.
Сологуб О.С.

забезпечення
роботи
обласного
факультативу
адміністрування
та публікація
олімпіадних
завдань

майданчик для
проведення
онлайнспілкування

адміністрування
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упродовж року

Пастернак О.В.

наповнення
контентом та
адміністрування

упродовж року

Дрижал О.М.
Сірман Б.О.
Заспа В.П.
Дарченко Л.Г.

наповнення
контентом та
адміністрування

упродовж року

Дрижал О.М.
Кулик О.О.
Галас А.В.

наповнення
контентом та
адміністрування

упродовж року

Кулик О.О.

наповнення
контентом та
адміністрування

упродовж року

Кулик О.О.

наповнення
контентом,
адміністрування

Висвітлення діяльності початкової
освіти НМЦ на сайті ХОІППО

упродовж року

Галас А.В.
Кулик О.О.

Координація і науково-методичний супровід діяльності професійних спільнот початкової школи
закладів освіти Хмельницької
області
Висвітлення діяльності
спеціальної освіти на сайті
ХОІППО

упродовж року

Галас А.В.
Кулик О.О.

наповнення
контентом,
адміністрування
наповнення
контентом,
адміністрування

упродовж року

Грицюк Н.Г.
Дрижал О.М.

Адміністрування сайту “Цифрова
лабораторія передового
педагогічного досвіду ХОІППО”
http://dn.hoippo.km.ua/vystavka/
(старий)
https://vystavka.hoippo.km.ua/
(новий)
Адміністрування сайту “Вісник
Хмельницького ОІППО”
http://visnyk.hoippo.km.ua
Адміністрування блогів:
“Дошкільний світ Хмельниччини”
http://svitdoshkillia.blogspot.com/
“Батькам майбутніх
першокласників”
http://stepforschool.blogspot.com/
“Цифровий методичний кейс педагогів дошкільної освіти об’єднаних територіальних громад”

упродовж року

наповнення
контентом та
адміністрування

http://metodcacepedagog.blogspot.com/

U-tube каналу “Дошкілля
Хмельниччини”
Адміністрування та модерація
групи “НУШ Хмельниччини”
https://www.facebook.com/groups/5
11749812529064/
Адміністрування і модерація
блогів: “Довідник методиста
початкової освіти”
http://pochshool.blogspot.com/
“Учителю початкової освіти
Хмельниччини”
http://hmpochshcola.blogspot.com/p
/blogpage.html
Адміністрування і модерація
спільнот “Початкова освіта
ХОІППО”:
https://www.youtube.com/channel/UCwhS
7E0ip52GILBa5YwzWlg;
https://www.youtube.com/channel/UC6kOb
2I736kId0iZTLhaXA?viewas=subscriber

наповнення
контентом,
адміністрування
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Створення та адміністрування
блогу “Спеціальна освіта”

упродовж року

Дрижал О.М.
Грицюк Н.Г.

наповнення
контентом,
адміністрування

Створення блогу для вчителів
природознавства, біології і
екології http://prirodahm.blogspot.com/ Створення та адміністрування
нового веб-сайту НМЦ організації
наукової роботи та
моніторингових досліджень

упродовж року

Мирна Л.А.

наповнення
контентом,
адміністрування

упродовж року

Кучерук А.В.

створення та
адміністрування
веб-сайту

8.4. Упровадження сучасних інтернет-технологій в освітній процес
регіону, розвиток віртуальних педагогічних спільнот
Види роботи
Адміністрування груп у ФБ:
“Інформатики Хмельниччини”,
“Інформаційно-комунікаційні
технології на допомогу методисту”
Адміністрування груп у ФБ:
“Сучасний учитель історії”, “Ми
разом”, “Методичні посиденьки”,
“ІК-компетентність учителя
історії”, “Учительський хайп”
Адміністрування і модерація
мережевих спільнот “Блог сектора
української та зарубіжної
філології” http://ukrhoippo.blogspot.com/
Адміністрування офіційної сторінки Хмельницького ОІППО в мережі Фейсбук https://www.facebook.com/XOIPPO
Адміністрування спільнот у мережі ФБ:
“Освіта Хмельниччини: реалії...”

Термін
виконання
постійно

Відповідальний

постійно

Кенц Г.І.

адміністрування

упродовж року

Манзюк С.А.
Дрижал О.М.

наповнення
контентом та
адміністрування

упродовж року

Дрижал О.М.

наповнення
контентом та
адміністрування

упродовж року

Дрижал О.М.

наповнення
контентом та
адміністрування

упродовж року

Зубик В.В.

наповнення
контентом та
адміністрування

упродовж року

Зубик В.В.

наповнення
контентом та
адміністрування

упродовж року

Орловська Н.М.

наповнення
контентом та
адміністрування

Сологуб О.С.

(https://www.facebook.com/groups/edualexdom/ )

“НУШ Хмельниччини”

Форми
узагальнення

адміністрування

(https://www.facebook.com/groups/511749812529064/)

“АКЗО Хмельницької області”
(https://www.facebook.com/groups/1663398973905322/)

Адміністрування сайту “Школа
олімпійського резерву”
(http://sbs.hoippo.km.ua)
Адміністрування сайту “Відкрита
інтернет-олімпіада Хмельницької
області” (http://zoi.hoippo.km.ua)
Адміністрування та координування спільнот у мережі ФБ
“Позашкілля Хмельниччини”,
науково-педагогічного проекту
“Інтелект України”
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Адміністрування та модернізація
груп: "Наш Афлатот. Хмельницька
область”

упродовж року

Дарченко Л.Г.
Каратаєва М.І.

наповнення
контентом та
адміністрування

https://www.facebook.com/groups/465886650411355/

“Долонька”
https://www.facebook.com/groups/1914367918650175/

“Порадник педагога ЗДО”
https://www.facebook.com/groups/343214019466020/

English box for kids and their
teachers
https://www.facebook.com/groups/774406250046212

8.5. Запровадження електронної освіти
та розробка електронного освітнього контенту
Види роботи
Забезпечення організації експертного оцінювання та систематизації
методичних розробок для сайту
“Цифрова лабораторія передового педагогічного досвіду ХОІППО”
розділу "Обласний інформаційний
банк даних педагогічного досвіду
"Методист"
Створення цифрового освітнього
контенту та розміщення його на
YouTube-каналі “Хмельницький
ОІППО”
Організація конкурсного відбору
та систематизації матеріалів
для сайту “Цифрова лабораторія
передового педагогічного досвіду
ХОІППО” в розділі обласної
педагогічної виставки “Освіта
Хмельниччини на шляхах
реформування”
Поширення волонтерського руху,
партнерства та комунікації між
учителями з метою створення і
розміщення на сайті Хмельницького ОІППО навчально-методичних посібників
Створення навчального
відеоконтенту з питань
використання ІКТ в освітньому
процесі з використанням
технологій ДН

Термін
виконання
лютий-квітень

Відповідальний

упродовж року

відеоматеріали
на YouTubeканалі

упродовж року

Коцюбан І.І.
Максименко В.А.
Ребрина В.А.
Сологуб О.С.
Пастернак О.В.

упродовж року

Кенц Г.І.

“Путівник учня з
вивчення історії
в карантинний
період”,
“Карантин –
не канікули”

постійно

Сологуб О.С.

матеріали на
сайті
https://hoippo.km.
ua/, авторському
YouTube каналі

Пастернак О.В.

Форми
узагальнення

цифровий ресурс
http://dn.hoippo.k
m. ua/vystavka/

цифровий ресурс
http://dn.hoippo.k
m. ua/vystavka/
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Підготовка електронного освітньо- постійно
го контенту, розміщення в системах керування курсами для здійснення підвищення кваліфікації
педагогічних працівників засобами
технологій дистанційного
навчання
Науково-методичний і технічний
постійно
супровід працівників інституту
щодо підготовки та розміщення
електронного освітнього контенту
у віртуальних класах пакету G
Suite for Education
Підготовка електронного
постійно
нормативного та методичного
контенту, розміщення на сайті
“Цифрова лабораторія передового педагогічного досвіду"

працівники інституту

матеріали у
віртуальних
класах додатку
Google
Classroom

Ребрина В.А.
Максименко В.А.
Коновалов А.А.
Коцюбан І.І.
Сологуб О.С.

науковометодичний
супровід

Пастернак О.В.

нормативні
документи,
методичний
супровід

ІХ. МОНІТОРИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ
9.1. Моніторинг освітньої діяльності
9.1.1. Співпраця з Управлінням державної служби якості освіти
у Хмельницькій області
Види роботи
Розроблення програм
моніторингових досліджень якості
освіти
Розроблення інструментарію для
проведення моніторингових
досліджень якості освіти
Участь у проведенні
моніторингових досліджень якості
освіти

Термін
виконання
на замовлення
УДСЯО у
Хмельницькій
області
на замовлення
УДСЯО у
Хмельницькій
області
на замовлення
УДСЯО у
Хмельницькій
області

Відповідальний

Очікуваний
результат

Білошицький С.В.
Мітягіна С.С.

програми
досліджень

Білошицький С.В.
Мітягіна С.С.

інструментарій

Білошицький С.В.
Кучерук А.В.
Мітягіна С.С.

масив даних
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9.1.2. Моніторингові і соціологічні дослідження в регіоні
Види роботи
Участь у всеукраїнських
моніторингових дослідженнях
стану освіти
Соціологічне опитування щодо
якості освітнього процесу закладів
загальної середньої освіти
Моніторинг навчальних досягнень
учнів Нової української школи, які
навчаються за різними освітніми
проєктами (ІIІ етап)
Обласний моніторинг стану
національного виховання,
творчого розвитку учня і його
соціалізації (V етап)
Моніторингове соціологічне
дослідження стану готовності
педагогічних працівників закладів
загальної середньої освіти до
реалізації реформаційних
процесів в освіті (І етап)

Термін
виконання

Відповідальний

Очікуваний
результат

за наказами
МОН України

Баля С.А.

відповідно до
інструкцій

лютий-квітень

Шевчишена О.В.

звітні матеріали

травень

Романова О.В.

звітні матеріали

жовтеньлистопад

Гіджеліцький І.К.
Кучерук А.В.
Іова В.Ю.

жовтеньгрудень

Фрига І.О.

звітні матеріали

звітні матеріали

9.2. Науково-методичний супровід
моніторингових і соціологічних досліджень
Види роботи
Підготовка до друку наукової
статті «Формувальне оцінювання
як освітній тренд»
Підготовка до друку наукової
статті «Освітній моніторинг як
інструмент управління та формування освітньої політики в закладі
загальної середньої освіти»
Підготовка до друку наукової
статті «Моніторинг
інтелектуального розвитку
особистості школярів»
Підготовка до друку навчальнометодичного посібника «Резерви
покращення якості освітнього
процесу закладів загальної
середньої освіти»

Термін
виконання

Відповідальний

Очікуваний
результат

травень

Баля С.А.

стаття

травень

Кучерук А.В.

стаття

травень

Шевчишена О.В.

стаття

червень

Шевчишена О.В.

посібник
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Підготовка до друку наукової
статті «Моніторинг як ефективний
засіб оцінювання якості загальної
середньої освіти в навчальному
закладі»
Підготовка до друку методичного
посібника «Здійснення
моніторингу в закладі загальної
середньої освіти»
Підготовка до друку наукової
статті «Особливості проведення
моніторингу в початковій школі»
Підготовка до друку інформаційного видання «Соціологічний
моніторинг стану надання освітніх
послуг закладами дошкільної
освіти Хмельницької області:
результати та рекомендації»
Підготовка до друку наукової
статті «Переваги тестів як
навчального інструменту. Як
створити якісні тести»
Підготовка до друку методичної
розробки «PISA як показник якості
природничо-математичної освіти»
Підготовка до друку видання
«Порядок проведення моніторингу
якості освіти»

липень

Фрига І.О.

стаття

жовтень

Кучерук А.В.

посібник

жовтень

Романова О.В.

стаття

жовтень

Романова О.В.

інформаційне
видання

листопад

Баля С.А.

стаття

листопад

Баля С.А.

методична
розробка

листопад

Фрига І.О.

видання

9.3. Розробка програм та інструментарії
регіональних моніторингових і соціологічних досліджень
Види роботи
Розроблення плану заходів V
етапу обласного моніторингу
стану національного виховання,
творчого розвитку учня та його
соціалізації
Розроблення програми
моніторингового соціологічного
дослідження стану готовності
педагогічних працівників закладів
загальної середньої освіти до
реалізації реформаційних
процесів в освіті

Термін
виконання
січень-лютий

Відповідальний
Гіджеліцький І.К.
Кучерук А.В.
Іова В.Ю.

січень-березень Фрига І.О.

Очікуваний
результат
план заходів

програма
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Розроблення інструментарію моніторингу навчальних досягнень
учнів Нової української школи, які
навчаються за різними освітніми
проєктами (III етап) (перевірні
роботи для учнів 2-х класів із
математики та української мови)
Розроблення інструментарію для
проведення І етапу
моніторингового соціологічного
дослідження стану готовності
педагогічних працівників закладів
загальної середньої освіти до
реалізації реформаційних
процесів в освіті
Розроблення інструментарію для
проведення V етапу обласного
моніторингу стану національного
виховання, творчого розвитку
учня та його соціалізації

квітень

Романова О.В.

інструментарій

квітеньвересень

Фрига І.О.

інструментарій

жовтень

Гіджеліцький І.К.
Кучерук А.В.
Іова В.Ю.

інструментарій

9.4. Організаційно-методичний супровід
зовнішнього незалежного оцінювання
Види роботи

Термін
виконання

Відповідальний

Форми
узагальнення

Аналіз результатів ЗНО з
української мови та літератури

жовтеньгрудень

Манзюк С.А.

семінар/вебінар

Аналіз результатів ЗНО з
іноземної мови

жовтеньгрудень

Мороз Т.В.
Луценко Л.П.

семінар/вебінар

Аналіз результатів ЗНО з історії

жовтеньгрудень

Кенц Г.І.

семінар/вебінар

Аналіз результатів ЗНО з
математики

жовтеньгрудень

Гринчук Л.В.

семінар/вебінар

Аналіз результатів ЗНО з фізики

жовтеньгрудень

Гудзь В.В.

семінар/вебінар

Аналіз результатів ЗНО з хімії

жовтеньгрудень

Дубковецька Г.М.

семінар/вебінар

Аналіз результатів ЗНО з
географії

жовтеньгрудень

Галкін Д.В.

семінар/вебінар

Аналіз результатів ЗНО з біології

жовтеньгрудень

Мирна Л.А.

семінар/вебінар

методисти НМЦ
Сприяння організації та проведеня у разі
потреби
ОНРМД
ЗНО в області (співпраця з
УЦОЯО та Вінницьким РЦОЯО)
Сприяння організації та
методисти НМЦ
проведення ЗНО в області
у разі потреби ОНРМД
(співпраця з Вінницьким РЦОЯО)

організаційні
заходи
організаційні
заходи
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Х. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
10.1. Співпраця з міжнародними фондами, науковими центрами,
навчальними закладами, освітніми установами
та громадськими організаціями
Види роботи

Термін
Відповідальний
виконання
cічень
Мороз Т.В.
лютий
березень

Очікуваний результат

лютий

Луценко Л.П.

удосконалення
викладання французької
мови як другої іноземної

липень

Мороз Т.В.
Луценко Л.П.

формування соціокультурної та мовленнєвої
компетенції вчителів,
обмін досвідом, освоєння
зарубіжних методів
викладання

жовтень

Луценко Л.П.

підготовка вчителя до
викладання німецької
мови в нових умовах

упродовж
року

Мороз Т.В.
Луценко Л.П.

ознайомлення вчителів
з новою навчально-методичною літературою;
підвищення професійного
рівня

упродовж
року

Мороз Т.В.

Участь у заходах Гете-інституту

упродовж
року

Луценко Л.П.

Співпраця з фундацією «Свобода
і демократія» (Варшава)

упродовж
року

Пулатова Л.Й.

покращення якості
викладання та вивчення
англійської мови у школах області
покращення якості
викладання та вивчення
англійської мови у школах області
покращення якості
викладання та вивчення
англійської мови у школах області

Співпраця з Британською Радою
через участь у проєкті «Професійний розвиток учителя іноземної
мови»
Проведення з Французьким
культурним центром при
консульстві Франції семінарупрактикуму вчителів французької
мови
Співпраця з волонтерським
рухом (Канада – Великобританія –
США) через участь у Міжнародному літньому інституті вчителів
англійської мови.
Спецкурс на курсах підвищення
кваліфікації вчителів англійської
мови (відповідно до ситуації)
Проведення з Німецький
культурним центром Гете-інститут
методико-дидактичного семінарупрактикуму, для вчителів
німецької мови
Співпраця з Гете-інститутом,
видавництвом «Хубер», «Клетт»,
«Лангеншайт», «Оксфорд»,
«Експрес Паблішінг», «Пірсон
Едьюкейшн», «Кембрідж»,
«ММ Паблікейшен» у проведенні
семінарів-тренінгів
Участь в онлайн-тренінгах,
семінарах, курсах Британської
Ради

покращення якості
викладання та вивчення
англійської мови у школах області
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10.2. Розробка та реалізація міжнародних програм і проєктів
Види роботи

Термін
Відповідальний
виконання
січень
Мороз Т.В.
лютий
березень

Очікуваний результат

липень

Мороз Т.В.
Луценко Л.П.

упродовж
року

Мороз Т.В.

Проєкт «Учителі англійської мови
– агенти змін!» (Британська Рада,
Go Global)

упродовж
року

Мороз Т.В.

Проєкт Гете-інституту в Києві
«GI Kiev Forfbildung DAF Fur
multiplikatoren in der Ukraine»

упродовж
року

Луценко Л.П.

Реалізація Міжнародного
освітнього проєкту “Міксіке в
Україні”
Організаційно-методичний супровід Міжнародного математичного
конкурсу “Кенгуру”
Реалізація Міжнародного
освітнього проєкту з математики
«Матіфік в Україні»
Міжнародна програма соціальної
та фінансової освіти дітей
дошкільного віку “Афлатот”
Реалізація проєкту «Вивчай та
розрізняй: інфо-медійна грамотність», що виконується під егідою
Ради міжнародних досліджень та
обмінів (IREX) за підтримки посольств Великої Британії та США,
у партнерстві з Міністерством
освіти і науки України та
Академією Української преси
«Навички 21 століття» (під егідою
Британської ради)

упродовж
року

Гринчук Л.В.

формування соціокультурної та мовленнєвої компетенції вчителів, обмін досвідом, освоєння зарубіжних
методів викладання
покращення якості
викладання та вивчення
іноземних мов у школах
області, обмін досвідом
формування соціокультурної та мовленнєвої компетенції вчителів, освоєння
зарубіжних методів викладання
формування методичної та
мовленнєвої компетенції
методиста ХОІППО з метою забезпечення високої
якості підвищення кваліфікації вчителів німецької
мови
проведення обласного
етапу національного
чемпіонату; участь у
всеукраїнському

упродовж
року

Гринчук Л.В.

звіт

упродовж
року

Гринчук Л.В.

звіт

упродовж
року

Дарченко Л.Г.

підготовка педагогів ЗДО
до впровадження програми

упродовж
року

Пулатова Л.Й.
Ратушняк Н.М.

навчання науково-педагогічних працівників
інституту та забезпечення
їх методичними матеріалами для впровадження
на курсах підвищення
кваліфікації; обладнання
кабінетів додатковою
технікою

упродовж
року

Пулатова Л.Й.
Гільберг Т.Г.
Мороз Т.В.

навчання науково-педагогічних працівників інституту
та забезпечення їх
методичними матеріалами
для впровадження на
курсах підвищення
кваліфікації

Реалізація проєкту Британської
Ради та МОН України «Професійний розвиток учителя іноземної
мови»
Діяльність Міжнародного літнього
інституту вчителів англійської
мови (Канада – Великобританія –
США) (відповідно до ситуації)
Проєкт «е-Twinning Plus» під
егідою Європейської комісії

покращення якості
викладання та вивчення
англійської мови в школах
області
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ХІ. ІНФОРМАЦІЙНО-ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
11.1. Робота бібліотеки
Види роботи
Оформлення книжково-ілюстрованих
виставок:
– до 150-річчя від дня народження
Лесі Українки; підготовка каталогу
– до 150-річчя від дня народження
В.Стефаника
Оформлення планово-звітної
документації та відправлення її до
ДНПБУ ім.В.О.Сухомлинського
Забезпечення оптимальних умов для
збереження книжкового фонду.
Організація палітурних робіт
Списання морально застарілої за
змістом, зношеної літератури з
фонду бібліотеки
Створення довідково-бібліографічного апарату носіїв інформації
віртуального ресурсу
Надання методичної консультаційної
допомоги користувачам в отриманні
та пошуку інформації
Запровадження нових бібліотечних
та інформаційних технологій.
Придбання автоматизованої
бібліотечної системи УФД-бібліотека
Організація тематичних виставок,
присвячених видатним та ювілейним
датам
Проведення інформаційних оглядів
літератури, складання інформаційних списків
Методичний та інформаційний
супровід конференцій, семінарів,
круглих столів
Оформлення передплати друкованих
освітянських періодичних видань та
контроль за їх надходженням
Створення оптимально комфортного
та здорового робочого середовища
для самостійної підготовки
користувачів

Термін
виконання

Відповідальний

Очікуваний
результат
інформування
користувачів та
популяризація
творчості

лютий

Введенська С.Й.

травень
лютий березень

Введенська С.Й.

звіт

квітеньтравень

Введенська С.Й.

збереження
фонду

листопадгрудень

Введенська С.Й.
Зарембовська Л.П.

упорядкування
фонду

упродовж
року

Введенська С.Й

вільний доступ
до інформації

упродовж
року

Введенська С.Й.

упродовж
року

Введенська С.Й.,
Зарембовська Л.П.
Коновалов А.А.

задоволення
потреб
користувачів
автоматизація
бібліотечних
процесів

упродовж
року

Введенська С.Й.

упродовж
року

Введенська С.Й.

упродовж
року

Введенська С.Й.

інформування

упродовж
року

Введенська С.Й,
Зарембовська Л.П.

упродовж
року

Введенська С.Й.,

задоволення
потреб
користувачів
задоволення
потреб
користувачів

популяризація
книжкового
фонду
інформування
надання
інформації
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Оновлення каталогів нових надходжень у програмі "Шкільна бібліотека"
Участь у науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах,
майстер-класах із питань бібліотечної роботи
Оприлюднення інформації про
видатних людей Хмельниччини та
пам'ятні дати на сайті ХОІППО та в
газеті "Майбуття"
Оформлення постійно діючої
виставки "У світі математики"
(до року математичної освіти)

упродовж
року

Введенська С.Й

збереження
інформації

упродовж
року

Введенська С.Й.
Фарварщук В.П.

підвищення
фахового рівня

упродовж
року

Введенська С.Й.

інформування

упродовж
року

Введенська С.Й.

популяризація
математичних
дисциплін

11.2. Видавнича діяльність інституту
Види роботи

Термін
виконання

Відповідальний Форми
узагальнення

Видання журналу «Педагогічний вісник»
Український вимір Другої світової
війни

І квартал

Географія

ІІ квартал

Початкова освіта

ІІІ квартал

Упровадження Державного
стандарту

ІІІ квартал

Мистецтво

IV квартал

Видання газети «Майбуття»

двічі на місяць

Видання наукових і науково-методичних збірників за матеріалами науково-практичних конференцій

упродовж року

Кенц Г.І.
Пулатова Л.Й.
Чернега М.В.
Сірман Б.О.
Галкін Д.В.
Гільберг Т.Г.
Чернега М.В.
Сірман Б.О.
Галас А.В.
Кулик О.О.
Ковальська О.П.
Чернега М.В.
Сірман Б.О.
Гільберг Т.Г.
Чернега М.В.
Сірман Б.О.
Махмутова А.Є.
Пулатова Л.Й.
Чернега М.В.
Сірман Б.О.
Чернега М.В.
Сірман Б.О.

журнал

завідувачі кафедр,
завідувачі НМЦ

збірник

журнал

журнал

журнал

журнал

інтернет-видання
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11.3. Висвітлення діяльності інституту у веб-просторі
Види роботи

Термін
виконання
червень

Підготовка матеріалів для газети
«Майбуття»
«Досягнення обдарованої молоді у
всеукраїнських учнівських олімпіадах»
Адміністрування сайту “Хмельницькі
під час
олімпіади” (http://olimp.hoippo.km.ua )
проведення
олімпіад

Адміністрування сайту “Цифрова
лабораторія ППД ХОІППО”
http://dn.hoippo.km.ua/vystavka/

постійно

Адміністрування сайту
info.hoippo.km.ua

постійно

Адміністрування групи “Інформаційно- постійно
комунікаційні технології на допомогу
методисту” в мережі Facebook
Адміністрування групи “Інформатики
постійно
Хмельниччини” в мережі Facebook

Відповідальний
Гребень О.В.

Сологуб О.С.
Максименко В.А.
Дрижал О.М.
Ребрина В.А.
Коновалов А.А.
Коцюбан І.І.
Пастернак О.В.

Сологуб О.С.
Максименко В.А.
Дрижал О.М.
Ребрина В.А.
Сологуб О.С.

Очікуваний
результат
стаття

інформація на
сайті

організація
збору та
оновлення
контенту сайту
інформація на
сайті
інформація в
групі
інформація в
групі

постійно

Сологуб О.С.
Ребрина В.А.
Максименко В.А.
Ребрина В.А.

постійно

Дрижал О.М.

інформація на
сторінці

постійно

Дрижал О.М.

інформація в
групі

Поповнення відеоматеріалами
YouTube каналу ХОІППО

постійно

відео на каналі

Адміністрування офіційного сайту
Хмельницького ОІППО
(https://hoippo.km.ua)

упродовж
року

Коцюбан І.І.
Сологуб О.С.
Максименко В.А.
Ребрина В.А.
Зубик В.В.
Дрижал О.М.

Адміністрування груп “Директор
школи ХХІ століття” та “Реформа
освіти: наше бачення” в мережі
Facebook
Адміністрування офіційної сторінки
ХОІППО в мережі Facebook
(https://www.facebook.com/XOIPPO)
Адміністрування та наповнення
контентом у мережі Фейсбук таких
освітніх груп :
”Освіта Хмельниччини: реалії”

інформація в
групах

(https://www.facebook.com/groups/edualexdom/)

“НУШ Хмельниччини”
(https://www.facebook.com/groups/511749812529064/)

“АКЗО Хмельницької області”
(https://www.facebook.com/groups/1663398973905322/)

адміністрування
та розміщення
публікацій на
сайті
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Адміністрування сайту “Вісник
Хмельницького ОІППО”
(http://visnyk.hoippo.km.ua)

упродовж
року

Дрижал О.М.
Сірман Б.О.
Фарварщук В.П.

адміністрування
та розміщення
публікацій на
сайті

Адміністрування сайту дослідноекспериментальної та інноваційної
роботи

упродовж
року

Красовська В.Ю.

оновлення
сайту

упродовж
року

Красовська В.Ю.

оновлення
сайту

упродовж
року
упродовж
року

Фарварщук В.П.

оновлення
блогу
оновлення
сайту

упродовж
року

Дарченко Л.Г.

інформація,
відео

Дарченко Л.Г.

інформація

https://sites.google.com/site/doslidhoippo/

Адміністрування сайту НМЦ
координації роботи методичних та
загальноосвітніх установ і закладів
освіти http://nmts-koordinatsijimetodsluzhb.webnode.com.ua/
Адміністрування блогу «Бібліотечна
справа» http://bibliosprava.blogspot.com/
Оновлення та поповнення сайту НМЦ
координації роботи методичних та
загальноосвітніх установ і закладів
освіти (сторінка «Профільне
навчання»)
Адміністрування блогів:
“Дошкільний світ Хмельниччини”
http://svitdoshkillia.blogspot.com/
“Батькам майбутніх першокласників”
http://stepforschool.blogspot.com/
“Цифровий методичний кейс педагогів
дошкільної освіти об’єднаних
територіальних громад”

Ратушняк Н.М.

http://metodcacepedagog.blogspot.com/

U-tube каналу “Дошкілля
Хмельниччини”
Адміністрування та модернізація груп: упродовж
“Наш Афлатот. Хмельницька область” року
https://www.facebook.com/groups/4658
86650411355/
“Долонька”
https://www.facebook.com/groups/1914
367918650175/
“Порадник педагога ЗДО”
https://www.facebook.com/groups/3432
14019466020/
English box for kids and their teachers
https://www.facebook.com/groups/7744
06250046212
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11.4. Виставкова діяльність
Види роботи

Термін
виконання
упродовж року
відповідно до
плану роботи
Лабораторії

Відповідальний

січень

Пастернак О.В.

лист, електронна
розсилка,
публікація на
сайті Цифрова
лабораторія ППД
ХОІППО”

Організація конкурсного відбору
робіт учасників обласного етапу
педагогічної виставки “Освіта
Хмельниччини на шляхах
реформування – 2021"
Реєстрація, облік та
систематизація конкурсних
робіт постійно діючої
обласної виставки ”Освіта
Хмельниччини на шляхах
реформування – 2021”
Організація роботи експертних
комісій щодо оцінювання
конкурсних робіт постійно діючої
обласної виставки ”Освіта
Хмельниччини на шляхах
реформування – 2021"

лютийберезень

Пастернак О.В.
керівники
методичних служб
області

березеньтравень

Пастернак О.В.

систематизація
по номінаціям,
формування
обласного
реєстру
обласний
реєстр,
реєстраційні
каталоги

1.06 - 1.11

Голови експертних
комісій Пастернак
О.В.

електронна розсилка, виставлення на сайті в
розділі «Матеріали для оцінювання» для он-лайн
оцінювання
експертними
комісіями

Оформлення підсумкової звітної
документації за результатами
роботи експертних комісій

1.11 - 1.12

Голови експертних
комісій, секретарі

Підготовка підсумкових інформаційно-аналітичних даних щодо
результативності участі педагогів
області у виставці ”Освіта
Хмельниччини на шляхах
реформування – 2020”
Популяризація та оприлюднення на сайті “Цифрова лабораторія ППД ХОІППО” в розділі “Виставка” конкурсних робіт переможців постійно діючої обласної
виставки ”Освіта Хмельниччини
на шляхах реформування – 2021”

грудень

Пастернак О.В

протоколи
засідань,
зведені
відомості
підсумковий
наказ ХОІППО

грудень

Пастернак О.В.

Організаційні заходи для
функціонування постійно діючої
обласної педагогічної виставки
"Освіта Хмельниччини на шляхах
реформування"
Інформаційно-методичний лист
«Про організацію роботи обласної
педагогічної виставки «Освіта
Хмельниччини на шляхах
реформування» у 2021 році

Пастернак О.В.

Очікуваний
результат
інформаційнометодичний
лист,
рекомендації

сайт “Цифрова
лабораторія
ППД ХОІППО”
http://dn.hoippo.
km.ua/vystavka/
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Затвердження списків
експертних комісій відповідно
до номінацій

грудень

Пастернак О.В.
науково-методична
рада ХОІППО

склад
експертних
комісій

Організаційні заходи для функціонування постійно діючої обласної
педагогічної виставки "Освіта
Хмельниччини на шляхах
реформування"
Забезпечення функціонування
постійно діючої обласної педагогічної виставки "Освіта Хмельниччини на шляхах реформування" у
цифровому форматі, стаціонарно
та у форматі виїзної

постійно

Пастернак О.В.

консультування,
рекомендації

відповідно до
запиту

Пастернак О.В

ХІІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Види роботи

Вартість (грн.)

Термін
виконання

Відповідальні особи

Придбання ліцензії на
антивірусні програми для
захисту серверів

у межах наявного
фінансування

упродовж
року

Зарембовська Л.П.
Максименко В.А.
Коновалов А.А.

Модернізація 13-ти комп'ютерів
(ауд. 112)

у межах наявного
фінансування

упродовж
року

Зарембовська Л.П.
Коновалов А.А.

Придбання 6-ти комп'ютерів
у бібліотеку

у межах наявного
фінансування

упродовж
року

Зарембовська Л.П.
Коновалов А.А.

Придбання 5-ти ноутбуків для
проведення он-лайн занять

у межах наявного
фінансування

упродовж
року

Зарембовська Л.П.
Коновалов А.А.

Придбання 5-ти веб-камер у
кількості 5 шт. для
проведення он-лайн занять

у межах наявного
фінансування

упродовж
року

Зарембовська Л.П.
Коновалов А.А.
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Графік проведення вебінарів
Віртуальні кімнати:

основна – aconnect.hoippo.km.ua:8080/rmk
резервні – olimp, conf

Крім того, можна проводити вебінари, конференції у сервісах google, наприклад, Meet

Час проведення: четвер, 15-17 год. (1430 – 1500 – тренувальне включення)
Вівторок – резервний день з 15 години (у разі потреби)

9 лютого

Хто проводить
Іова В.Ю.
Хома А.В.
Орловська Н.М.

Для кого
куратори виховної роботи
ОТГ
методисти позашкільних
навчальних закладів

11 лютого

Поліщук А.Й.

18 лютого

Іова В.Ю.

18 березня

Блажиєвська В.М.

голови МО учителів основ
здоров'я
куратори виховної роботи
ОТГ
керівники закладів ЗСО,
заступники керівників.

25 березня

працівники МО міст, районів,
ОТГ

6 квітня

Баля С.А.
Фрига І.О.
Кучерук А.В.
Назаренко А.П.

29 квітня

Ратушняк Н.М.

відповідальні за профільне
навчання

6 травня

Ребрина В.А.
Сологуб О.С.

11 травня

Орловська Н.М.

консультанти центрів професійного розвитку, голови МО
вчителів інформатики, учителі шкіл-інтернатів та ліцеїв
обласного підпорядкування
директори ПНЗ

20 травня

Блажиєвська В.М.

керівники закладів ЗСО,
заступники керівників

3 червня

Ребрина В.А.
Сологуб О.С.
Максименко В.А.

консультанти центрів професійного розвитку, голови МО,
представники ОТГ, учителі
шкіл- інтернатів та ліцеїв
обласного підпорядкування

Дата

21 січня

голови МО вчителів
предмета «Захист України»

Тема вебінару
Волонтерство як суспільна та
особиста цінність
Сучасні підходи до організації
науково-методичної роботи в
позашкільному навчальному
закладі
Методи рефлексії у процесі
змішаного навчання
Патріотизм як суспільна та
особистісна цінність
Розроблення та оновлення
освітньої програми в закладі
загальної середньої освіти
Працівники методичних служб
міст, районів, ОТГ
З питань організації проведення
триденних навчально-польових
зборів
Організаційно-методичний
супровід профільного навчання у
старшій школі
Про викладання інформатики у
2020/2021 н.р. у 8 класі. Концепції
підручників авторських колективів
З питань організації та
проведення оздоровчої кампанії
«Літо 2021»
Правове регулювання трудових
відносин у закладі загальної
середньої освіти. Основні
законодавчі зміни
Про підсумки олімпіад з інформатики, інформаційних технологій
та пріоритетні напрямки
викладання інформатики і використання технологій дистанційного навчання у 2021/2022 н.р.
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9 червня

Мельник С.В.
Кручик І.В.
Ярмоленко С.Г.
Генега А.І

15 червня

Іова В.Ю.

24 червня

Гребень О.В.
методистипредметники

3 серпня

Галас А.В.
Кулик О.О.

19 серпня

Шнира О.О.
Назаренко А.П.

26 серпня

Махмутова А.Є.

23 вересня

Блажиєвська В.М.

30 вересня

Ребрина В.А.
Сологуб О.С.
Максименко В.А.
Зубик В.А.

7 жовтня

Гребень О.В.

12 жовтня

Шнира О.О.

11 листопада

Блажиєвська В.М.

16 листопада

Мельник С.В.
Кручик І.В.
Ярмоленко С.Г.
Генега А.І

2 грудня

Галас А.В.
Кулик О.О.

14 грудня

Мельник С.В.
Кручик І.В.
Ярмоленко С.Г.
Генега А.І

директори інклюзивноресурсних центрів

Організація комплексної оцінки та
супроводу дитини з особливими
освітніми потребами в умовах
ІРЦ: методичні аспекти
куратори виховної роботи
Куратори з виховної роботи,
ОТГ
куратори від ОТГ
відповідальні за роботу з
Сучасні підходи до організації та
обдарованими учнями
змісту роботи з обдарованими
учнями
голови методичних об'єднань Про організацію освітнього
учителів початкових класів
процесу в закладах освіти у
новому навчальному році
голови МО вчителів
Особливості організації та плафізичного виховання та
нування навчального процесу з
предмета «Захист України»
фізичної культури та предмета
«Захист України» у 2021-2022 н.р.
голови МО вчителів
Викладання предметів мистецьмистецьких дисциплін
кого циклу у 2021-2022 н.р.”
керівники закладів ЗСО,
Атестація педагогів в умовах
заступники керівників
оновленого змісту освіти
відповідальні за проведення
Про організацію роботи з
учнівських олімпіад і турнірів обдарованою учнівською
з інформатики та інформацій- молоддю в новому навчальному
ний технологій, голови МО,
році (олімпіади і турніри з
учителі шкіл-інтернатів та
інформатики та інформаційних
ліцеїв обласного
технологій)
підпорядкування
відповідальні за роботу з
Організаційний супровід
обдарованими учнями
всеукраїнських учнівських
олімпіад і турнірів у 2021/2022
навчальному році
голови методичних об'єднань Використання інноваційних
учителів фізичного виховання технологій на уроках фізичної
культури та в режимі навчального
дня учнів
керівники закладів ЗСО,
Підвищення кваліфікації
заступники керівників
педагогічних працівників – за
новим порядком
директори інклюзивноДокументообіг в інклюзивноресурсних центрів
ресурсному центрів.
Автоматизація роботи ІРЦ в АС
«ІРЦ»
класоводи третіх класів НУШ Оцінювання навчальних
досягнень учнів. Свідоцтво
досягнень. Рекомендації щодо
ведення класного журналу
директори інклюзивноУзагальнення діяльності
ресурсних центрів
інклюзивно-ресурсних центрів
:аналітична звітність

87

ЗМІСТ
І. ОРГАНІЗАЦІЙНО-КЕРІВНА ДІЯЛЬНІСТЬ……………………………...
1.1. Циклограма діяльності інституту……………………………....
1.2. Структура закладу………………………………………………..
1.3. Формування планів роботи структурних підрозділів……….
1.4. Засідання Вченої ради…………………………………………..
1.5. Засідання науково-методичної ради………………………….

5
5
6
7
8
9

ІІ. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ
ДЕРЖАВНИХ І РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОГРАМ……………………………..
2.1. Державні програми……………………………………………….
2.2. Регіональні програми…………………………………………….

10
10
10

ІІІ. МІЖНАРОДНІ, ВСЕУКРАЇНСЬКІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ
НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ, КРУГЛІ СТОЛИ, ФОРУМИ,
ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ……………………………………………………
3.1. Заходи міжнародного та всеукраїнського рівнів…………….
3.2. Заходи регіонального та обласного рівнів…………………...

11
11
12

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИХ І
ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ…………………………………………………….
4.1. Здійснення підвищення кваліфікації та комплексна
освітня підготовка педагогічних працівників і працівників
науково-методичних об’єднань……………………………………..
4.1.1. Організаційна робота…………………………………...
4.1.2. Зведені дані про кількість навчальних груп і
слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних,
керівних працівників і працівників науково-методичних
об’єднань…………………………………………………………
4.1.3. План підвищення кваліфікації науковопедагогічних і педагогічних працівників інституту…………
4.2. Реалізація інших форм підготовки кадрів. Проведення
сертифікованих семінарів, практикумів, тренінгів, вебінарів,
майстер-класів тощо …………………………………………………..
V. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ…………………………………………………..
5.1. Науково-дослідна проблематика інституту…………………..
5.2. Науково-дослідні проблеми кафедр
5.3. Напрями наукових досліджень викладачів, аспірантів,
здобувачів……………………………………………………………….

14

14
14

15
18

19
24
24
25
25

88

5.4. Організація роботи щодо модернізації змісту навчального
процесу під час проведення курсів підвищення кваліфікації
педагогічних і керівних працівників закладів освіти та
підвищення професійної майстерності викладачів ОІППО……..
5.5. Аналіз результатів наукової роботи та формування
інформаційної бази про наукову діяльність інституту……………
VI. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ………………………………...
6.1. Науково-методичний супровід роботи щодо підвищення
професійної компетентності керівних і педагогічних кадрів…….
6.1.1. Науково-методичний супровід роботи з керівними
кадрами……………………………………………………………
6.1.2. Науково-методичний супровід дошкільної освіти…..
6.1.3. Науково-методичний супровід роботи з учителями
початкової освіти………………………………………………...
6.1.4. Науково-методичний супровід роботи з учителями
предметів природничо-математичного циклу………………
6.1.5. Науково-методичний супровід роботи з учителями
предметів суспільно-гуманітарного циклу…………………...
6.1.6. Науково-методичний супровід роботи з учителями
предметів естетичного циклу, охорони здоров’я, фізичної
культури, Захисту України
6.1.7. Науково-методичний супровід роботи виховної
роботи……………………………………………………………..
6.1.8. Науково-методичний супровід роботи
з бібліотекарями закладів загальної середньої освіти……
6.1.9. Науково-методичний супровід позашкільної освіти..
6.1.10. Науково-методичний супровід спеціальної освіти
та діяльності закладів інституційного догляду і виховання
дітей………………………………………………………………..
6.2. Організаційно-методичний супровід діяльності
інклюзивно-ресурсних центрів та інклюзивної освіти
6.3. Науково-методичний супровід діяльності психологічних
служб у районах (містах), ОТГ……………………………………….
6.4. Науково-методичний супровід роботи з обдарованими
дітьми……………………………………………………………………..
6.4.1. Організаційно-методична робота щодо розвитку
здібностей та обдаровань учнів……………………………….
6.4.2. Координація проведення ІІ етапу та організація
проведення ІІІ, IV етапів всеукраїнських учнівських
олімпіад……………………………………………………………
6.4.3. Організація проведення обласних турнірів
і конкурсів та участь учнів області у всеукраїнських
конкурсах

28
28
29
29
29
32
34
35
38

41
43
45
45

46
47
49
52
52

52

53
89

6.5. Науково-методичний супровід проведення конкурсів
фахової майстерності педагогічних працівників…………………..
6.5.1. Обласні професійні конкурси «Учитель року»………
6.5.2. Інші конкурси фахової майстерності………………….
6.6. Вивчення, узагальнення та впровадження досвіду
педагогічних працівників………………………………………………
6.7. Розробка програм, посібників, рекомендацій, інструктивнометодичних листів, концепцій, положень…………………………..
6.7.1. Положення, концепції, проєкти………………………...
6.7.2. Посібники, підручники, робочі зошити………………..
6.7.3. Методичні рекомендації…………………………………
6.7.4. Інструктивно-методичні листи………………………….
6.7.5. Збірники……………………………………………………
VII. ІННОВАЦІЙНА ТА ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА
ДІЯЛЬНІСТЬ…………………………………………………………………….
7.1. Організаційно-методичний супровід управління
інноваційною діяльністю……………………………………………….
7.2. Формування інноваційного освітнього простору в регіоні,
розробка та впровадження нових освітніх моделей і технологій,
координація інноваційної діяльності…………………………………
7.3. Координація дослідно-експериментальної роботи…………..
7.3.1. Всеукраїнського рівня……………………………………
7.3.2. Регіонального рівня………………………………………
7.4. Експертиза підручників і навчальних посібників, авторських
програм, електронних і технічних засобів навчання……………...
7.5. Науково-методичний супровід упровадження інновацій,
проєктна діяльність…………………………………………………….
7.6. Упровадження результатів інноваційної діяльності,
створення бази даних інновацій……………………………………...
VIII. ФОРМУВАННЯ ЄДИНОГО ОСВІТНЬОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО
ПРОСТОРУ РЕГІОНУ…………………………………………………………
8.1. Науково-методичний супровід учасників інформатизації
освіти……………………………………………………………………...
8.2. Забезпечення навчання вчителів інформатики та
методичної підтримки викладання курсу інформатики…………..
8.3. Розбудова єдиного освітнього інформаційного простору
регіону…………………………………………………………………….
8.4. Упровадження сучасних інтернет-технологій в освітній
процес регіону, розвиток віртуальних педагогічних спільнот……
8.5. Запровадження електронної освіти та розробка
електронного освітнього контенту…………………………………...

56
56
56
57
58
58
59
59
61
62

63
63

64
64
64
66
67
67
68

68
68
69
70
72
73

90

ІХ. МОНІТОРИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ……………………………………..
9.1. Моніторинг освітньої діяльності…………………………………
9.1.1. Співпраця з Управлінням державної служби якості
освіти у Хмельницькій області………………………………....
9.1.2. Моніторингові і соціологічні дослідження в регіоні….
9.2. Науково-методичний супровід моніторингових і
соціологічних досліджень……………………………………………...
9.3. Розробка програм та інструментарії регіональних
моніторингових і соціологічних досліджень………………………...
9.4. Організаційно-методичний супровід зовнішнього
незалежного оцінювання………………………………………………

74
74
74
75
75
76
77

Х. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ……………………………………………... 78
10.1. Співпраця з міжнародними фондами, науковими
центрами, навчальними закладами, освітніми установами
та громадськими організаціями……………………………………… 78
10.2. Розробка та реалізація міжнародних програм і проєктів…. 79
ХІ. ІНФОРМАЦІЙНО-ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ…………………………
11.1. Робота бібліотеки………………………………………………...
11.2. Видавнича діяльність інституту………………………………..
11.3. Висвітлення діяльності інституту у веб-просторі……………
11.4. Виставкова діяльність…………………………………………...

80
80
81
82
84

ХІІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ……………………….. 85
Графік проведення вебінарів………………………………………………..

86

91

92

