
Порядок денний 

засідання науково-методичної ради Хмельницького обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти 

 

Від 23.06.2022 р.                                                                  м. Хмельницький 

 

 

1. Пріоритети діяльності науково-методичного центру виховної роботи, 

позашкільної освіти та інформаційно-видавничої діяльності у контексті 

модернізації освіти. 

Інформує:  

Дрижал Олександр Михайлович,  

методист НМЦ виховної роботи, позашкільної  

освіти та інформаційно-видавничої діяльності  

ХОІППО. 

 

2. Про хід виконання рішення науково-методичної ради від 

25.03.2021 року «Про діяльність Хмельницького обласного навчально-

методичного центру психологічної служби щодо профілактики поширення та 

подолання проявів насильства, булінгу в закладах освіти області» 

Інформує:  

Страшнюк Жанна Дмитрівна,  

завідувач обласного навчально-методичного центр  

психологічної служби ХОІППО. 

 

3. Про хід виконання рішення науково-методичної ради від 17.06.2021 р. 

«Про діяльність інклюзивно-ресурсних центрів щодо забезпечення готовності 

педагогічних працівників закладів освіти до впровадження інклюзивного 

навчання» (комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Ганнопільської 

сільської ради). 

Інформує:  

Мельник Світлана Володимирівна,  
в.о. завідувача обласного ресурсного центру  

підтримки інклюзивної освіти ХОІППО. 

 

4. «Про затвердження Положення «Про обласний педагогічний конкурс-

виставку «Освіта Хмельниччини на шляхах реформування» у новій редакції». 

Інформує:  

Пастернак Олександра Віленівна,  
методист НМЦ викладання інформатики,  

інформаційно-комунікаційних технологій і  

дистанційного навчання ХОІППО. 

 

5. Різне. 

5.1. Про схвалення навчальних програм, посібників, методичних розробок.  

1. Про схвалення навчальних програм Хмельницького обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді. 



Інформує:  

Гончарук Григорій Макарович,  

завідувач НМЦ виховної роботи, позашкільної  

освіти та інформаційно-видавничої діяльності  

ХОІППО. 

 

2. Про схвалення збірника за матеріалами бібліотечного форуму 

«Бібліотека Нової української школи». 

Рецензенти: 

Вашеняк І. Б. – проректор з науково-педагогічної роботи та моніторингу 

якості освіти, кандидат історичних наук, доцент Хмельницького обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти. 

Лівіцька С. В. – консультант, модератор комунальної установи «Центру 

професійного розвитку педагогічних працівників» для керівників закладів освіти 

Кам’янець-Подільської міської територіальної громади. 

Введенська С. Й. – завідувач бібліотеки Хмельницького обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти.  

Упорядник: 

Фарварщук В. П. – методист науково-методичного центру виховної 

роботи, позашкільної освіти та інформаційно-видавничої діяльності 

Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. 

Інформує:  

Фарварщук Валентина Пилипівна,  

методист НМЦ виховної роботи, позашкільної  

освіти та інформаційно-видавничої діяльності  

ХОІППО. 

 

2. Про схвалення методичного посібника. 

Інформує:  

Гребень Ольга Віталіївна,  

методист сектору організаційно-методичної  

роботи з керівними кадрами ХОІППО. 

 

 


