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Пріоритетні напрями роботи  
Хмельницького ОІППО на 2022 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. 

 

 Співпраця 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» (зі 
змінами) та від 29.07.2020 р. №672 «Деякі питання професійного розвитку 
педагогічних працівників». 
 

 Розвиток управлінського потенціалу органів управління освітою територіальних 
громад, формування бази даних кращих практик з управління у сфері освіти 
територіальних громад та їх упровадження у практику роботи. 

 

 Реалізація інноваційної моделі партнерської взаємодії інституту та центрів 
професійного розвитку педагогічних працівників, органів управління освітою, 
закладів освіти, у тому числі опорних закладів, щодо безперервного 
професійного розвитку та забезпечення якісної освіти в умовах децентралізації. 

 

 Застосування варіативних моделей організації освітнього процесу та оновлення 
змісту і форм організації підвищення кваліфікації педагогічних кадрів закладів 
освіти у зв’язку з реалізацією Концепції «Нова українська школа». 

 

 Підвищення кваліфікації вчителів основної школи у відповідності до нових 
професійних стандартів і вимог концепції «Нова українська школа». 

 

 Надання додаткових освітніх послуг, консультацій за замовленням закладів та 
установ соціальної сфери різних типів і форм власності, місцевих органів 
управління освіти. 

 

 Забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників щодо 
особливостей роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в рамках 
інклюзивного навчання. 

 

 Розвиток професійної компетентності педагогічних кадрів щодо реалізації 
інноваційних підходів у національно-патріотичному вихованні дітей та учнівської 
молоді. 
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 Формування 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. 

 

 Підвищення інноваційного потенціалу науково-педагогічних і педагогічних 
працівників через залучення їх до інноваційної та дослідно-експериментальної 
діяльності. 

 

 Реалізація політики доброчесності, комплексу академічних цінностей, норм 
педагогічної та наукової етики щодо 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 веб-порталу «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. 

 

 Удосконалення компетентностей педагогів та керівників закладів освіти, 
актуальних в умовах Нової української школи, зокрема, щодо розбудови 
внутрішньої системи якості освіти, системи внутрішніх моніторингових та 
соціологічних досліджень в закладі.  

 

 Координація діяльності та надання науково-методичних консультацій 
педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти області з питань 
здійснення моніторингових досліджень якості освіти, проведення ЗНО-2022. 

 

 Організація та координація заходів із питань моніторингу якості освіти, 
експертизи якості освіти, зовнішнього незалежного оцінювання (у співпраці з 
регіональними підрозділами УЦОЯО та ДСЯО). 

 

 Покращення матеріально-технічної бази інституту, капітальний ремонт покрівлі, 
обладнання навчальних аудиторій/лабораторій. 
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І. ОРГАНІЗАЦІЙНО-КЕРІВНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

1.1. Циклограма діяльності інституту 
 

 

         Тижні              
       місяця 
Дні 

І тиждень ІІ тиждень ІІІ тиждень ІV тиждень 

Понеділок Наради  
при ректорові 

Тренінги та практичні заняття 
з нових інформаційних 
технологій для науково-
методичних працівників 

Наради при 
ректорові 

Засідання 
ректорату 

Вівторок Організаційні 
наради  
у проректорів 

Засідання вченої ради 
(березень, червень, жовтень, 
грудень) 
Теоретико-практичні семінари 
для науково-методичних 
працівників (січень, лютий, 
травень, вересень, листопад) 

Організаційні 
наради  
у проректорів 

Засідання 
науково-мето-
дичної ради 
(березень, 
травень, 
жовтень, 
грудень) 

Середа Засідання 
обласних 
творчих груп 

Засідання обласних творчих 
груп 

Засідання 
обласних творчих 
груп 

Засідання 
обласних 
лабораторій 

Четвер Проведення 
вебінарів 

Проведення вебінарів Проведення 
вебінарів 

Проведення 
вебінарів 

П’ятниця Засідання 
центрів 

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

Тренінги і практичні 
заняття з нових ін-
формаційних тех-
нологій для науко-
во-методичних 
працівників 

Засідання 
центрів 
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1.2. Структура закладу  
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1.3. Формування планів роботи структурних підрозділів 
  

Зміст роботи Термін 
виконання 

Відповідальний 

1.3.1. Скласти план роботи 

кафедр, центрів, бібліотеки інституту:   

         річні до 25.01. 
2022 

завкафедрами 
завцентрами 
завбібліотекою 

         місячні до 1 числа 
кожного місяця 

завцентрами 

         курсів, семінарів за 2 тижні 
до початку 

Білик Н.В. 
завкафедрами 
завцентрами 

шкіл вищої педагогічної майстерності, 
педагогічного досвіду 

до 10 січня завкафедрами 
завцентрами 

творчих груп, майстерень, лабораторій до 10 січня завкафедрами 
завцентрами 

науково-дослідної та дослідно-
експериментальної роботи 

до 10 січня завкафедрами 

1.3.2. Скласти графіки 

курсів підвищення кваліфікації 
педагогічних і керівних працівників 
області на 2022 рік 

до 01.01. 
2022 

Білик Н.В. 

консультацій до 10 січня завкафедрами 
завцентрами 

засідань творчих груп до 10 січня завкафедрами 
завцентрами 

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

до 10 січня завкафедрами 
завцентрами 
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1.4. Засідання Вченої ради 
 

№ Питання Відповідальна особа 

березень 2022 р. 

1 Про результати виконання кафедрами та її працівниками 

індивідуальних планів у 2021 н.р. 

Гулеватий А.А. 

2 Про фінансовий звіт за 2021 р., фінансовий план на 2022 р. 

та роботу фінансово-економічного відділу ХОІППО 

Поляківська Л.П.  

3 Про програму розвитку співпраці ХОІППО з Хмельницьким 

обласним ліцеєм 

Гіджеліцький І.К. 

червень 2022 р. 

1 Про роботу НМЦ організації та підвищення кваліфікації Білик Н.В. 

2 Про редакційно-видавничу діяльність інституту Вашеняк І.Б. 

3 Про роботу бібліотеки та напрямки її подальшого розвитку Введенська С.Й. 

4 Про підсумки проведення дослідно-експериментальної робо-

ти з проблеми «Психолого-педагогічне проектування особис-

тісного розвитку дітей з особливими потребами в системі 

навчально-виховного процесу» (Кам‘янець-Подільська 

спеціальна школа Хмельницької обласної ради, 2016-2021) 

Грицюк Н.Г. 

Мельник С.В. 

вересень 2022 р. 

1 Про академічну доброчесність в ХОІППО (положення) Вашеняк І.Б. 

2 Про роботу адміністративно-господарського відділу Крицький М.Г. 

3 Про стратегічний план розвитку ХОІППО Очеретянко В.І. 

грудень 2022 р. 

1 Про роботу кафедри теорії і методик суспільно-гуманітарних 

дисциплін 

Пулатова Л.Й. 

2 Про Статут Хмельницького ОІППО Білошицький С.В. 

3 Про підсумки роботи інституту в 2022 році та завдання на 

2023 рік 

Очеретянко В.І. 

4 Про затвердження плану роботи інституту на 2023 рік Гіджеліцький І.К. 

5 Про ухвалення навчальних планів курсів підвищення 

кваліфікації керівних та педагогічних кадрів на 2023 рік 

Гулеватий А.А. 

6 Про затвердження індивідуальних тем науково-дослідної та 

дослідно-експериментальної роботи працівників інституту 

Вашеняк І.Б. 

7 Про затвердження складу експертних предметних комісій Гіджеліцький І.К. 
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1.5. Засідання науково-методичної ради 
  

І засідання (лютий) 

Про  фахову підготовку вчителів іноземної мови, які працюють у 
початковій школі, до професійної діяльності в умовах Нової 
української школи 

Луценко Л.П. 
Мороз Т.В. 

Про затвердження рішень експертних комісій щодо схвалення 
методичних розробок учителів, які претендують на присвоєння 
звання «Учитель-методист», «Вихователь-методист», «Викладач-
методист», «Практичний психолог-методист», «Педагог-
організатор-методист», «Керівник гуртка – методист» 

Пастернак О.В. 

Про затвердження змін до положення обласної педагогічної 
виставки «Хмельниччина на шляхах реформування» 

Пастернак О.В. 

ІІ засідання (березень) 

Діяльність НМЦ виховної роботи, позашкільної освіти та 
інформаційно-видавничої діяльності щодо убезпечення виховного 
простору учнів 

Іова В.Ю 

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” 

Страшнюк Ж.Д. 

Навчання з використанням дистанційних технологій на курсах 
підвищення кваліфікації Хмельницького ОІППО: підсумки 
соціологічного дослідження 

Кучерук А.В. 

ІІІ засідання (червень) 

Про здійснення науково-методичного супроводу професійного 
розвитку педагогічних працівників спеціальних закладів освіти в 
роботі з особами, які мають інтелектуальні порушення, в умовах 
реформування освітньої галузі 

Грицюк Н.Г. 

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)  

Мельник С.В. 

Про хід виконання рішення науково-методичної ради  
від 17.06.2021 р. «Про здійснення професійного розвитку 
педагогічних працівників закладів позашкільної освіти,  
їх підготовку до роботи в умовах Нової української школи» 

Орловська Н.М. 

Пріоритети діяльності науково-методичного центру  виховної 
роботи, позашкільної освіти та інформаційно-видавничої 
діяльності у контексті модернізації освіти 

Дрижал О.М 
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ІV засідання (жовтень) 

Про фахову підготовку вчителів історії до професійної діяльності в 
умовах Нової української школи 

Кенц Г.І. 

Про здійснення науково-методичного супроводу індивідуальної 
траєкторії професійного розвитку вчителів трудового навчання 
ЗЗСО області 

Павич Н.М. 

Про забезпечення науково-методичного супроводу імплементації 
оновленого Державного стандарту дошкільної освіти 2022 р.  

Каратаєва М.І. 

Про фахову підготовку вчителів інформатики до професійної 
діяльності в умовах Нової української школи 

Сологуб О.С. 

V засідання (грудень) 
(спільно із засіданням вченої ради) 

 
 
 

1.6. План підвищення кваліфікації науково-педагогічних 
та педагогічних працівників закладу 

  

Категорія  
курсів підвищення 
кваліфікації при ЦІППО 

ПІБ працівника 
інституту 

Посада Місце 
проведення 

Термін 
проведення 

Якість освіти, ЗНО, 
моніторинг та 
атестація 

Баля Сніжана 
Анатоліївна 

методист  ЦІППО січень- 
вересень 

Якість освіти, ЗНО, 
моніторинг та 
атестація 

Теслик Алла 
Олександрівна 

методист  ЦІППО січень- 
вересень 

Методисти закладів 
ППО без виділення 
профілю 

Гребень Ольга 
Віталіївна 

методист  ЦІППО січень- 
вересень 
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ІІ. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ І РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОГРАМ 

 
2.1. Державні програми 

 
Види роботи Термін 

виконання 
Відповідальний Форми 

узагальнення 

Державна цільова соціальна програма 
національно-патріотичного виховання на 
період до 2025 року 

упродовж 
року 

Гіджеліцький І.К. 
Іова В.Ю. 
 

звіт 

Національна стратегія розбудови 
безпечного і здорового освітнього 
середовища в Новій українській школі 
(Указ Президента України №195/2020) 

упродовж 
року 

Шнира О.О. звіт 

Національна стратегія з оздоровчої 
рухової активності в Україні на період до 
2025 року “Рухова активність – здоровий 
спосіб життя – здорова нація” 

упродовж 
року 

Гіджеліцький І.К. 
Шнира О.О. 

звіт 

   
 

2.2. Регіональні програми 
  

Види роботи Термін 
виконання 

Відповідальний Форми 
узагальнення 

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

упродовж 
року 

Гіджеліцький І.К 
Харчук А.М. 
Білошицький С.В. 
Каратаєва М.І. 
Гребень О.В. 
Мельник С.В. 
Ребрина В.А. 
Гринчук Л.В. 
Галас В.А. 
Грицюк Н.Г. 
Страшнюк Ж.Д. 
Іова В.Ю. 

звіт про 
виконання  
у межах 
компетенції 

План заходів щодо забезпечення права  
на освіту дітей з особливими освітніми 
потребами в загальноосвітньому просторі 
регіону 

щоквартально Мельник С.В. 
ОРЦ 

звіт про 
виконання у 
межах 
компетенції 
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Обласна програма сприяння розвитку 
громадянського суспільства на  
2021-2023 роки (затверджена рішенням 
сесії Хмельницької обласної ради від 
24.09.2020 № 41-34/2020) 

упродовж 
року 

Кенц Г.І. звіт про 
виконання 

Обласний план заходів щодо реалізації 
«Національної стратегії розбудови 
безпечного і здорового освітнього 
середовища в Новій українській школі» 

упродовж 
року 

Шнира О.О. звіт про 
виконання 

Програма поводження з відходами у 
Хмельницькій області на 2018-2022 роки 
(затверджена рішенням сесії 
Хмельницької обласної ради  
від 27.03.2018 року №39-18/2018) 

упродовж 
року 

Мирна Л.А. 
Дарченко Л.В. 

довідка 

План заходів на 2021-2023 рр.  
з реалізації Концепції розвитку охорони 
психічного здоров’я в Україні на період до 
2030 року  

упродовж 
року 

Страшнюк Ж.Д. звіт про 
виконання в 
межах 
компетенції 
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ІІІ. МІЖНАРОДНІ, ВСЕУКРАЇНСЬКІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ,  
КРУГЛІ СТОЛИ, ФОРУМИ, ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ, СЕМІНАРИ 

 
3.1. Заходи міжнародного та всеукраїнського рівнів 

 
Види роботи Термін 

виконання 
Відповідальний Форми 

узагальнення 

Конференції, круглі столи, форуми, педагогічні читання 

Круглий стіл “Математика  
в закладах загальної середньої 
освіти: виклики сучасності” 

березень  Очеретянко В.І. 
Гринчук Л.В. 

збірник 

Всеукраїнська конференція 
“Професійна діяльність учителя  
в умовах цифрової трансформації 
освіти” 

квітень Вашеняк І.Б. 
Очеретянко В.І. 
Гільберг Т.Г. 
Пулатова Л.Й. 
Ребрина В.А. 
Сологуб О.С. 
Басюк Д.І. 
(за згодою) 

збірник 

Міжрегіональне засідання кафедр 
менеджменту освіти “Науково-мето-
дичний супровід управлінської ді-
яльності керівників освітніх закладів 
в умовах цифровізації освіти”  

червень Гуменюк В.В. 
викладачі кафедри 
менеджменту та 
освітніх технологій 

методичні 
рекомендації 

V Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Особистість на 
шляху до духовності: теорія, 
практика, пошуки» 

листопад Орловська Н.М. збірник 

 
3.2. Заходи регіонального та обласного рівнів 

  

Вид роботи Термін 
виконання 

Відповідальний Форма 
узагальнення 

Конференції, круглі столи, форуми, педагогічні читання, 
семінари, вебінари 

Обласна науково-практична конфе-
ренція з питань реалізації програми 
І.Д.Беха «Нова українська школа в 
поступі до цінностей» за участю 
експериментальних закладів освіти 
всеукраїнського рівня 

січень Орловська Н.М. 
Харчук А.М. 

методичні 
рекомендації 

Семінар “Медіаосвіта на заняттях 
математики” 

лютий Гринчук Л.В. матеріали 

Вебінар “Проєкт створення 
медіахабу з медіаосвіти” 

лютий Гуменюк В.В. 
Зазуліна Л.В. 

проєкт (І етап) 
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Семінар «Підвищення якості освіти 
дітей дошкільного віку» (для 
зацікавлених осіб Щиборівської 
селищної ради та ін.) 

лютий  Харченко А.А. методичні 
рекомендації 

Серія семінарів-тренінгів: 
«Проектна діяльність як механізм 
інноваційного розвитку закладу 
освіти» 

лютий- 
вересень 

Вашеняк І.Б. 
Пулатова Л.Й. 
Басюк Д.І. (за згодою) 

методичні 
рекомендації 

Семінар-практикум “Формування 
пізнавальної, практичної, творчої і 
соціальної компетентностей 
вихованців позашкільних 
навчальних закладів через 
оновлення змісту і методики 
позашкільної освіти” 

березень  
 

Орловська Н.М. 
 

методичні 
рекомендації 

Круглий стіл “Науково-методичне 
забезпечення реалізації авторської 
моделі школи толерантності” 

березень  
 

Орловська Н.М. 
Басюк Д.І. (за згодою) 

рекомендації 
 

Розбудова внутрішньої  
системи забезпечення якості 
освіти (керівні кадри закладів освіти 
Антонінської селищної ради) 

березень Гуменюк В.В. 
Блажиєвська В.М. 
 

методичні 
рекомендації 

Семінар «Система оцінювання, 
формувальне оцінювання» (для 
керівників, заступників керівників 
професійних спільнот, зацікавлених 
педагогів Віньковецької селищної 
ради) 

березень Гільберг Т.Г. методичні 
рекомендації 

Семінар-практикум для 
організаторів Всеукраїнської 
дитячо-юнацької військово-
патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)  

березень Назаренко А.П. 
Харчук А.М. 

методичні 
рекомендації 

Семінар «Здійснення компе-
тентнісно-орієнтованого навчання 
на уроках природничого циклу 
відповідно до Державного 
стандарту базової середньої 
освіти» (для учителів природничої 
освітньої галузі Полонської МТГ) 

березень Гільберг Т.Г. методичні 
рекомендації 

Презентаційний семінар «Митці 
рідного краю» 

квітень Махмутова А.Є. електр. збірка, 
інтерактивна 
карта 

Конференція “Інновації в початковій 
освіті: креативна ідея, досвід, 
майстерність” 

квітень Гулеватй А.А. 
Ковальська О.П. 
кафедра 

збірник 
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Семінар «Компетентнісний і 
діяльнісний підходи в освіті. Сучасні 
практики: активне навчання, 
кооперативне навчання, емпіричне 
навчання, навчання через 
відкриття, навчання на основі 
запитів дітей, проблемне навчання 
та проєктне навчання (для учителів 
природничої освітньої галузі 
Старосинявської ОТГ) 

квітень Гільберг Т.Г. 
 

методичні 
рекомендації 

Вебінар “Універсальний дизайн в 
освіті” (для керівників закладів 
освіти Кам'янець-Подільської 
міської ради) 

квітень  Бирко Н.М. методичні 
рекомендації 

Обласна спартакіада допризовної 
молоді «Юні козаки Поділля»  

квітень Назаренко А.П. методичні 
рекомендації 

Третя обласна практична 
конференція «Виховання під знаком 
інновацій»  

квітень Іова В.Ю. методичні 
рекомендації 

Семінарів-практикум для членів 
таборової старшини та суддівської 
колегії для забезпечення 
таборувань  
II етапу гри «Сокіл» («Джура») 

квітень-
травень 

Назаренко А.П. методичні 
рекомендації 

Семінар «Сучасні онлайн-
інструменти інтерактивного 
навчання як технологія партнерства 
і співробітництва» 

травень Кенц Г.І. методичні 
рекомендації 

Круглий стіл “Євроінтеграція: шлях 
від самоідентифікації громадян 
України через упровадження 
європейських цінностей та підходів 
в освіті – до системної трансфор-
мації держави” 

травень Вашеняк І.Б 
Пулатова Л.Й. 

методичні 
рекомендації 

Обласний етап Всеукраїнської 
дитячо-юнацької військово-
патріотичної гри «Сокіл» («Джура») 

червень Назаренко А.П. методичні 
рекомендації 

Семінар «Особливості роботи 
вчителя польської мови Нової 
української школи» 

червень Пулатова Л.Й. матеріали 
семінару 

Круглий стіл та книжкова виставка 
до дня Європейських мов «Ідіома-
тичні мовні єдності усього світу» 

вересень Мороз Т.В. 
Луценко Л.П. 

методичні 
рекомендації 
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VII інтернет-форум «Науково-
методичний супровід педагогічних 
працівників у світлі Концепції Нової 
української школи» 

жовтень Кошка О.А.  
методисти НМЦ 

збірник 

Історико-краєзнавчі сходини 
«Славетна Старосинявщина: 
погляд крізь віки» (у форматі 
круглого столу, спільно зі 
Старосинявською ОТГ) 

жовтень Вашеняк І.Б.  
кафедра теорії та 
методик суспільно-
гуманітарних дисциплін  

проведення 
заходу у 
форматі 
засідання 
круглого столу 

Круглий стіл для вчителів 
літератури в рамках проєкту 
«Науково-літературна студія як 
форма модернізації процесу 
вивчення літератури в школі» 

жовтень Пулатова Л.Й. 
Місінькевич О.М. 

збірник 

Круглий стіл «Цінності сучасного 
суспільства» в рамках проєкту 
«Професійний стандарт учителя 
закладу загальної середньої освіти: 
розвиток компетентностей» 

жовтень Пулатова Л.Й. 
Ратушняк Н.М. 
Кенц Г.І. 

збірник 

Конференція “Сучасні тенденції 
розвитку дошкільної освіти: досвід 
та перспективи” 

жовтень Харченко А.А.  
кафедра 

збірник 

Семінар «Особистісний та профе-
сійний розвиток педагога в контекс-
ті сучасних викликів: складові 
успіху» 

жовтень Ковальська О.П. методичні 
рекомендації 

Конференція «Освіта Хмельниччи-
ни: психолого-педагогічний супровід 
модернізаційних процесів» 

листопад Гулеватий А.А. 
Бирко Н.М. 

збірник 

Семінар «Освітнє середовище – 
простір мотивації, активізації, 
діяльності та розвитку» 

листопад Кенц Г.І. методичні 
рекомендації 
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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 науково-методичних об’єднань 

 
4.1.1. Організаційна робота 

 
Види роботи Термін 

виконання 
Відповідальний Форми 

узагальнення 

Розробка навчальних планів 
підвищення кваліфікації за 
відповідними освітніми програма-
ми (за категоріями слухачів) 

із січня 2022 зав.кафедрами робочі навчальні 
плани 

Забезпечення підвищення кваліфі-
кації керівних та педагогічних пра-
цівників у ЦІППО НАПН України 

за планом ЦІППО 
упродовж року 

Гулеватий А.А. 
Білик Н.В. 

графік 

Здійснення систематичного 
контролю за навчанням 
академічних груп слухачів, аналіз 
виконання робочих навчальних 
планів і навантаження викладачів 

постійно 
упродовж року 

Білошицький С.В. 
Гулеватий А.А.  
Білик Н.В. 
Попик А.С. 
зав.кафедрами  

звіти 

Організація підвищення 
кваліфікації керівних і педагогічних 
працівників області за освітніми 
програмами на базі ХОІППО  

за окремим 
планом  
упродовж року 

Гулеватий А.А. 
зав.кафедрами, 
куратори 

звіт інституту, 
звіти кафедр 

Розробка та затвердження 
проєкту навчального плану 
підвищення кваліфікації керівних і 
педагогічних працівників області 

жовтень Гулеватий А.А. 
зав.кафедрами 

наказ 

Складання плану-графіка 
підвищення кваліфікації керівних і 
педагогічних працівників області  

листопад Білик Н.В. наказ 
департаменту 

Складання загального балансу 
годин для розрахунку навантажен-
ня викладачів і планування 
навчальної роботи на 2023 рік 

листопад Білик Н.В. наказ інституту 
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4.1.2. Зведені дані про кількість навчальних груп і слухачів курсів підвищення кваліфікації 
педагогічних, керівних працівників і працівників науково-методичних об’єднань 
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кафедра менеджменту та освітніх технологій 

Директори ЗЗСО (понад 2 роки)  2          2 59 

Заступники директорів ЗЗСО з навчальної, навчально-виховної 
роботи (термін роботи на займаній посаді понад 2 роки) 

 
2          2 57 

Заступники директорів ЗЗСО з  виховної роботи 
(термін роботи на займаній посаді понад 2 роки) 

 
1          1 31 

Директори/завідувачі закладів дошкільної освіти  1          1 34 

Директори/завідувачі ЗДО та вихователі  2          2 57 

Директори, заступники директорів закладів позашкільної освіти  1          1 12 

Методисти, завідувачі відділів та культорганізатори закладів 
позашкільної освіти 

 1          1 20 

Керівники гуртків  4     1     5 147 

Новопризначені директори ЗЗСО, новопризначені заступники 
директорів ЗЗСО з навчальної, навчально-виховної, виховної 
роботи (термін роботи на займаній посаді – до 2-х років), які 
пройшли навчання в ХОІППО у 2021 році як новопризначені 
керівники за 90-годинною програмoю 

1           1 14 

Новопризначені директори ЗЗСО (термін роботи на займаній 
посаді – до 2-х років), які не проходили курси як новопризначені 
керівники   

2           2 45 

Новопризначені заступники директорів ЗЗСО з навчальної, 
навчально-виховної, виховної роботи (термін роботи на 
займаній посаді – до 2-х років), які не проходили курси як 
новопризначені керівники   

3           3 62 

Директори, консультанти центрів професійного розвитку 
педагогічних працівників 

 1          1 20 

Бібліотекарі закладів освіти   3         3 65 

Педагоги-організатори   4         4 108 

Учителі проектних класів «Інтелект України»     1       1 14 

Експерти з інституційного аудиту (на замовлення Управління 
державної служби якості освіти в Хмельницькій області) 

    2       2 54 

Керівники закладів освіти «Розбудова внутрішньої системи 
забезпечення якості освіти та інституційний аудит» 

    2       2 57 

Керівники закладів освіти «Правове регулювання трудових  
відносин у закладі освіти»  

    1       1 17 

Керівники закладів освіти «Підготовка закладу освіти до 
інституційного аудиту»  

    2       2 40 

Керівники закладів освіти «Правила організації діловодства в 
закладах  освіти: нові вимоги та стандарти»  

    2       2 48 

Керівники закладів освіти, педагогічні працівники «Атестація 
педагогічних працівників в умовах оновленого змісту» 

    2       2 48 

Разом по кафедрі 6 15 7  12  1     41 1009 

кафедра теорії та методик дошкільної і початкової освіти 

Вихователі-методисти ЗДО    1          1 29 

Вихователі ЗДО    18     3     21 585 

Музичні керівники ЗДО    2          2 57 

Інструктори з фізичної культури ЗДО    1          1 30 

Керівники гуртків ЗДО    1          1 35 

Учителі поч. класів, новопризначені вчителі, які не пройшли 
базову підготовку НУШ   

    5       5 145 

Учителі початкових класів    19     3    22 702 

Вихователі ГПД   5         5 165 

Програма  «Розвиток професійної компетентності вихователя 
ЗДО щодо впровадження оновленого Базового компонента 
дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти)» 

    3    2   5 136 

Програма «Підвищення кваліфікації музичного керівника ЗДО в 
контексті нового Державного стандарту дошкільної освіти»  

    1       1 26 

Програма «Підвищення кваліфікації керівника гуртка ЗДО в 
контексті нового Державного стандарту дошкільної освіти» 
(додаткова спеціалізація до основної посади (фаху)  

    1       1 18 

Програма «Розвиток професійних компетентностей учителя 
початкових класів»  

    2       2 50 
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Програма  «Роль учителя початкових класів у системі 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти»  

    3       3 82 

Програма «Роль учителя початкових класів у формуванні 
освітнього середовища: розвивального, мотивуючого, 
безпечного і комфортного для дитини»  

    2       2 57 

Програма «Учитель інформатики в початкових класах: сучасні 
засоби навчання, перезавантаження»  

    2    1   3 76 

Програма «Підвищення кваліфікації вчителя української мови в 
початкових класах (на поділі класу)»  

    1       1 19 

Програма «Підвищення кваліфікації вчителя фізичної культури  
в початкових класах»  

    1       1 16 

Програма «Розвиток професійної компетентності вихователя 
ГПД»  

    1       1 24 

Програма для новопризначених учителів «Підготовка вчителя 
початкових класів у контексті завдань нового Державного 
стандарту»  

    1       1 17 

Разом по кафедрі  23 24  23  3 3 3   79 2269 

кафедра теорії і методик суспільно-гуманітарних дисциплін 

Учителі української мови та літератури   12     2    14 326 

Учителі зарубіжної літератури   7         7 164 

Учителі музичного мистецтва    3         3 70 

Учителі образотворчого мистецтва   3         3 91 

Учителі інтегрованого курсу «Мистецтво»   3         3 76 

Учителі музичного мистецтва (за фахом), які викладають у 
початковій школі  

 
 1         1 20 

Учителі образотворчого мистецтва, музичного мистецтва та 
інтегрованого курсу «Мистецтво», які викладають у початковій 
школі  

 
 1         1 19 

Учителі англійської мови   7         7 184 

Учителі англійської мови (за фахом), які викладають у 
початковій школі  

 
 5         5 135 

Учителі німецької мови   2         2 48 

Учителі французької мови, польської мови   1         1 15 

Учителі російської мови   1         1 16 

Учителі історії   6         6 146 

Учителі громадянської освіти    1         1 35 

Учителі інтегрованих курсів 5-6 класів «Історія та громадянська 
освіта» 

 
 1         1 15 

Учителі правознавства   3         3 66 

Учителі предметів духовно-морального спрямування (етика, 
християнська етика) 

 
 1         1 37 

Основні принципи текстотворення. Як навчити учнів створювати 
різні типи текстів (для ЗНО і для життя) 

 
   1       1 26 

Ключові вміння 21 століття в контексті викладання літератури в 
школі 

 
   1       1 27 

Як навчати історії п’ятикласників     1       1 20 

Soft skills та критичне мислення: важливі навички вчителя 
іноземної мови у 21 столітті (для вчителів англійської мови) 

 
   2       2 43 

Заочна форма            1 1 25 

Разом по кафедрі   58  5   2   1 66 1604 

кафедра теорії і методик природничо-математичних дисциплін 

Учителі біології (6-9 класи)   5         5 127 

Учителі біології та екології (10-11класи)   2         2 54 

Учителі хімії   5         5 125 

Учителі інформатики   6         6 162 

Учителі трудового навчання   5         5 140 

Учителі технології і креслення   1         1 22 

Учителі математики   9     1    10 249 

Учителі географії   5         5 124 

Учителі  інтегрованого курсу «Пізнаємо природу» (5-6 класи)   1         1 31 

Учителі інтегрованого курсу «Природничі науки» (5-6 класи)   2         2 35 

Учителі фізики (7-9 класи)   4         4 102 

Учителі фізики та астрономії  (10-11 класи)   2         2 58 

Учителі інформатики, що викладають інформатику в початкових 
класах 

 
 3         3 70 

STEM- освіта  2          2 40 

GeoGebra як інструмент реалізації Steam-освіти під час 
вивчення математики 

 
   1       1 37 

Упровадження елементів STEM в освітній процес предметів 
природничо-математичного циклу  

 
   2       2 34 

Сучасні тенденції організації освітнього процесу з природничих 
предметів на засадах сталого розвитку  

 
   1       1 18 

STEM-технології на уроках трудового навчання     1       1 20 

https://www.geogebra.org/graphing?lang=uk
https://www.geogebra.org/graphing?lang=uk
https://www.geogebra.org/graphing?lang=uk
https://www.geogebra.org/graphing?lang=uk
https://pednauk.cuspu.edu.ua/index.php/pednauk/article/view/713
https://pednauk.cuspu.edu.ua/index.php/pednauk/article/view/713
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Проєктно-технологічна діяльність учнів на уроках трудового 
навчання 

 
   1       1 22 

Інформаційно-цифрова компетентність учителя предмета 
природничо-математичної освітньої галузі  

 
   1       1 29 

Інформаційно-цифрова компетентність вчителя інформатики      1       1 19 

Разом по кафедрі  2 50  8   1    61 1518 

кафедра педагогіки та психології  

Практичні психологи ЗДО   1          1 26 

Асистенти вихователів інклюзивних груп ЗДО  2          2 50 

Педагогічні працівники інклюзивних груп ЗДО  2          2 36 

Дефектологи, логопеди ЗДО  1          1 30 

Учителі фізичної культури   7         7 180 

Учителі фізичної культури, які викладають у початковій школі 
(за фахом) 

  1         1 19 

Учителі предмета “Захист України”   2         2 60 

Учителі предмета “Захист України” за напрямом «Медико-
санітарна підготовка» 

  1         1 35 

Учителі-логопеди ЗЗСО    1         1 17 

Учителі-дефектологи ЗЗСО   2     1    3 80 

Класні керівники      3      3 78 

Практичні психологи ЗЗСО   3         3 71 

Практичні психологи ІРЦ     1       1 27 

Соціальні педагоги ЗЗСО   2         2 60 

Вихователі шкіл-інтернатів, навчально-реабілітаційних центрів   1     1    2 44 

Директори, педагогічні працівники (фахівці) інклюзивно-
ресурсних центрів (учителі-логопеди, учителі-дефектологи, 
практичні психологи, учителі-реабілітологи) інклюзивно-
ресурних центрів 

  1         1 37 

Учителі індивідуального навчання       7   1   8 208 

Учителі інклюзивного навчання      3   1   4 129 

Учителі інклюзивного навчання (без досвіду роботи в 
інклюзивному класі) 

     3      3 82 

Асистенти вчителів інклюзивного навчання   2         2 59 

Асистенти вчителів інклюзивного навчання (новопризначені)   3         3 102 

Учителі основ здоров’я (5-9 класи)      3      3 105 

Андрагогічні підходи до основ духовної стабільності та 
рівноваги сучасного вчителя  

   1        1 18 

Педагогічні працівники ЗЗСО з актуальних проблем психології 
та педагогіки «Розвиток психолого-педагогічної компетентності 
педагога»  

    5    1   6 149 

Підвищення кваліфікації за короткостроковими освітніми 
програмами  

   32        32 641 

Навчальний курс підвищення кваліфікації по роботі з дітьми 
ООП  

   4        4 96 

Психолого-педагогічні технології в освіті дітей з порушеннями  
слуху 

     1      1 36 

Заочна форма           1 1 25 

Разом по кафедрі  6 26 37 6 20  2 3  1 101 2500 

УСЬОГО ПО КАФЕДРАХ 6 46 165 37 54 20 4 8 6  2 348 8900 
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4.2. Проведення сертифікованих семінарів, практикумів, тренінгів, 
вебінарів, майстер-класів тощо 

Заходи з підвищення кваліфікації з видачею сертифікатів 
 

Назва заходу Термін 
проведення 

Відповідальний Форми 
узагальнення 

Майстер-клас фокус-групи «Модельні 
програми з історії» 

січень Кенц Г.І. презентаційні 
матеріали 

Семінар «Комплексний підхід до 
підготовки педагогічних працівників у 
системі ЗНО» 

січень Баля С.А. 
Фрига І.О. 

методичні 
матеріали 

Тренінг  “Цифрові інструменти 
формувального оцінювання на уроках 
математики” 

січень-березень Гринчук Л.В. програма 

Семінар «Базовий курс з викладання 
мови програмування java» (платний) 

січень-лютий Сологуб О.С.  
Гриб Г.А. 

методичні 
матеріали 

Семінар «Нова українська школа: 
перехід на новий рівень» 

січень- 
лютий 

Кошка О.А. 
Буймістер Л.В. 

методичні 
матеріали 

Обласна педагогічна студія «Мотивація 
в освіті» 

лютий Махмутова А.Є. презентаційні 
матеріали 

Круглий стіл «Науково-методичне 
забезпечення реалізації моделі школи 
толерантності» 

лютий Орловська Н.М. презентаційні 
матеріали 

Вебінар «Проєкт створення медіахабу з 
медіаосвіти» 

лютий Гуменюк В.В. 
Зазуліна Л.В. 

презентаційні 
матеріали 

Семінар «Підвищення якості освіти 
дітей дошкільного віку» 

лютий Харченко А.А. методичні 
рекомендації 

Методичний кросинг  «Сучасні погляди 
на проблему імплементації оновленого 
Державного стандарту дошкільної 
освіти. Інноваційні підходи до 
формування природничо-екологічної 
компетентності дошкільника» 

лютий Дарченко Л.Г. 
Каратаєва М.І. 

матеріали у 
Google Class 
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Семінар-практикум “Використання 
засобів альтернативної комунікації у 
формуванні життєвих і комунікативних 
компетентностей у дітей з розладами 
аутистичного спектра та порушеннями 
інтелектуального розвитку помірного та 
тяжкого ступенів” 

лютий Грицюк Н.Г. 
Мельник С.В. 

презентаційні 
матеріали 

Наукова школа «Сучасна біологія та 
інноваційні технології» 

лютий 
квітень 
червень 
жовтень 

Мирна Л.А. презентаційні 
матеріали 

Серія семінарів-тренінгів: Проектна 
діяльність як механізм інноваційного 
розвитку закладу освіти 

лютий- 
вересень 

Вашенк І.Б. 
Пулатова Л.Й. 

методичні 
матеріали 

Конструювання та аналіз сучасного 
уроку на засадах компетентнісного 
підходу (3 заняття) (Новоушицька СР) 

лютий - жовтень Зазуліна Л.В. презентаційні 
матеріали 

Семінар-практикум “Педагогічні 
технології роботи з різними категоріями 
дітей з особливими освітніми 
потребами в сучасних умовах” 

березень Мельник С.В. презентаційні 
матеріали 

Семінар «Здійснення ефективного 
зворотного зв’язку у контексті НУШ при 
вивченні англійської мови» 

березень Мороз Т.В. методичні 
рекомендації 

Семінар «Здійснення ефективного 
зворотного зв’язку у контексті НУШ при 
вивченні німецької мови» 

березень Луценко Л.П. методичні 
рекомендації 

Семінар «Інтерактивні методи навчання 
на уроках музичного мистецтва» 

березень Махмутова А.Є. методичні 
рекомендації 

Семінар «Зміни до сучасного 
законодавства» 

березень Левицький В.В. методичні 
рекомендації 

Семінар «Ознайомлення зі змістом 
Державного стандарту базової 
середньої освіти (2020): особливості 
реалізації положень щодо мовно-
літературної освітньої галузі» 

березень Манзюк С.А. презентаційні 
матеріали 
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Круглий стіл «Математика у 
загальноосвітньому навчальному 
закладі: виклики сучасності» 

березень Гринчук Л.В. презентаційні 
матеріали 

Наскрізний інтегрований курс за 
вибором «Культура добросусідства» 

березень Дарченко Л.Г., 
Каратаєва М.І. 

матеріали у 
Google Class 

Семінар-практикум «Діагностичний 
інструментарій практичного психолога в 
інклюзивно-ресурсному центрі» на базі 
Ярмолинецького інклюзивно-ресурсного 
центру (ІІ частина)  

березень Мельник С.В. методичні 
матеріали 

Семінар-практикум «Освоєння навичок 
військової справи» 

березень Назаренко А.П. методичні 
матеріали 

Інтернет-сервіси в освіті  березень 
квітень 

Максименко В.А.  презентаційні 
матеріали 

Семінар-тренінг «Розвиток професійної 
компетентності бібліотечного працівни-
ка закладу загальної середньої освіти» 

березень 
жовтень 

Фарварщук В.П. методичні 
матеріали 

«Медіаграмотність як складова 
інформаційно-комунікаційної 
компетентності вчителя НУШ» 
(4 заняття) (Нетішин, ЗОШ №1) 

березень-грудень Зазуліна Л.В. програма 

Тренінг «Онлайн-конструктор 
навчальних програм» 

по мірі комп-
лектування групи, 
орієнтовно 
березень 

Сологуб О.С. презентаційні 
матеріали 

Тренінг “Реалізація STEM-підходу на 
уроках математики та фізики” 

квітень Гринчук Л.В. 
Яцишена А.С. 

методичні 
матеріали 

Семінар-практикум «Інтегроване 
навчання як засіб формування 
системного   мислення учнів» 

квітень Кенц Г.І. методичні 
матеріали 

Семінар «Технологія критичного 
мислення як засіб формування 
творчої особистості» 

квітень Левицький В.В.  методичні 
матеріали 

Вимоги до обов'язкових результатів 
навчання. Формувальне оцінювання 

квітень Манзюк С.А. методичні 
матеріали 
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Всеукраїнська конференція «Профе-
сійна діяльність учителя в умовах 
цифрової трансформації освіти» 

квітень Вашеняк І.Б. 
Гільберг Т.Г. 
Пулатова Л.Й. 
Ребрина В.А. 

програма, 
презентаційні 
матеріали 

Конференція «Інновації в початковій 
освіті: креативна ідея, досвід, 
майстерність» 

квітень Ковальська О.П. програма, 
презентаційні 
матеріали 

Тренінг «Набуття дошкільниками 
навичок здорового способу життя за 
інтерактивною технологією «Освіта на 
основі розвитку життєвих навичок» 

квітень Студенець О.А. методичні 
матеріали 

Методичний кросинг «Сучасні погляди 
на проблему імплементації оновленого 
Державного стандарту дошкільної ос-
віти. Інноваційні підходи до формуван-
ня ігрової компетентності дошкільника» 

квітень Дарченко Л.Г. 
Каратаєва М.І. 

матеріали у 
Google Class 

Семінар «Сучасні підходи до 
діагностики та корекції порушень 
розвитку в дітей раннього віку» 

квітень Грицюк Н.Г. 
Мельник С.В. 

презентації, 
методичні 
матеріали 

Семінар «Педагогічний експеримент  
у системі інноваційної освітньої 
діяльності» 

квітень Красовська В.Ю. методичні 
матеріали 

Тренінг «Методика складання, засто-
сування та оцінювання компетентнісно 
орієнтовних завдань з географії» 

квітень Галкін Д.В. презентаційні 
матеріали 

Обласний семінар-практикум з питань 
науково-методичного супроводу впро-
вадження модельної навчальної прог-
рами «Фізична культура. 5-6 класи» 

квітень Шнира О.О. методичні 
матеріали 

Створення безпечного освітнього 
середовища в закладі загальної 
середньої освіти: традиційні форми та 
дистанційні новації 

квітень Павлюк В.Д. методичні 
матеріали 

Семінар «Розвиток професійної 
компетентності бібліотечного 
працівника закладу загальної 
середньої освіти» (для бібліотечних 
працівників закладів освіти м.Кам’янця-
Подільського) 

квітень Фарварщук В.П. методичні 
матеріали 
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Тренінг "Розвиваємо 12 м'яких навичок 
21 століття" 

квітень-травень Каліночкіна Ю.М. методичні 
матеріали 

Тренінг "Розвиток критичного мислення 
учнів на уроках зарубіжної літератури" 

квітень-травень Каліночкіна Ю.М. методичні 
матеріали 

Тренінг “Педагогіка партнерства та 
співробітництва – якісно новий рівень 
взаємовідносин педагога з дитиною” 

квітень  
червень 

Студенець О.А. презентаційні 
матеріали 

Сучасні онлайн-інструменти 
інтерактивного навчання як технологія 
партнерства і співробітництва 

травень Кенц Г.І. методичні 
матеріали 

Семінар «Бібліотечний форум» травень Фарварщук В.П. методичні 
матеріали 

Формування у вихованців компетент-
ностей науково-дослідницької та інже-
нерної діяльності, винахідництва, під-
приємництва, готовності до усвідом-
леного вибору майбутньої професії 

травень Орловська Н.М. методичні 
матеріали 

Тренінг «Культура добросусідства» у 
початковій школі» 

травень Галас А.В. презентаційні 
матеріали 

Інформаційно-комунікаційні компетент-
ності педагога в сучасних умовах 

травень Дарченко Л.Г. 
Каратаєва М.І. 

презентаційні 
матеріали 

Круглий стіл «Євроінтеграція: шлях від 
самоідентифікації громадян України 
через упровадження європейських 
цінностей та підходів у освіті – до 
системної трансформації держави» 

травень Вашеняк І.Б 
Пулатова Л.Й. 
 

презентаційні 
матеріали 

Тренінг “Українська жестова мова як 
засіб навчання та спілкування” 

травень 
червень 

Мельник С.В. презентаційні 
матеріали 

Семінар-практикум «Використання арт-
терапевтичних технік у діагностичній, 
консультативній та корекційній роботі 
практичного психолога, соціального 
педагога» 

травень 
жовтень 

Страшнюк Ж.Д. методичні 
матеріали 

Дидактизація автентичних матеріалів 
на уроках англійської мови 

червень Мороз Т.В. методичні 
матеріали 
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Дидактизація автентичних матеріалів 
на уроках німецької мови 

червень Луценко Л.П. методичні 
матеріали 

Формування наскрізних умінь і навичок 
у здобувачів освіти Нової української 
школи під час реалізації змісту 
технологічної освітньої галузі 

червень Павич Н.М. методичні 
матеріали 

Тренінг «Педагогіка партнерства та 
співробітництва  - якісно новий рівень 
взаємовідносин педагога з дитиною» 

червень Студенець О. А. презентаційні 
матеріали 

Впровадження інтегрованого курсу  
за вибором «Культура добросусідства» 
(5 клас) 

червень Гільберг Т.Г. 
Павич Н.М. 

методичні 
матеріали 

Тренінг «Медіагігієна вчителя 
початкової школи» 

червень Кулик О.О. презентаційні 
матеріали 

Методичний кросинг «Сучасні погляди 
на проблему імплементації оновленого 
Державного стандарту дошкільної 
освіти. Інноваційні підходи до 
формування соціально-громадянської 
компетентності дошкільника» 

червень Дарченко Л.Г. 
Каратаєва М.І. 

презентаційні 
матеріали 

Тренінг “Віртуальні лабораторії як засіб 
формування дослідницьких компетент-
ностей під час вивчення фізики” 

червень Яцишена А.С. презентаційні 
матеріали 

Тренінг «Біоінформатика на уроках 
біології» (платний) 

червень Мирна Л.А. презентаційні 
матеріали 

Тренінг «Емоційний інтелект як особис-
тісний ресурс успішності життєдіяль-
ності учасників освітнього процесу» 

червень 
серпень 

Романова О.В. презентаційні 
матеріали 

Тренінг «Арт-терапія як засіб підтримки 
і відновлення психологічного 
благополуччя молодшого школяра» 

червень 
серпень 

Романова О.В. презентаційні 
матеріали 

Семінар «Художньо-практична діяль-
ність засобами народного мистецтва» 

серпень Махмутова А.Є.  методичні 
матеріали 

Обласний семінар-практикум з питань 
впровадження нових варіативних 
модулів навчальної програми «Фізична 
культура» 

серпень Шнира О.О. презентаційні 
матеріали 
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Семінар-практикум «Професійна компе-
тентність вчителя початкових класів в 
умовах сертифікації та інституційного 
аудиту крізь призму експертизи» 

серпень - 
вересень 

Ковальська О.П. презентаційні 
матеріали 

Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Сучасні практики 
моделювання внутрішньої системи 
забезпечення якості освіти: 
організаційно-управлінські підходи та 
аналіз можливостей» 

вересень Гуменюк В.В. 
 

програма, 
презентаційні 
матеріали 

Семінар-практикум «Науково-
методичний супровід реалізації 
програми «Нова українська школа в 
поступі до цінностей» 

вересень Іова В.Ю. презентаційні 
матеріали 

Вебінар “Про дотримання нормативних 
вимог під час організації та проведення 
атестації педагогічних працівників” 

вересень Блажиєвська В. М. презентаційні 
матеріали 

Круглий стіл та  книжкова виставка до 
дня Європейських мов «Ідіоматичні 
мовні єдності усього світу» 

вересень Мороз Т.В. 
Луценко Л.П. 

презентаційні 
матеріали 

Семінар «Упровадження Базового 
компонента дошкільної освіти в умовах 
реформування» 

вересень Харченко А.А. методичні 
матеріали 

Тренінг «Розвиток мовленнєвої діяль-
ності дітей в ЗДО: практичний аспект» 

вересень - 
жовтень 

Дяков І.В. презентаційні 
матеріали 

Формування ключових компетентностей 
в галузі природничих наук, техніки і 
технологій в учнів 5-6 класів під час 
реалізації змісту технологічної освітньої 
галузі 

жовтень Павич Н.М. методичні 
матеріали 

VII інтернет-форум «Науково-
методичний супровід педагогічних 
працівників у світлі Концепції нової 
української школи» 

жовтень Кошка О.А.  методичні 
матеріали 

Круглий стіл для учителів літератури в 
рамках проєкту «Науково-літературна 
студія як форма модернізації процесу 
вивчення літератури в школі» 

жовтень Пулатова Л.Й. 
Місінькевич О.М. 

презентаційні 
матеріали 
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Круглий стіл «Цінності сучасного 
суспільства» в рамках проєкту 
«Професійний стандарт учителя 
закладу загальної середньої освіти: 
розвиток компетентностей» 

жовтень Пулатова Л.Й. 
Ратушняк Н.М. 
Кенц Г.І. 

презентаційні 
матеріали 

Конференція «Сучасні тенденції 
розвитку дошкільної освіти: досвід та 
перспективи» 

жовтень Харченко А. А. програма, 
презентаційні 
матеріали 

Особистісний та професійний розвиток 
педагога в контексті сучасних викликів: 
складові успіху 

жовтень Ковальська О. П. методичні 
матеріали 

Тренінг «Організація моніторингових та 
соціологічних досліджень у закладі 
загальної середньої освіти: принципи, 
вимоги, методичні рекомендації» 

жовтень Кучерук А.В., 
Мітягіна С.С., 
Теслик А.О. 

презентаційні 
матеріали 

Методичний кросинг «Сучасні погляди 
на проблему імплементації оновленого 
Державного стандарту дошкільної 
освіти. Інноваційні підходи до 
формування мистецько-творчої 
компетентності дошкільника» 

жовтень Дарченко Л.Г. 
Каратаєва М.І. 

презентаційні 
матеріали 

Семінар «Методична підтримка профе-
сійного розвитку успішного педагога» 

жовтень Грицюк Н.Г. методичні 
матеріали 

Впровадження інтегрованого курсу за 
вибором “Культура добросусідства” на 
тему “Я і мій час. Тайм-менеджмент” 

жовтень Гільберг Т.Г. 
Павич Н. М. 

методичні 
матеріали 

Тренінг “Методика розв'язування 
розрахункових задач з географії”  

жовтень Галкін Д. В. презентаційні 
матеріали 

Конференція «Освіта Хмельниччини: 
психолого-педагогічний супровід 
модернізаційних процесів» 

листопад Гулеватий А.А. 
Бирко Н.М. 

програма, 
презентаційні 
матеріали 

Семінар «Освітнє середовище – простір 
мотивації, активізації, діяльності та 
розвитку» 

листопад Кенц Г.І. методичні 
матеріали 

Методичний кросинг «Сучасні погляди 
на проблему імплементації оновленого 
Державного стандарту дошкільної 
освіти. Варіативна складова» 

листопад Дарченко Л.Г. 
Каратаєва М.І. 

презентаційні 
матеріали 



28 

Семінар “Роль міжособистісної 
взаємодії між вихователем, батьками та 
асистентом вихователя дошкільної 
інклюзивної групи”  

листопад Мельник С. В. методичні 
матеріали 

Вебінар «Виховні пріоритети в умовах 
модернізації освіти: альтернатива 
вибору»  

листопад Іова В.Ю.  презентаційні 
матеріали 

Тренінг “Навчання в Moodle” по мірі 
формування груп 

Коцюбан І. І. презентаційні 
матеріали 

Підготовка учнів до олімпіади з 
інформаційних технологій 

по мірі 
формування груп 

Максименко В. А. презентаційні 
матеріали 

Мова програмування C# в шкільному 
курсі інформатики. 
http://dn.hoippo.km.ua/csharp 

по мірі 
формування груп 

Ребрина В.А. 
Зубик В.В. 
Колісецький В. 

презентаційні 
матеріали 

Мова програмування Python в 
шкільному курсі інформатики основної 
школи. http://dn.hoippo.km.ua/python 

по мірі 
формування груп 

Ребрина В.А. 
Зубик В.В. 
Мулик В. 

презентаційні 
матеріали 

Мова програмування C++ по мірі 
формування груп 

Зубик В.В. 
Вапнічний С.В. 

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 

2019-2022 Гуменюк В.В. 
кафедра 
менеджменту та 
освітніх технологій 

згідно з планами 
НДР та ДЕР 
викладачів 
кафедри 

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

упродовж року  
кафедра педагогіки 
та психології 

згідно з планами 
НДР та ДЕР 
викладачів 
кафедри 

Науково-методичний супровід 
забезпечення особистісної та 
професійної ефективності 
педагога в умовах Нової 
української школи 

2019-2022 Ковальська О.П. 
кафедра теорії і 
методик дошкільної 
та початкової освіти 

згідно з планами 
НДР та ДЕР 
викладачів 
кафедри 

Розвиток загальних та 
професійних компетентностей 
педагогів у контексті вимог 
професійного стандарту вчителя 

2022-2026 Пулатова Л.Й. 
кафедра теорії та 
методик суспільно- 
гуманітарних 
дисциплін 

згідно з планами 
НДР та ДЕР 
викладачів 
кафедри 

Науково-методичні засади 
формування сучасного навчально-
методичного комплекту з 
природничих предметів і 
технологій 

2019-2023 Гільберг Т.Г. 
кафедра теорії та 
методик викладання 
природничо-
математичних 
дисциплін і 
технологій 

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

кафедра менеджменту та освітніх технологій 

Теоретико-методичні основи 
управління професійним 
розвитком керівників ЗЗСО  
в регіональній системі 
післядипломної педагогічної освіти 

упродовж року Гуменюк В.В. згідно з програмою 
НДР 

Упровадження інноваційних форм 
та методів навчання керівників 
закладів загальної середньої 
освіти з питань охорони праці та 
безпеки життєдіяльності 

упродовж року Павлюк В.Д. згідно з програмою 
НДР 

Формування науково-
дослідницької компетентності 
педагогічних працівників та учнів в 
сучасних умовах розвитку освіти 

упродовж року Білошицький С.В. згідно з програмою 
НДР 

Теоретико-практичні засади 
формування позитивного 
психологічного клімату в 
педагогічному колективі 

упродовж року Пастух Л.В. згідно з програмою 
НДР 

Шляхи вдосконалення 
медіаграмотності керівників та 
педагогічних працівників закладів 
освіти області  

упродовж року Зазуліна Л.В. згідно з програмою 
НДР 

Підготовка керівника закладу 
освіти до створення внутрішньої 
системи забезпечення якості 
освіти 

упродовж року Блажиєвська В.М. згідно з програмою 
НДР 

Планування та організація 
підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників з 
урахуванням нових вимог 

упродовж року Соловей М.В. згідно з програмою 
НДР 

кафедра теорії та методик викладання 
природничо-математичних дисциплін і технологій 

Науково-методичні засади 
створення навчально-методичних 
посібників з географії в умовах 
модернізації змісту освіти 

упродовж року Гільберг Т.Г. згідно з 
програмою НДР 

Удосконалення професійної 
компетентності вчителів біології 
щодо створення сучасного 
дидактичного забезпечення  

упродовж року Мирна Л.А. згідно з 
програмою НДР 
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Навчально-методичні посібники 
нового покоління як засіб 
активізації пізнавальної діяльності 
учнів 

упродовж року Павич Н.М. згідно з 
програмою НДР 

Науково-методичний супровід 
педагогічних працівників з питань 
використання цифрових 
інструментів в умовах 
упровадження Державного 
стандарту базової середньої 
освіти 

упродовж року Сологуб О.С згідно з 
програмою НДР 

Науково-методичні засади 
формування сучасного навчально-
методичного комплекту 
компетентнісно орієнтованих  
завдань з математики 

упродовж року Гринчук Л.В. згідно з 
програмою НДР 

Науково-методичні засади 
застосування інформаційно-
комунікаційних технологій для 
оцінювання навчальних досягнень 
учнів під час вивчення 
природничо-математичних 
дисциплін 

упродовж року Драпак Л.С. згідно з 
програмою НДР 

Підвищення фахового рівня 
вчителів інформатики щодо 
використання хмарних сервісів в 
умовах дистанційного навчання 

упродовж року Ребрина В.А. згідно з 
програмою НДР 

Формування інформаційно- 
комунікаційної компетентності 
педагогічних працівників області 
через використання інтернет-
сервісів для створення 
навчального контенту 

упродовж року Максименко В.А. згідно з 
програмою НДР 

Науково-організаційні напрями 
вдосконалення цифрової 
компетентності педагогічних 
працівників закладів освіти в 
частині використання цифрових 
пристроїв та мережі Інтернет 

упродовж року Дрижал О.М. згідно з 
програмою НДР 

кафедра педагогіки і психології 

Формування психологічної 
готовності вчителів до розвитку 
життєстійкості в дітей у закладах 
загальної середньої освіти 

упродовж року Шевчишена О.В. згідно з 
програмою НДР 
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Реалізація андрагогічного підходу 
до неперервного навчання в 
сучасних умовах функціонування 
системи освіти дорослих 

упродовж року Клімкіна Н.Г. згідно з 
програмою НДР 

Реалізація концепції 
універсального дизайну в 
сучасному закладі освіти 

упродовж року Бирко Н.М. згідно з 
програмою НДР 

Формування професійних 
компетентностей асистентів 
учителів як основи забезпечення 
якості інклюзивної освіти в умовах 
Нової української школи 

упродовж року Войтович Г.І. згідно з 
програмою НДР 

кафедра теорії та методик суспільно-гуманітарних дисциплін 

Удосконалення професійної 
компетентності педагогів-
філологів щодо реалізації 
наскрізних змістових ліній 
навчальних програм закладів 
загальної середньої освіти 

упродовж року Пулатова Л.Й. згідно з 
програмою НДР 

Формування 
лінгвокультурологічної 
компетентності вчителів 
української мови та літератури в 
контексті модернізації освіти 

упродовж року Місінькевич О.М. згідно з 
програмою НДР 

Розвиток медіакомпетентності 
педагогічних працівників та 
керівників закладів освіти в 
контексті викликів сьогодення 

упродовж року Мельник Л.М. згідно з 
програмою НДР 

Розвиток громадянських і 
соціальних компетентностей 
педагогів у контексті освітніх 
реформ в Україні 

упродовж року Ратушняк Н.М. згідно з 
програмою НДР 

кафедра теорії та методик початкової і дошкільної освіти 

Теоретико-прикладні  аспекти 
забезпечення особистісної та 
професійної ефективності 
педагога НУШ в системі ППО 

упродовж року Ковальська О.П. згідно з програмою 
НДР 

Психологічне благополуччя 
вчителя та учня початкової 
школи як обов'язкова умова 
успішної реалізації освітнього 
процесу 

упродовж року Романова О.В. згідно з програмою 
НДР 
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Формування педагогічної 
культури педагогів у системі 
післядипломної педагогічної 
освіти 

упродовж року Студенець О.А. згідно з програмою 
НДР 

Оптимізація діяльності педагога 
дошкільного закладу в умовах 
реформування освіти 

упродовж року Харченко А.А. згідно з програмою 
НДР 

  
5.4. Організація роботи з модернізації змісту та форм навчального процесу  
під час проведення курсів підвищення кваліфікації педагогічних і керівних 

працівників закладів освіти та підвищення професійної майстерності  
викладачів ОІППО 

  
Види роботи Термін 

виконання 
Відповідальні Форми 

узагальнення 

Проблемна лекція-візуалізація 
“Менеджмент 4.0: управління в 
цифрову епоху” 

за окремим 
графіком 

Гуменюк В.В. презентація, 
матеріали заняття 

Семінар “Медіаграмотність  як 
складова сучасної освіти в 
умовах  НУШ: шляхи 
запровадження” 

за окремим 
графіком 

Зазуліна Л.В. матеріали 
заняття 

Використання потенціалу 
навчально-методичних 
матеріалів IREX для 
вдосконалення 
медіакомпетентності викладачів  

за окремим 
графіком 

Ратушняк Н.М. матеріали 
заняття 

Тренінг “Тренінги online: 
особливості, методологія, 
практика реалізації” 

за окремим 
графіком 

Гільберг Т.Г. матеріали 
тренінгу 

Навчання щодо наповнення 
середовища MOODLE 
навчальним контентом 

за окремим 
графіком 

Коцюбан І.І. матеріали  
заняття 

Навчання викладачів ОІППО з 
питань використання цифрових 
інструментів в освітньому процесі 
(вебінари, консультації, 
навчальні відеоматеріали) 

за окремим 
графіком 

Сологуб О.С. записи вебінарів, 
відеоматеріали на 
авторському каналі 
You Tube у списку 
відтворення 
“Цифрові ресурси 
викладача” 
https://inlnk.ru/ponzk  

Впровадження інклюзивної освіти 
в Новій українській школі  

за окремим 
графіком 

Войтович Г.І. матеріали 
тренінгу 

 

https://inlnk.ru/ponzk
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5.5. Аналіз результатів наукової роботи та формування інформаційної бази  

про наукову діяльність інституту 

  

Види роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Форми 

узагальнення 

Здійснення контролю за 
виконанням плану наукової роботи 
інституту; збір, аналіз та 
систематизація звітів кафедр 
щодо виконання наукової роботи 
кафедрами та викладачами 

червень, 
грудень 

Вашеняк І.Б. довідка 

Поповнення реєстру наукових 
публікацій науково-педагогічних 
працівників ХОІППО 

упродовж року Романова О.В. реєстр 

Поповнення репозитарію наукових 
публікацій науково-педагогічних 
працівників ХОІППО  

упродовж року  Кучерук А.В. репозитарій 

Забезпечення роботи віртуального 
консультаційного пункту з питань 
організації наукової роботи  

упродовж року Мітягіна С.С. консультаційна 
допомога 
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VI. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
  

6.1. Партнерська взаємодія з територіальними громадами 
 

6.1.1. Партнерська взаємодія з органами управління освітою  
територіальних громад із питань науково-методичної роботи 

 
Види роботи Термін 

виконання 
Відповідальний Форми 

узагальнення 

Обласний методичний тиждень серпень Гіджеліцький І.К. 
Кошка О.А. 

рекомендації 

Проведення спільних заходів із 
питань організації науково-
методичної роботи та професійного 
розвитку педагогічних працівників 
закладів освіти 

упродовж року Гіджеліцький І.К. 
Кошка О.А. 
Басюк Д.І.  
(за згодою) 

рекомендації 

Організація та проведення інтер-
активної практичної гри «Формуван-
ня спроможної освітньої мережі» 
(розвиток професійних компетент-
ностей голів територіальних гро-
мад, керівників органів управління 
освітою та інших представників 
громад з питань формування 
ефективних шкільних мереж) 

упродовж року Харчук А.М. 
Гіджеліцький І.К. 

рекомендації 

Партнерська взаємодія з органами 
управління освітою територіальних 
громад із питань охорони праці та 
безпеки життєдіяльності 

упродовж року Харчук А.М. 
Толстюк О.Г. 

рекомендації 

Методична студія спеціалістів відділів/управлінь, які здійснюють координацію 
методичної роботи в територіальних громадах 

Навчально-методичний семінар 
«Партнерство як шлях до якісної 
школи»  

березень Кошка О.А. рекомендації 

Нарада-семінар «Законодавчо-
нормативні аспекти підготовки до 
наступного навчального року в 
контексті реформування освіти»  

червень 
 

Гіджеліцький І.К. 
Кошка О.А. 
Хоптова В.М.  
(за згодою) 

рекомендації 

Навчально-методичний семінар 
«Шкільна автономія: підтримка і 
розвиток у громаді» 

листопад Білошицький С.В. 
Кошка О.А. 
Буймістер Л.В. 

рекомендації 
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Заходи ХОІППО і територіальних громад щодо організації науково-методичної 
роботи та професійного розвитку педагогічних працівників закладів освіти 

Семінар «Перевернуте навчання як 
освітнє середовище формування 
особистості майбутнього» 
(Дунаєвецька об’єднана 
територіальна громада)   

січень 
  
  

Кенц Г.І. 
  
  
  

інтерактивна 
презентація 
  

Використання онлайн-інструментів 
для створення дидактичних мате-
ріалів на уроках суспільних дисцип-
лін (Новоушицька селищна рада) 

лютий 
  

Кенц Г.І. 
  

 рекомендації 

Що потрібно знати для розробки 
ефективної стратегії розвитку 
закладу загальної середньої освіти 
(Нетішинська, Староостропільська, 
Чорноострівська, Городоцька 
територіальні громади) 

лютий Кошка О.А. рекомендації 

Оцінювання здобувачів початкової 
освіти (Антонінська селищна рада) 

лютий Галас А.В. 
Кулик О.О. 

рекомендації 

Вебінар-практикум “Цифрові ресур-
си вчителя в умовах освітніх ре-
форм у базовій школі” (учителі Ду-
наєвецької міської ради, які викла-
датимуть у 2022/2023 н.р. у 5-х кл.) 

березень Сологуб О.С.  запис вебінару  

Вебінар-практикум “Оцінювання 
навчальних досягнень учнів 
засобами онлайн-сервісів в умовах 
дистанційного навчання” (учителі 
Чорноострівської територіальної 
громади без виділення профілю) 

березень Сологуб О.С.  запис вебінару 

Семінар “Розбудова внутрішньої 
системи забезпечення якості 
освіти” (керівні кадри закладів 
освіти Антонінської селищної ради) 

березень Гуменюк В.В. 
Блажиєвська В.М. 

рекомендації 

Сучасні підходи до організації мето-
дичної роботи  в закладі освіти (Бі-
логірська територіальна громада) 

березень Кошка О.А. рекомендації 

Нові види навчальної діяльності уч-
нів середньої ланки в умовах реалі-
зації Концепції Нової української 
школи (Грицівська селищна рада) 

березень методисти освітніх 
галузей базової 
школи 

рекомендації 
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Професійна компетентність учителя 
початкових класів в умовах серти-
фікації та інституційного аудиту 
(Староостропільська сільська рада)  

березень Галас А.В. 
Кулик О.О. 

рекомендації 

Керівник закладу загальної серед-
ньої освіти: два виміри професійної 
діяльності (Красилівська, 
Городоцька територіальні громади) 

квітень Кошка О.А. рекомендації 

Особливості  оцінювання в 5-6 
класах Нової української школи 
(Грицівська селищна рада) 

квітень 
  

методисти освітніх 
галузей базової 
школи 

 рекомендації 

Психофізичне здоров'я учнів сучас-
ної початкової школи: етика педа-
гогічної взаємодії; педагогічні умови 
збереження психофізичного здо-
ров'я молодших школярів (Полон-
ська міська територіальна громада) 

вересень Галас А.В. 
Кулик О.О. 

рекомендації 

Сучасний урок у початковій школі  
із застосуванням інформаційних 
технологій (Теофіпольська селищна 
рада) 

жовтень Галас А.В. 
Кулик О.О. 

рекомендації 

 
 

6.1.2. Партнерська взаємодія з працівниками центрів  
професійного розвитку педагогічних працівників 

 

Види роботи Термін 
виконання 

Відповідальні Форми 
узагальнення 

Обласний методичний тиждень серпень Гіджеліцький І.К.  
Кошка О.А. 

матеріали в групі 

Проведення спільних заходів із 
питань організації науково-
методичної роботи та професійного 
розвитку педагогічних працівників 
закладів освіти 

упродовж року Гіджеліцький І.К.  
Кошка О.А. 
Хоптова В.М. 
(за згодою) 

рекомендації 

Надання методичної допомоги 
новопризначеним консультантам 
ЦПРПП із питань реалізації вимог 
Державного стандарту  

упродовж року методисти  освітніх 
галузей базової 
школи 

навчально-
методичні 
матеріали 
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Надання допомоги консультантам 
ЦПР із питань організації і прове-
дення навчання з питань охорони 
праці, безпеки життєдіяльності пе-
дагогічних та інших працівників, які 
ведуть питання безпечного вико-
нання робіт або проводять інструк-
тажі з охорони праці, безпеки жит-
тєдіяльності, а також працівників 
місцевих органів управління 
освітою 

упродовж року 
  

Харчук А.М. 
Білошицький С.В. 
Павлюк В.Д. 

фахова допомога 

Супровід педагогічних працівників 
ЦПРПП щодо використання ІКТ у 
професійній діяльності через групу 
у Facebook “Інформаційно-
комунікаційні технології на 
допомогу методисту” 

упродовж року Сологуб О.С. матеріали в групі 

Партнерська взаємодія з працівни-
ками центрів професійного розвитку 
педагогічних працівників із питань 
охорони праці та безпеки життєді-
яльності 

упродовж року Харчук А.М. 
Толстюк О.Г. 

рекомендації 

Консультування щодо використання 
ресурсів Обласної інформаційно-
ресурсної лабораторії творчого 
педагога в методичній підтримці 
професійного розвитку 
педпрацівників закладів освіти 

на запит Пастернак О.В. консультпункт 
https://vystavka.h
oippo.km.ua/?pag
e_id=359# 

Рада директорів ЦПР ПП 

«Методична підтримка професій-
ного розвитку педпрацівників 
закладів дошкільної освіти» 

лютий Кошка О.А  
Дарченко Л.Г.  
Каратаєва М.І. 

методичні 
рекомендації 

Круглий стіл спільно з працівниками 
центрів професійного розвитку пе-
дагогічних працівників із питань ор-
ганізації науково-методичного суп-
роводу педагогічних працівників, які 
розпочнуть працювати в 5 класах  
за новим Державним стандартом  
у 2022/2023 н.р 

червень Гіджеліцький І.К.  
Кошка О.А. 
Басюк Д.І.  
(за згодою) 

методичні 
рекомендації 

Методична підтримка професійного 
розвитку керівників закладів 
загальної середньої освіти 

листопад Кошка О.А. 
Буймістер Л.В. 

методичні 
рекомендації 
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Заходи Хмельницького ОІППО та ЦПР ПП щодо організації науково-методичної 
роботи та професійного розвитку педагогічних працівників закладів освіти 

Підвищення кваліфікації вчителя: 
основні вимоги та аспекти (Дунає-
вецька об’єднана територіальна 
громада) 

січень Кошка О.А. методичні 
рекомендації 

Актуальні проблеми формування 
мовленнєвої та логіко-
математичної компетентностей 
дітей дошкільного віку 
(Красилівська міська рада) 

січень Дарченко Л.Г. 
Каратаєва М.І. 

методичні 
матеріали у 
Google Class 

Імплементація оновленого 
Державного стандарту дошкільної 
освіти (Теофіпольська селищна 
рада, Антонінська селищна рада) 

січень, червень, 
квітень, жовтень 

Дарченко Л.Г. методичні 
матеріали у 
Google Class 

Організація системи оцінювання 
здобувачів освіти в умовах 
реалізації базового стандарту 
загальної середньої (Славутська 
міська територіальна громада) 

березень Буймістер Л.В. методичні 
рекомендації 

Індивідуальні освітні траєкторії 
здобувачів освіти (Віньковецька, 
Городоцька територіальні громади) 

квітень Кошка О.А. методичні 
рекомендації 

Упровадження професійних 
стандартів “Керівник закладу 
дошкільної освіти”, “Вихователь 
закладу дошкільної освіти” 
(Віньковецька селищна рада, 
Городоцька територіальна громада) 

травень Каратаєва М.І. 
Дарченко Л.Г. 

повідомлення, 
матеріали на 
блозі “Дошкіль-
ний світ Хмель-
ниччини” 

Практикум «Розвиток системи 
інформаційного-ресурсного 
забезпечення правовиховного та 
правозахисного простору ЗЗСО» 
(для консультантів із питань 
виховання в обласних 
територіальних громадах) 

серпень Іова В.Ю. 
Фіярська С.І.  
(за згодою) 

методичні 
матеріали 

Актуальні проблеми формування 
художньо-естетичної 
компетентності дітей дошкільного 
віку (Красилівська міська рада) 

жовтень Дарченко Л.Г. 
Каратаєва М.І. 

методичні 
матеріали в 
Google Class 
 

Самоосвітня робота вихователя в 
міжатестаційний період 
(м.Кам’янець-Подільський) 

жовтень Каратаєва М.І. повідомлення 
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Академічна доброчесність у 
закладах освіти (Шепетівська 
міська територіальна громада) 

листопад Буймістер Л.В. методичні 
рекомендації 

Організація системи оцінювання 
здобувачів освіти через призму 
інституційного аудиту та в умовах 
реалізації базового стандарту 
загальної середньої освіти 

грудень Буймістер Л.В. методичні 
рекомендації 

Опрацювання законодавства 
України про охорону праці та 
ухвалених відповідно до нього 
нормативно-правових актів 

упродовж року Павлюк В.Д. методичні 
рекомендації 

 
 

6.2. Науково-методична підтримка професійного розвитку педагогічних 
працівників закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти 

 
6.2.1. Науково-методична підтримка професійного розвитку керівників ЗЗСО  

 
Види роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Форми 
узагальнення 

Асоціація керівників закладів освіти Хмельницької області  

Семінар «Нова українська школа: 
перехід на наступний рівень»  
(із видачею сертифікатів) 

січень-лютий Кошка О.А. 
Буймістер Л.В. 

методичні 
рекомендації 

Методичні сесії для заступників 
директорів з навчально-виховної ро-
боти «Нова українська школа: упро-
вадження, виклики, очікування»  

січень-березень Каліночкіна Ю.М. презентація, 
роздавальні 
матеріали 

Екранна зустріч-дискусія «Модернізація 
управлінської діяльності в умовах 
реалізації нового Державного 
стандарту базової загальної середньої 
освіти та сучасних викликів» 

лютий Очеретянко В.І. 
Гуменюк В.В. 

рекомендації 

Засідання ШНК з проблеми «Управлін-
ський супровід діяльності закладу за-
гальної середньої освіти» (за окремим 
планом) 

лютий 
травень  
листопад 

Кошка О.А. 
Буймістер Л.В. 
Блажиєвська В.М. 

методичні 
рекомендації 

Круглий стіл для керівників опорних зак-
ладів освіти «Опорна школа в децент-
ралізованій системі освіти: перспективи 
функціонування й розвитку» 

березень Гіджеліцька Т.В. методичні 
рекомендації 

Рада директорів закладів загальної 
середньої освіти 

квітень Кошка О.А. 
Буймістер Л.В. 

методичні 
рекомендації 
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Тренінг для заступників директорів з 
навчально-виховної роботи «Розвиває-
мо 12 м’яких навичок ХХІ століття» 

квітень-травень Каліночкіна Ю.М. презентація, 
роздавальні 
матеріали 

Науково-практичний семінар «Розвиток 
STEM-середовища в закладі загальної 
середньої освіти» (на базі Буртинської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 селищної ради 
Понінківської об’єднаної територіальної 
громади) 

травень Очеретянко В.І. 
Гуменюк В.В. 
Басюк Д.І.  
(за згодою) 

рекомендації 

Семінар «Створення в закладі освіти 
служби охорони праці, безпеки життє-
діяльності, призначення відповідальних 
за організацію роботи з охорони праці, 
безпеки життєдіяльності та визначення 
їхніх функціональних обов’язків» 

травень 
листопад 

Харчук А.М. 
Павлюк В.Д. 

методичні 
рекомендації 

Методичний семінар для заступників 
директорів з навчально-виховної робо-
ти «Методичний супровід освітнього 
процесу в ЗЗСО у 2022/2023 н.р.» 

вересень Каліночкіна Ю.М. сетодичні 
рекомендації 

Семінар-практикум «Досвід позитивних 
трансформацій ліцею в системі 
функціонування Нової української 
школи в умовах децентралізації»  
(на базі Антонінського ліцею 
Антонінської селищної ради) 

жовтень Очеретянко В.І. 
Гуменюк В.В. 

методичні 
рекомендації 

Засідання Ради директорів (Хмельниць-
кий ОІППО, за окремим планом) 

жовтень Кошка О.А. 
Буймістер Л.В. 

методичні 
рекомендації 

Тренінг для заступників директорів з 
навчально-виховної роботи «Секрети 
успішного освітнього менеджера» 

жовтень-
листопад 

Каліночкіна Ю.М. презентація, 
роздавальні 
матеріали 

Семінар-захист інновацій «Інноваційна 
управлінська діяльність як складова 
якості освіти» (на базі Дунаєвецького 
НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів, гімназія») 

листопад Очеретянко В.І. 
Гуменюк В.В. 
Басюк Д.І.  
(за згодою) 

методичні 
рекомендації 

Семінар-практикум для керівників 
опорних закладів освіти «Модель 
взаємодії опорної школи і громади: від 
задуму до втілення» 

листопад Гіджеліцька Т.В. методичні 
рекомендації  

Школа новопризначеного керівника 
закладу загальної середньої освіти 

грудень  Кошка О.А. 
Буймістер Л.В. 

методичні 
рекомендації 
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Створення консультаційної платформи 
з актуальних питань освіти на сайті 
НМЦ координації роботи методичних та 
загальноосвітніх установ і закладів 
освіти http://nmts-koordinatsiji-

metodsluzhb.webnode.com.ua/  

упродовж року Кошка О.А. 
методисти центру 

рекомендації 

Науково-методична підтримка профе-
сійного розвитку педпрацівників закла-
дів дошкільної, загальної середньої, 
позашкільної освіти з питань охорони 
праці та безпеки життєдіяльності 

упродовж року Толстюк О.Г. рекомендації 

Консультування директорів Центрів 
професійного розвитку педпрацівників 

у разі потреби Кошка О.А. рекомендації 

 
 

6.2.2. Науково-методична підтримка професійного розвитку  
педагогічних працівників дошкільної освіти  

 

Види роботи Термін 
виконання 

Відповідальні Форми 
узагальнення 

Організація обласної конференції 
педагогічних працівників дошкільної 
освіти (секційна робота) 

листопад Каратаєва М.І. 
Дарченко Л.Г. 
Гаркавенко Т.В. 
(за згодою) 

матеріали на блог 
“Дошкільний світ 
Хмельниччини” 

Онлайн-марафон вихователів-методистів закладів дошкільної освіти 

Шляхи впровадження наскрізного 
інтегрованого курсу за вибором “Культура 
добросусідства” 

березень Дарченко Л.Г. 
Каратаєва М.І. 

матеріали на блог 
“Дошкільний світ 
Хмельниччини” 

Компетентна думка “Професійні 
стандарти “Керівник (директор) закладу 
дошкільної освіти”, “Вихователь закладу 
дошкільної освіти”” 

травень Каратаєва М.І. 
Дарченко Л.Г. 

повідомлення 

Інформаційно-комунікаційні компетент-
ності педагога в сучасних умовах 

вересень Дарченко Л.Г. 
Каратаєва М.І. 

матеріали в 
Google Class 

Методичний кросинг вихователів ЗДО “Сучасні погляди на проблему 
імплементації оновленого Державного стандарту дошкільної освіти” 

Інноваційні підходи до формування 
природничо-екологічної компетентності 
дошкільника 

лютий Дарченко Л.Г. 
Каратаєва М.І. 

матеріали в 
Google Class 

Інноваційні підходи до формування 
ігрової компетентності дошкільника 

квітень Дарченко Л.Г. 
Каратаєва М.І. 

матеріали в 
Google Class 

http://nmts-koordinatsiji-metodsluzhb.webnode.com.ua/
http://nmts-koordinatsiji-metodsluzhb.webnode.com.ua/
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Тренінгове навчання на тему “Соціальна 
адаптація та економічна грамотність 
дошкільника” (підготовка до впроваджен-
ня інноваційної програми “Афлатот. 
Соціальна та фінансова освіта дітей 
дошкільного віку”) 

квітень Дарченко Л.Г. 
Каратаєва М.І. 

матеріали в 
Google Class 

Інноваційні підходи до формування 
соціально-громадянської компетентності 
дошкільника 

червень Дарченко Л.Г. 
Каратаєва М.І. 

матеріали в 
Google Class 

Підготовка пакета матеріалів для 
відзначення Всеукраїнського Дня 
працівника дошкільної освіти (м.Київ) 

червень - 
липень 

Дарченко Л.Г. 
Каратаєва М.І 

рекомендації 

Консультування голів методичних 
об’єднань/ професійних спільнот 
територіальних громад із питань 
підготовки до нового навчального року 

серпень Дарченко Л.Г. 
Каратаєва М.І. 

повідомлення 

Підготовка відзначення та проведення 
Всеукраїнського Дня працівника 
дошкільної освіти (область) 

вересень  Дарченко Л.Г. 
Каратаєва М.І. 

рекомендації 

Інноваційні підходи до формування 
мистецько-творчої компетентності 
дошкільника 

жовтень Дарченко Л.Г. 
Каратаєва М.І. 

матеріали в 
Google Class 

Методичний кросинг керівників гуртків 
ЗДО “Сучасні погляди на проблему 
імплементації оновленого Державного 
стандарту дошкільної освіти” 

листопад Дарченко Л.Г. 
Каратаєва М.І. 

матеріали в 
Google Class 

Конструктивний діалог на тему “Станов-
лення і розвиток особистості на ранніх 
етапах онтогенезу” (на базі експеримен-
тальних закладів м.Нетішина, м.Кам’янця-
Подільського)  

листопад Дарченко Л.Г. 
Каратаєва М.І. 

блог “Дошкільний 
світ 
Хмельниччини” 

Тренігове навчання педагогів із питань 
формування партнерської взаємодії з 
батьками 

грудень Дарченко Л.Г. 
Каратаєва М.І. 

матеріали в 
Google Class 

Семінари-тренінги  щодо впровадження 
комплексів “Впевнений старт” 

упродовж 
року 

Дарченко Л.Г. 
Каратаєва М.І. 

електронна збірка 

Створення інтернет-банку відеоматеріалів 
з досвіду використання освітніх 
технологій задля імплементації 
Державного стандарту дошкільної освіти 

упродовж 
року 

Дарченко Л.Г. 
Каратаєва М.І. 

You Tube канал 

Оновлення бази освітніх інновацій для 
музичних керівників, інструкторів із 
фізичного виховання, вихователів ЗДО 

упродовж 
року  

Дарченко Л.Г. 
Каратаєва М.І. 

блог “Дошкільний 
світ 
Хмельниччини” 
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Методичний супровід підготовки педаго-
гічних працівників закладів дошкільної 
освіти до участі у всеукраїнських, облас-
них конференціях, фестивалях, оглядах 

упродовж 
року 

Дарченко Л.Г. 
Каратаєва М.І. 

матеріали, 
публікації 

Організація роботи експертної ради з 
оцінювання робіт щодо присвоєння 
звання “Вихователь-методист” та 
обласної виставки “Освіта Хмельниччини 
на шляхах реформування” 

упродовж 
року 

Дарченко Л.Г. 
Каратаєва М.І. 

експертний 
висновок, 
протокол 

 
 

6.2.3. Науково-методична підтримка професійного розвитку  
педагогічних працівників початкової школи  

 

Види роботи Термін 
виконання 

Відповідальні  Форми 
узагальнення 

Засідання круглого столу голів 
методичних об’єднань «Підтримка 
творчого потенціалу дитини в умовах 
Нової української школи» 

січень Галас А.В. 
Кулик О.О. 

методичні 
рекомендації 

Семінар голів методичних об’єднань 
«Залежність між сформованістю нас-
крізних умінь учнів та методами роботи 
педагогів, стилем педагогічної взаємодії, 
організацією освітнього середовища» 

квітень Галас А.В. 
Кулик О.О. 

методичні 
рекомендації 

Сертифікований тренінг «Культура 
добросусідства» у початковій школі 

травень Галас А.В. сертифікат 

Сертифікований тренінг “Медіагігієна 
вчителя початкової школи” 

червень Кулик О.О. 
 

сертифікат 

Консультування голів методичних 
об’єднань з питань підготовки до нового 
навчального року 

серпень Галас А.В. 
Кулик О.О. 

методичні 
рекомендації 

Методичний батл кращих педагогічних 
практик у контексті сучасної української 
школи (спільно з Полтавським ОІП,  
за згодою) 

жовтень Галас А.В. 
Кулик О.О. 

методичні 
рекомендації 

Майстер-класи вчителів початкових 
класів «Інтеграція неадаптивних видів 
активності, співвідносних з різними 
освітніми галузями (природничою, 
мистецькою, математичною, 
технологічною, фізичною культурою) як  
засіб реалізації змісту та методів 
інтегрованого навчання» 

листопад Галас А.В. 
Кулик О.О. 

методичні 
рекомендації 
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Семінар-практикум голів методичних 
об’єднань «Організація взаємодії учнів 
початкової школи засобами цифрових 
технологій» 

грудень Галас А.В. 
Кулик О.О. 

методичні 
рекомендації 

Засідання Школи вищої педагогічної 
майстерності керівників методичних 
об’єднань, творчих груп учителів 
початкових класів «Сучасний урок у 
початковій школі» 

упродовж 
року за 
окремим 
графіком 

Галас А.В. 
Кулик О.О. 

методичні 
рекомендації 

Заняття Творчої майстерні вчителів 
початкових класів – «молодих 
спеціалістів» 

упродовж 
року за 
окремим 
графіком 

Галас А.В. 
Кулик О.О. 

методичні 
рекомендації 

Організація роботи експертної ради з 
оцінювання робіт щодо присвоєння 
звання “Вихователь-методист” та 
обласної виставки “Освіта 
Хмельниччини на шляхах 
реформування” 

упродовж 
року 

Галас А.В. 
Кулик О.О. 

експертний 
висновок, 
протокол 

 
 

6.2.4. Науково-методична підтримка професійного розвитку  
педагогічних працівників мовно-літературної галузі  

 

Види роботи Термін 
виконання 

Відповідальні Форми 
узагальнення 

Для вчителів української мови та літератури 

Семінари голів методичних об’єднань: 

Вебінар   голів методичних об’єднань із 
питань супроводу Нової української 
школи (5-6 класи) «Мовно-літературна 
освітня галузь: вимоги до обов’язкових 
результатів навчання» 

червень 
 

Манзюк С.А. методичні 
рекомендації, 
дидактичні 
матеріали 

Вебінар  голів методичних об’єднань із 
питань підготовки до нового навчально-
го року «Сучасні підходи до викладан-
ня: підготовка вчителів української мови 
та літератури до створення нового 
освітнього середовища в базовій школі» 

червень 
серпень 

Манзюк С.А. методичні 
рекомендації 

Семінар  для голів методичних 
об’єднань учителів української мови та 
літератури «Підсумки ЗНО з української 
мови та літератури» 

грудень Манзюк С.А. презентаційні 
матеріали 
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Семінари, практикуми, тренінги для вчителів: 

Упровадження Державного стандарту 
базової середньої освіти (2020): 
особливості реалізації положень щодо 
мовно-літературної освітньої галузі  
(з учителями Нетішинської міської ради) 

січень Манзюк С.А. презентаційні 
матеріали 

Культура українського офіційно-
ділового мовлення. Зміни в укра-
їнському правописі (з учителями 
Староостропільської сільської ради) 

лютий Манзюк С.А. презентаційні 
матеріали 

Творча зустріч учителів української 
мови та літератури з авторами 
підручників і посібників та 
представниками видавництва  

лютий Манзюк С.А.  рекомендації 

Семінар для вчителів української мови 
та літератури “Інноваційні технології в 
освіті. Всеукраїнський науково-
педагогічний проєкт “Інтелект України”: 
теорія і практика реалізації”  

травень Манзюк С.А. рекомендації 

Семінар учителів української мови та 
літератури з питань підготовки 
школярів до предметних олімпіад, 
конкурсів, турнірів  

вересень 
грудень 
 

Манзюк С.А. методичні 
рекомендації 

Формування в учнів предметних та клю-
чових компетентностей як основна умо-
ва забезпечення якості навчання укра-
їнської мови та літератури (у класах із 
поглибленим вивченням предмета) 

жовтень Манзюк С.А. дидактичні 
матеріали 

 Реалізація нового Державного 
стандарту базової середньої освіти у 
2022/2023 н.р. вчителями української 
мови та літератури в Концепції Нової 
української школи 

упродовж 
року 

Місінькевич О.М. тренінг 

Креативне письмо як засіб розвитку 
критичного мислення на уроках 
української літератури в контексті Нової 
української школи 

упродовж 
року 

Місінькевич О.М. тренінг 

Як навчитися вчити або чи є бренд 
учителя? 

упродовж 
року 

Місінькевич О. М. воркшоп 
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Виїзні семінари та консультації 

Інноваційні форми роботи з учителями: 

Школа професійного зростання вчите-
лів української мови та літератури 
«Ефективні технології в роботі з тради-
ційними темами й нововведеннями» 

листопад Манзюк С.А. презентаційні 
уроки, методичні 
репозитарії 

Постійно діючий консультпункт із питань: 

– підготовки, організації, проведення 
Всеукраїнської олімпіади з української 
мови та літератури  

листопад-
березень 

Манзюк С.А. рекомендації, 
поради 

– сучасних підходів до викладання 
української мови та літератури     

упродовж 
року 

Манзюк С.А. рекомендації 

– методичної підтримки та інформацій-
ного забезпечення проведення етапів 
конкурсу передового педагогічного дос-
віду, підготовки та проведення всеукра-
їнських та міжнародних конкурсів 

упродовж 
року 

Манзюк С.А. рекомендації 

– удосконалення змісту та структури 
освітнього процесу з української мови 
та літератури 

упродовж 
року 

Манзюк С.А. рекомендації 

– підготовки учнів до складання ЗНО та 
ДПА з української мови та літератури 

упродовж 
року 

Манзюк С.А. рекомендації 

Методична допомога: 

Надання методичної допомоги з питань 
оцінювання учнів 5-х класів з 
української мови та літератури 

упродовж 
року 

Манзюк С.А. рекомендації 

Надання методичної допомоги з  питань 
підготовки учнів до складання ЗНО та 
ДПА з української мови та літератури 

упродовж 
року 

Манзюк С.А. рекомендації 

Для вчителів зарубіжної літератури 

Методичний практикум для вчителів за-
рубіжної літератури та мов національ-
них меншин «Як навчити учнів критично 
читати: дотекстові, текстові та після-
текстові стратегії навчання» 

лютий-
березень 

Каліночкіна Ю.М. презентація, 
роздавальні 
матеріали 
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Тренінг для вчителів зарубіжної літе-
ратури «Розвиток критичного мислення 
учнів на уроках зарубіжної літератури» 

квітень-
травень 

Каліночкіна Ю.М. презентація, 
роздавальні 
матеріали 

Методичний семінар для вчителів 
зарубіжної літератури та мов 
національних меншин «Про вивчення 
зарубіжної літератури та мов 
національних меншин у 2022/2023 н.р.» 

серпень Каліночкіна Ю.М. методичні 
рекомендації 

Фасилітаційна сесія для вчителів 
зарубіжної літератури та мов 
національних меншин «Педагогічна 
фасилітація: від теорії до практики» 

жовтень-
листопад 

Каліночкіна Ю.М. презентація, 
роздавальні 
матеріали 

Семінари, практикуми, тренінги для вчителів іноземної мови 

Засідання керівників професійних спільнот області: 

Навички ХХІ століття та умови їх 
формування і розвитку 

березень методисти НМЦ методичні 
рекомендації 

Вебінар голів методичних об’єднань  
з питань супроводу Нової української 
школи (5-6 класи) 

червень 
  

Мороз Т.В. 
Луценко Л.П. 

методичні 
рекомендації, 
дидактичні 
матеріали 

Семінари: 

Тренінги для вчителів-учасників 
пілотного проєкту «Навчання іноземної 
мови через інтеграцію комунікативних 
мовленнєвих умінь, наскрізних умінь та 
мовного інвентаря» 

січень 
листопад  

Мороз Т.В. 
Луценко Л.П. 

дидактичні 
матеріали, 
звіти 

Онлайн-тренінг учителів іноземної мови 
«Застосування ігрових технологій під 
час вивчення іноземної мови в Новій 
українській школі» 

лютий Мороз Т.В. 
Луценко Л.П. 

дидактичні 
матеріали 

Засідання обласної методичної ради 
вчителів іноземної мови з питань 
змішаного навчання в сучасних умовах 

травень Мороз Т.В. 
Луценко Л.П. 

обмін досвідом 
презентації 

Семінар-практикум для вчителів 
іноземної мови з питань упровадження 
технологій розвитку критичного 
мислення у процесі викладання 
іноземної мови 

вересень Мороз Т.В. 
Луценко Л.П. 

дидактичні 
матеріали 
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Семінар голів методичних об’єднань з 
питань підготовки учнів до олімпіад та 
організації,  проведення І-ІIІ етапів 
учнівських олімпіад 

вересень 
грудень 

методисти НМЦ методичні 
рекомендації, 
дидактичні 
матеріали 

Круглий стіл  «Професійна рефлексія як 
одна із засад успішного реформування 
іншомовної освіти» 

жовтень Мороз Т.В. 
Луценко Л.П. 

презентаційні 
матеріали 

Виїзні семінари та консультації: 

Оцінювання навчальних досягнень 
учнів у базовій середній школі 

(на запит 
району, 
громади) 

Луценко Л.П. 
Мороз Т.В. 

методичні 
рекомендації 

Інноваційні форми роботи з учителями: 

Методичний аукціон активностей для 
інтеграції комунікативних мовленнєвих 
умінь та залучення учнів до 
ефективного учіння 

травень 
листопад 

Луценко Л.П. 
Мороз Т.В. 

збірка матеріалів 

Постійно діючий консультпункт із питань: 

– підготовки, організації, проведення  
всіх етапів Всеукраїнської олімпіади з 
іноземної мови 

листопад-
березень 

Луценко Л.П 
Мороз Т.В. 

рекомендації, 
поради 

– оцінювання в початковій та базовій 
середній школі 

упродовж 
року 

Луценко Л.П. 
Мороз Т.В. 

рекомендації 

– використання сучасних вітчизняних та 
зарубіжних НМК з іноземної мови 

упродовж 
року 

Луценко Л.П. 
Мороз Т.В. 

рекомендації 

– підготовки учнів до складання ЗНО та 
ДПА з іноземної мови 

упродовж 
року 

Луценко Л.П. 
Мороз Т.В. 

рекомендації 

Надання методичної допомоги: 

Надання методичної допомоги з питань  
оцінювання учнів 5-6-х класів з 
іноземної мови 

упродовж 
року 

Луценко Л.П. 
Мороз Т.В. 

рекомендації 

Надання методичної допомоги з  питань 
підготовки учнів до складання ЗНО та 
ДПА з іноземної мови 

упродовж 
року 

Луценко Л.П. 
Мороз Т.В. 

рекомендації 

 
  



50 

6.2.5. Науково-методична підтримка професійного розвитку  
педагогічних працівників суспільствознавчої освітньої галузі  

 
Види роботи Термін 

виконання 
Відповідальні Форми 

узагальнення 

Інформаційно-методичний 
навігатор для керівників 
професійних спільнот 

січень 
лютий 
квітень 

Кенц Г.І. методичні 
рекомендації щодо 
організації роботи з 
учителями 

Створення і діяльність фокус-групи 
методичного супроводу і забезпе-
чення імплементації Державного 
стандарту базової середньої освіти  

січень-вересень Кенц Г.І. відеозустрічі, 
методичний 
інструментарій для 
педагогів   

Навчання регіональних тренерських 
груп громадянської та історичної 
освітньої галузі щодо розвитку 
професійної компетентності в 
роботі з учнями базової школи 

січень-травень Кенц Г.І. “Путівник тренера 
НУШ” 

Супровід, методичне забезпечення 
Дорожньої карти вчителя історії 
Нової української школи: 
– вибір модельної програми; 
– навчання щодо готовності 
працювати в 5 класі Нової 
української школи  
– вибір підручника 
– створення навчальної програми 

 
 
 
 
січень 
лютий-березень 
 
 
 
квітень-травень 
серпень 

 
 
 
 
Кенц Г.І. 

 
 
 
 
періодичні методичні 
бюлетені 

«5-річний марафон» – презентація 
досвіду вчителів, які претендують на 
присвоєння звання «Вчитель-
методист» 

лютий Кенц Г.І. пости-презентації у 
ФБ-спільноті 
«Сучасний учитель 
історії» 

Вебінар для вчителів християнської 
етики “Особливості проведення 
Всеукраїнського конкурсу “Юні 
знавці Біблії” 

лютий 
березень 

Левицький В.В. рекомендації 

Мережева акція «Ініціатива і 
творчість молодих» 

березень Кенц Г.І. Е-збірка «Чого не 
вчать в універі» 

Семінар для вчителів курсу 
духовно-морального спрямування 
“Особливості формувального 
оцінювання учнів” 

квітень Левицький В.В. рекомендації 
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Віртуальна школа сучасного 
вчителя історії “Цифровізація 
освітнього процесу на основі 
інтеграції Google-інструментів”   

щомісяця Кенц Г.І. відеоінструкції 

Організація роботи динамічних груп 
учителів історії  

упродовж року Кенц Г.І. презентаційні 
матеріали 

Вебінар для вчителів правознавства 
“Особливості участі в турнірах і 
конкурсах фахової майстерності” 

упродовж року Левицький В.В. рекомендації 

Постійно діючий семінар учителів 
історії “Інструменти формувального 
оцінювання та мотивації здобувачів 
освіти” 

за окремим 
планом 

Кенц Г.І. відеозапис зустрічей 

Налагодження партнерства і 
взаємодії в рамках діяльності 
творчої групи вчителів історії   
“Формування навчального простору 
Нової української школи” 

за окремим 
планом 

Кенц Г.І. презентаційні 
матеріали 

Наставницька і консультативна 
допомога вчителям історії, 
керівникам професійних спільнот та 
консультантам ЦПРПП 

у разі потреби Кенц Г.І. рекомендації 

 
 

6.2.6. Науково-методична підтримка професійного розвитку  
педагогічних працівників мистецької освітньої галузі  

 

Види роботи Термін 
виконання 

Відповідальні Форми 
узагальнення 

Обласне віртуальне методичне 
об’єднання педагогічних працівників 
мистецької галузі: 
“Сучасне навчально-методичне 
забезпечення уроків мистецтва 
відповідно до нових модельних 
навчальних програм”, 
“Перспективи професійного розвитку 
вчителя музичного мистецтва”, 
“Нова українська школа: інтегроване 
та проєктне навчання” 

січень 
березень 
жовтень 

Махмутова А.Є. методичні 
рекомендації 

Спільнота “Піілотні класи Нової 
української школи – мистецтво” 

січень- 
червень 

Махмутова А.Є. методичні 
рекомендації 
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Вебінар «Інтерактивні методи 
навчання на уроках музичного 
мистецтва» 

 березень Махмутова А.Є. відео, презентації, 
дидактичні 
матеріали 

Круглий стіл “Формувальне 
оцінювання інтегрованого курсу 
“Мистецтво” в початковій школі” 

червень Махмутова А.Є. відео, презентації, 
дидактичні 
матеріали 

Семінар «Художньо-практична 
діяльність засобами народного 
мистецтва» 

серпень Махмутова А.Є. відео, презентації, 
дидактичні 
матеріали 

 
 

6.2.7. Науково-методична підтримка професійного розвитку  
педагогічних працівників математичної освітньої галузі  

 

Види роботи Термін 
виконання 

Відповідальні Форми 
узагальнення 

Круглий стіл “Математика в 
загальноосвітньому навчальному 
закладі: виклики сучасності” 

березень  Гринчук Л.В. збірник 

Семінари голів методичних об’єднань: 

Методична студія «Нова українська 
школа: виклики для професійного 
розвитку та трансформація ключових 
аспектів діяльності вчителя матема-
тики в умовах нових освітніх норм» 

травень Гринчук Л.В. презентаційні 
матеріали 

Методична студія «Формування 
готовності педагога до реалізації 
змісту математичної освітньої галузі 
в Новій українській школі: перехід на 
наступний рівень» 

серпень Гринчук Л.В. презентаційні 
матеріали 

Вебінар “Методичні аспекти 
підготовки учнів до ДПА та ЗНО з 
математики” 

листопад Гринчук Л.В. презентаційні 
матеріали 

Семінари, практикуми, тренінги для вчителів математики: 

Тренінг  “Цифрові інструменти 
формувального оцінювання на 
уроках математики” (платний) 

січень-березень 
 

Гринчук Л.В. матеріали 

Семінар “Медіаосвіта на заняттях 
математики” 

лютий Гринчук Л.В. матеріали 

Тренінг “Реалізація STEM-підходу на 
уроках математики та фізики”  

квітень Гринчук Л.В. 
Яцишена А.С. 

презентаційні  
матеріали 

Семінар-практикум “Методика 
використання цифрових інструментів 
формувального оцінювання на 
уроках математики та фізики” 
(Новоушицька селищна рада) 

квітень Гринчук Л.В. 
Яцишена А.С. 

рекомендації 
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Семінар-практикум “GeoGebra як 
засіб формувального оцінювання 
учнів” для професійної спільноти 
вчителів математики Кам'янець-
Подільської територіальної громади.  

квітень-травень  Гринчук Л.В. рекомендації 

Семінар-практикум “Особливості 
програмно-методичного забезпе-
чення математики” (6-7 класи) (у 
рамках науково-педагогічного 
проєкту ”Інтелект України”) 

червень Гринчук Л.В. презентаційні  
матеріали 

Семінар-практикум для вчителів 
математики  «Інноваційні технології 
як засіб реалізації моделі 
поліфункціонального уроку» (5 клас) 
(у рамках науково-педагогічного 
проєкту «Інтелект України») 

червень Гринчук Л.В. матеріали 

Семінар “Інновації природничо-
математичної освітньої галузі: 
трансдисциплінарність, інтеграція, 
STEM-потенціал та раціональність” 
(на базі м.Нетішина) 

вересень Гринчук Л.В. матеріали 

Семінар-практикум “Stem-освіта на 
уроках математики” (Маківська 
територіальна громада) 

жовтень Гринчук Л.В. матеріали 

Методично-організаційний супровід: 

Організаційний та науково-методич-
ний супровід проведення XV облас-
ної учнівської інтернет-олімпіади з 
математики 

вересень-грудень Гринчук Л.В. проєкти наказів, 
комплекти завдань 

Адміністрування блогу для вчителів 
математики. «Дистанційне (змішане) 
навчання» https://sites.google.com/view/mathhoippoonlain  

упродовж року Гринчук Л.В. інформаційні 
матеріали, 
методичні 
рекомендації 

Координація Міжнародного 
математичного конкурсу “Кенгуру” 

упродовж року Гринчук Л.В. рекомендації 

Організація роботи експертної ради 
з оцінювання робіт щодо присвоєння 
звання “Учитель-методист” та 
обласної виставки “Освіта 
Хмельниччини на шляхах 
реформування” 

упродовж року Гринчук Л.В. експертний 
висновок, протокол 

 
  

https://sites.google.com/view/mathhoippoonlain
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6.2.8. Науково-методична підтримка професійного розвитку  
педагогічних працівників природознавчої освітньої галузі  

 

Види роботи Термін 
виконання 

Відповідальні Форми 
узагальнення 

Семінари голів методичних об’єднань: 

Вебінар “Якість шкільної природничої освіти: 
пріоритети та очікувані результати” 

лютий Дубковецька Г.М. 
Мирна Л.А. 

методичні 
рекомендації, 
презентаційні 
матеріали 

Семінар-практикум  «Екологічна освіта як 
складова сталого розвитку суспільства» 

 
квітень 

Дубковецька Г.М. 
Мирна Л.А. 

презентаційні 
матеріали 

Семінар “Методичні аспекти підготовки учнів 
до ЗНО з географії” 

квітень Галкін Д.В. презентаційні 
матеріали 

Методична студія  «Формування готовності 
педагога до реалізації змісту природничої 
освітньої галузі в Новій українській школі: 
перехід на наступний рівень» 

серпень Мирна Л.А. методичні 
рекомендації, 
презентаційні 
матеріали 

Методична студія  «Формування готовності 
педагога до реалізації  
змісту природничої освітньої галузі  
у 2022-2023 н.р.» 

серпень Галкін Д.В. 
Яцишена А.С. 

методичні 
рекомендації, 
презентаційні 
матеріали 

Методична студія для молодих учителів 
географії «Впровадження сучасних освітніх 
тенденцій у шкільній географії» 

листопад Галкін Д.В. презентаційні 
матеріали 

Семінар “Навчальний фізичний експеримент 
як основне джерело активізації пізнавальної 
діяльності учнів з фізики” 

грудень Яцишена А.С. презентаційні 
матеріали 

Семінари, практикуми, тренінги для вчителів: 

Семінар-практикум для вчителів біології 
«Формування ключових компетентностей на 
уроках біології» (6-7 класи) (у рамках науково-
педагогічного проєкту «Інтелект України») 

січень-лютий 
жовтень 

Мирна Л.А. презентаційні 
матеріали 

Семінар-практикум для вчителів приро-
дознавства  «Інноваційні технології як засіб 
реалізації моделі поліфункціонального уроку”» 
(5 клас) (у рамках науково-педагогічного 
проєкту «Інтелект України”)  

січень-лютий 
жовтень 

Мирна Л.А. 
 

презентаційні 
матеріали    
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Вебінар для вчителів пілотних 5-х класів 
природничої освітньої галузі “Реалізація 
модельних програм: проблеми та шляхи їх 
розв’язання” 

січень-
травень  
за окремим 
планом 
(щомісяця) 

Мирна Л.А. методичні 
рекомендації 

Наукова студія для вчителів біології опорних 
шкіл та профільних класів «Сучасна біологія 
та інноваційні технології» 

лютий 
квітень 
червень 
жовтень 

Мирна Л.А. презентаційні 
матеріали 

Семінар-практикум “Застосування й оцінюван-
ня компетентнісних завдань у шкільній геогра-
фії (Старокостянтинівська міська територіаль-
на громада) 

березень Галкін Д.В. матеріали 

Тренінг “Реалізація STEM-підходу на уроках 
математики та фізики”  

квітень Яцишена А.С. презентаційні 
матеріали 

Робоча онлайн-зустріч координаторів 
освітньої програми «Лелека», ВДС 
«Екологічна варта» 

квітень 
вересень 

Мирна Л.А. методичні 
рекомендації 

Тренінг “Біоінформатика на уроках біології” червень Мирна Л.А. методичні 
рекомендації 

Тренінг “Віртуальні лабораторії як засіб 
формування дослідницьких компетентностей 
під час вивчення фізики” 

червень Яцишена А.С. презентаційні 
матеріали 

Семінар-практикум для вчителів, які вик-
ладають курс “Фінансова грамотність”: 
“Реалізація шкільного курсу “Фінансова 
грамотність” як складова формування 
фінансової культури випускників шкіл” 

червень Галкін Д.В. методичні 
рекомендації 

Семінар “Інновації природничо-математичної 
освітньої галузі: трансдисциплінарність, 
інтеграція, STEM-потенціал та раціональність” 
(на базі м.Нетішина) 

вересень Яцишена А.С. 
Галкін Д.В. 

презентаційні 
матеріали 

Творча майстерня для вчителів природничих 
дисциплін  “Секрети вчительської 
майстерності” 

вересень-
жовтень 

Мирна Л.А. 
  

презентаційні 
матеріали 

Семінар-практикум для вчителів 5-х класів 
“Сучасні підходи до реалізації змісту 
природничої освітньої галузі" 

вересень-
грудень 
за окремим 
планом 

Мирна Л.А. методичні 
рекомендації 

Тренінг “Методика розв'язування 
розрахункових задач з географії" 

жовтень Галкін Д.В. матеріали 
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Семінар "Організація проведення практичних 
занять під час вивчення курсу астрономії" 

жовтень Яцишена А.С. методичні 
рекомендації 

Вебінар для молодих учителів-природничників 
“Урок біології та сучасні освітні тренди” 

листопад 
 

Мирна Л.А. 
  

презентаційні 
матеріали 

Семінар-практикум “Формування готовності 
педагога до роботи за новим Державним 
стандартом базової середньої освіти” 
(Теофіпольська  селищна рада, Кам’янець-
Подільська міська територіальна громада, 
Грицівська селищна рада) 

за окремим 
планом 

Мирна Л.А. 
Дубковецька Г.М. 

презентаційні 
матеріали 

Надання методичної допомоги: 

Учителям біології і хімії обласних територіаль-
них громад (на замовлення) з питань реаліза-
ції змісту природничої освітньої галузі в 
контексті Нової української школи 

упродовж 
року 

Дубковецька Г.М. 
Мирна Л.А. 

презентаційні 
матеріали 

Вчителям фізики та географії ОТГ  
(за замовленням) з питань реалізації змісту 
природничої освітньої галузі на уроках фізики 
та географії 

упродовж 
року 

Яцишена А.С. 
Галкін Д.В. 

матеріали 
 

Адміністрування блогу для вчителів 
природознавства, біології та екології 
http://prirodahm.blogspot.com/ 

упродовж 
року 

Мирна Л.А. інформаційні 
матеріали, 
методичні 
рекомендації 

Постійно діючий консультпункт з питань: 

– організаційно-методичних аспектів  
освітнього процесу з природознавства, 
біології, біології і екології через online-
консультаційний пункт  у Viber для груп: 
“Учителі  біології Хмельниччини”, “Пілот НУШ”, 
“Координатори “Екологічної варти”, 
“Координатори конкурсу Колосок”, “Інтелект. 
Біологія”, “Інтелект. Природознавство”  

упродовж 
року 

Мирна Л.А. методичні 
рекомендації 

– реалізації проєкту «Школа природничого 
напрямку. Городок» (за підтримки громадської 
спілки  «Центр інновацій «Сходи в майбутнє») 

упродовж 
року 

Мирна Л.А.  методичні 
рекомендації 
 

підготовки портфоліо вчителів біології, біології 
і екології, хімії, які претендують на присвоєння 
звання “Учитель-методист”  

упродовж 
року 

Мирна Л.А. 
Дубковецька Г.М. 

методичні 
рекомендації, 
робочі онлайн-
зустрічі 

 

http://prirodahm.blogspot.com/
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6.2.9. Науково-методична підтримка професійного розвитку  
педагогічних працівників інформатичної освітньої галузі  

 

Види роботи Термін 
виконання 

Відповідальні Форми 
узагальнення 

Продовження наповнення середовища 
для автоматизованої перевірки завдань 
DMOJ 

квітень-
вересень 

Зубик В.В. наповнення 
навчальними 
матеріалами на 
сервері 

Розробка методичних рекомендацій щодо 
викладання інформатики в 5-11 класах  
у 2022/2023 н.р.  

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

методичні 
рекомендації в 
газеті “Майбуття” 

Методичний супровід роботи філій 
обласного факультативу з програмування 

вересень 
травень 

Зубик В.В.  робота філій 
факультативу 
http://sbs.hoippo.km.ua/   

Проведення вебінарів, семінарів-
практикумів із питань науково-
методичного супроводу викладання 
інформатики  

упродовж 
року 

Ребрина В.А. 
Сологуб О.С.  

матеріали в 
Google-класах, на 
каналі Youtube 
ХОІППО, інформа-
ція на сайті 
http://info.hoippo.km.ua/ 

Методична підтримка викладання курсу 
інформатики через адміністрування сайту 
http://info.hoippo.km.ua та групи у ФБ 
“Інформатики Хмельниччини” 

упродовж 
року 

Ребрина В.А. 
Сологуб О.С. 

публікації на сайт 

Створення навчальних відеоматеріалів 
для вчителів інформатики 

упродовж 
року 

Сологуб О.С. список відтворення 
авторського 
Youtube-каналу 
“Вчителю 
інформатики” 
https://inlnk.ru/ZZjaX  

Методичний супровід учителів 
інформатики з питань використання 
вільного програмного забезпечення та 
підготовки учнів до олімпіади з 
інформаційних технологій через сайт 
http://info.hoippo.km.ua та групи у ФБ 
“Інформатики Хмельниччини” 

упродовж 
року 

Максименко В.А. публікації на сайт 

Проведення тренінгів на комерційній 
основі з питань викладання інформатики  

відповідно до 
комплекту-
вання груп 

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

матеріали у Google 
класах, на каналі 
Youtube ХОІППО, 
інформація на 
сайті 
http://info.hoippo.km.ua/ 

Постійно діючий online-консультаційний 
пункт (надання консалтингових та 
інформаційних послуг) у Viber групі: 
“Вчителі які викладають інформатику у 
початковій школі“ 

на запит Кулик О.О. 
 

цифровий ресурс: 
https://invite.viber.com
/?g=RwU2oN7wK0wc
K5mfDjG30DYN8H3Jj
Tov 

 

http://sbs.hoippo.km.ua/
http://info.hoippo.km.ua/
http://info.hoippo.km.ua/
https://inlnk.ru/ZZjaX
http://info.hoippo.km.ua/
http://info.hoippo.km.ua/
https://invite.viber.com/?g=RwU2oN7wK0wcK5mfDjG30DYN8H3JjTov
https://invite.viber.com/?g=RwU2oN7wK0wcK5mfDjG30DYN8H3JjTov
https://invite.viber.com/?g=RwU2oN7wK0wcK5mfDjG30DYN8H3JjTov
https://invite.viber.com/?g=RwU2oN7wK0wcK5mfDjG30DYN8H3JjTov
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6.2.10. Науково-методична підтримка професійного розвитку  
педагогічних працівників технологічної освітньої галузі  

 

Види роботи Термін 
виконання 

Відповідальні Форми 
узагальнення 

Семінари голів методичних об’єднань: 

Онлайн-семінар “Готовність учителів 
трудового навчання до реалізації змісту 
технологічної освітньої галузі в Новій 
українській школі” 

квітень Павич Н.М. методичні 
рекомендації 

Онлайн-семінар  «Упровадження 
проєктних технологій на уроках трудового 
навчання в Новій українській школі» 

серпень Павич Н.М.. методичні 
рекомендації, 
дидактичні 
матеріали 

Онлайн-семінар «Використання ІКТ на 
уроках трудового навчання» (на базі 
Деражнянського ліцею №1) 

жовтень Павич Н.М. методичні 
рекомендації, 
дидактичні 
матеріали 

Онлайн-семінар “Розвиток професійних 
компетентностей учителів трудового 
навчання” 

листопад Павич Н.М. методичні 
рекомендації 

Семінари, практикуми, тренінги для вчителів: 

Інтерактивні методи навчання на уроках 
трудового навчання 

березень Павич Н.М. методичні 
рекомендації 

Виїзні семінари та консультації: 

Учителів трудового навчання, технологій 
та креслення "Сучасні підходи до 
реалізації змісту технологічної освітньої 
галузі "  

(на запит 
району, 
громади) 

Павич Н.М. рекомендації 

Інноваційні форми роботи з учителями: 

Школа професійного зростання вчителів  
трудового навчання/ технологій «Сучасні 
науково-педагогічні підходи до реалізації 
учнівських творчих проєктів» 

травень 
жовтень 

Павич Н.М. презентаційні 
уроки, методичні 
репозитарії 

Постійно діючий консультпункт із питань: 

– підготовки, організації та проведення ІІ 
етапу Всеукраїнської олімпіади з 
трудового навчання і технологій; під-
готовки учасників ІІІ етапу олімпіади з 
трудового  навчання/технологій  

січень- 
грудень 

Павич Н.М. рекомендації 

– консультування голів методичних 
об’єднань/ професійних спільнот те-
риторіальних громад із питань підготовки 
до нового навчального року 

травень- 
серпень 

Павич Н.М. повідомлення 
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– організації роботи експертної ради з 
оцінювання робіт щодо присвоєння 
звання “Вихователь-методист” та 
обласної виставки “Освіта Хмельниччини 
на шляхах реформування” 

упродовж  
року 

Павич Н.М. експертний 
висновок, 
протокол 

– сучасних підходів до викладання 
трудового навчання/технологій   

упродовж 
року 

Павич Н.М. рекомендації 

– реалізації змісту технологічної 
освітньої галузі в 6-х класах (пілотних 
класах) Нової української школи. 

упродовж 
року 

Павич Н.М. рекомендації 

Надання методичної допомоги: 

Надання методичної допомоги з питань  
оцінювання  навчальних досягнень учнів  
5-х класів  на уроках з реалізації змісту 
технологічної освітньої галузі 

упродовж 
року 

Павич Н.М. рекомендації 

 

6.2.11. Науково-методична підтримка професійного розвитку  
педагогічних працівників освітньої галузі «Здоров’я і фізична культура»  

 

Види роботи Термін 
виконання 

Відповідальні Форми 
узагальнення 

Обласний семінар-практикум із питань упро-
вадження варіативного модуля «Регбі-5»  

січень Шнира О.О. рекомендації 

Обласний семінар-практикум із питань 
впровадження нових варіативних модулів на 
уроках фізичної культури закладів загальної 
середньої освіти. (Кам’янець-Подільський, 
Хмельницький, Шепетівський райони) 

березень, 
травень, 
червень 

Шнира О.О. рекомендації 

Обласний семінар-практикум із питань 
науково-методичного супроводу 
впровадження модельної програми «Фізична 
культура. 5-6 класи» (Ружичанський ліцей 
Розсошанська територіальна громада) 

квітень Шнира О.О. рекомендації 

Семінар-практикум із питань впровадження 
варіативних модулів модельної програми 
«Фізична культура. 5-6 класи» учителями 
фізичної культури закладів загальної 
середньої освіти (Старокостянтинівська 
міська територіальна громада) 

травень Шнира О.О. рекомендації 

Семінар (вебінар) голів професійних 
спільнот учителів основ здоров’я щодо 
викладання інтегрованого курсу “Основи 
здоров’я” у 2022-2023 н.р. 

серпень Шнира О.О. рекомендації 
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Науково-методичний супровід роботи 
обласної координаційної групи з питань 
фізичної культури та спорту (спільно з 
обласним відділенням (філією) Комітету з 
фізичної культури та спорту МОН України) 

упродовж 
року 

Білошицький С.В. 
Шнира О.О. 

рекомендації 

 
6.2.12. Науково-методична підтримка професійного розвитку  

педагогічних працівників «Захисту України»  
 

Види роботи Термін 
виконання 

Відповідальні Форми 
узагальнення 

Семінар із питань організації та проведення 
триденних навчально-польових зборів  

квітень Назаренко А.П. рекомендації 

Науково-методичний супровід роботи 
професійних спільнот предмета «Захист 
України» 

упродовж 
року 

Назаренко А.П. рекомендації 

 
 

6.2.13. Науково-методична підтримка професійного розвитку організаторів виховної роботи  
 

Види роботи Термін 
виконання 

Відповідальні Форми 
узагальнення 

Школа вищої педагогічної майстерності 
«Компетентнісний підхід щодо  розвитку 
національно-орієнтованої системи 
громадянської комунікації  ЗЗСО» для 
класних керівників, педагогів-організаторів 
ЗДВР Гвардійської ОТГ 

січень-
червень 

Іова В.Ю. рекомендації 

Обласна педагогічна студія “Мотивація в 
освіті” 

лютий Махмутова А.Є. рекомендації 

Круглий стіл “Євроінтеграція: шлях від само-
ідентифікації громадян України через 
упровадження європейських цінностей та 
підходів у освіті – до системної трансформації 
держави” 

травень Орловська Н.М. 
Ратушняк Н.М. 
Вашеняк І.Б 
Пулатова Л.Й. 

рекомендації 

Суспільно-педагогічна студія «Інноваційні 
підходи  до  реалізації завдань  національно-
патріотичного виховання у контексті 
нормативно-правових документів» для 
організаторів виховної роботи ЗЗСО 

лютий Іова В.Ю. рекомендації 

Семінар-практикум «Системний підхід щодо 
інформаційно-ресурсного забезпечення 
партнерської взаємодії школи та сім’ї» для 
організаторів виховання в ЗЗСО 

жовтень Іова В.Ю. рекомендації 
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Надання допомоги з організації та розвитку 
дитячих, учнівських молодіжних організацій у 
закладах загальної середньої освіти 
(індивідуальні консультації на замовлення) 

упродовж 
року 

Ратушняк Н.М. 
  

презентація 

 
 

6.2.14. Науково-методична підтримка професійного розвитку шкільних бібліотекарів  
 

Види роботи Термін 
виконання 

Відповідальні Форми 
узагальнення 

Семінар-тренінг для бібліотечних працівників 
закладів освіти «Розвиток професійної 
компетентності бібліотечного працівника 
закладу загальної середньої освіти» 

березень 
жовтень 

Фарварщук В.П. 
  

методичні 
матеріали, 
сертифікати 

Семінар «Розвиток професійної 
компетентності бібліотечного працівника 
закладу загальної середньої освіти» (для 
бібліотечних працівників закладів освіти 
м.Кам’янця-Подільського) 

квітень Фарварщук В.П. рекомендації 

Всеукраїнський конкурс дитячого читання 
«Книгоманія» спільно з Хмельницькою 
обласною бібліотекою для дітей  
ім.Т.Г.Шевченка 

квітень 
травень 

Фарварщук В.П. рекомендації 

Семінар голів методичних об’єднань 
бібліотекарів та бібліотечних працівників 
закладів обласного підпорядкування  
«Бібліотечний форум» 

травень Фарварщук В.П. рекомендації 

Підготовка методичних рекомендацій щодо 
організації роботи бібліотек у закладах 
загальної середньої освіти у 2022/2023 н.р. 

червень Фарварщук В.П. 
  

рекомендації 

Семінар для бібліотечної спільноти та 
спеціалістів, відповідальних за діяльність 
бібліотек ЗЗСО структурних підрозділів з 
питань освіти обласних територіальних 
громад «Науково-методичний супровід  щодо 
діяльності бібліотек закладів загальної 
середньої освіти у 2022/2023 н.р.» 

вересень Фарварщук В.П. 
  

рекомендації 

Міжнародний місячник шкільних бібліотек 
 

жовтень 
листопад 

Фарварщук В.П. інформаційний 
лист, звіт на ІМЗО, 
електронний 
глосарій 

І етап Всеукраїнського конкурсу «Шкільний 
бібліотекар» 

листопад 
грудень 

Фарварщук В.П. наказ, рекоменда-
ційний лист 
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Організація та функціонування віртуального 
методичного об’єднання бібліотекарів ЗЗСО 
на блозі «ТеК@ повсякЧАС» 

упродовж 
року 

Фарварщук В.П. інформаційний 
контент 

Інформаційно-методичне забезпечення біб-
ліотечних працівників закладів освіти з пи-
тань педагогіки, психології, бібліотекознавс-
тва з метою безперервного підвищення 
їхньої кваліфікації, професійної компетент-
ності і вдосконалення майстерності 

упродовж 
року 

Фарварщук В.П. інформаційні 
листи, 
рекомендації 

 

6.2.15. Науково-методична підтримка професійного розвитку  
педагогічних працівників закладів позашкільної освіти  

 

Види роботи Термін 
виконання 

Відповідальні Форми 
узагальнення 

Семінар-практикум «Формування 
пізнавальної самостійності підлітків у 
науково-технічних гуртках закладів 
загальної середньої та позашкільної освіти» 

лютий Орловська Н.М. рекомендації 

Семінар-практикум “Формування 
пізнавальної, практичної, творчої і 
соціальної компетентностей вихованців 
закладів позашкільної освіти” 

березень Орловська Н.М. рекомендації 

Заняття в онлайн-класі «Позашкілля» 
методистів, заступників директорів 
позашкільних навчальних закладів із питань 
проведення серпневих нарад педагогічних 
працівників закладів позашкільної освіти, 
планування роботи на 2022-2023 
навчальний рік 

червень Орловська Н.М. рекомендації 

Заняття в онлайн-класі STEM-освіта в 
контексті позашкільної освіти, особливості її 
впровадження 

листопад Орловська Н.М. рекомендації 
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6.2.16. Науково-методична підтримка професійного розвитку педагогічних працівників 
спеціальної освіти та діяльності закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування 

 

Види роботи Термін 
виконання 

Відповідальні Форми 
узагальнення 

Інструктивно-методичний практикум 
“Методичний супровід організації 
освітнього процесу в спеціальних закладах 
освіти відповідно до Положення про 
спеціальну школу та Положення про 
навчально-реабілітаційний центр у редакції 
постанови Кабінету Міністрів України від 3 
листопада 2021 №1132”  

січень Грицюк Н.Г. 
Марисюк А.А. 
(за згодою) 

рекомендації 

Творча група заступників директорів з 
навчальної, навчально-виховної роботи 
спеціальних шкіл, навчально-
реабілітаційних центрів з питань 
методичного супроводу реалізації освітніх 
програм і корекційно-розвиткової роботи у 
спеціальних закладах освіти 

січень 
вересень 

Грицюк Н.Г. рекомендації 

Семінар-практикум «Використання засобів 
альтернативної комунікації у формуванні 
життєвих і комунікативних компетентностей 
у дітей з розладами аутистичного спектра 
та порушеннями інтелектуального розвитку 
помірного та тяжкого ступенів» 

лютий Грицюк Н.Г. 
Мельник С.В. 
Марисюк А.А. 
(за згодою) 

рекомендації 

Семінар-практикум “Сучасні підходи до 
діагностики та корекції порушень у дітей 
раннього віку” 

квітень Грицюк Н.Г. 
Мельник С.В. 

рекомендації 
 

Круглий стіл “Актуальні питання організації 
освітнього процесу для дітей з особливими 
освітніми потребами в умовах спеціального 
класу” 

травень Грицюк Н.Г. 
Марисюк А.А. 
(за згодою) 

рекомендації 

Науково-методичний семінар “Науково-
методичне забезпечення освітнього 
процесу осіб з особливими освітніми 
потребами в умовах педагогічного 
патронажу (індивідуальне навчання)” 

серпень Грицюк Н.Г. рекомендації 

Семінар-практикум “Програмно-методичне 
забезпечення освітнього процесу закладів 
спеціальної та загальної середньої освіти в 
роботі з дітьми з особливими освітніми 
потребами у 2022-2023 н.р.” 

вересень Грицюк Н.Г. 
Мельник С.В. 

методичні 
рекомендації 
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Науково-методичний семінар “Методична 
підтримка професійного розвитку успішного 
педагога” 

жовтень Грицюк Н.Г. рекомендації 

Організація роботи експертної ради з 
оцінювання робіт щодо присвоєння звання 
“Учитель-методист”, “Вихователь-
методист”, матеріалів обласної виставки 
“Освіта Хмельниччини на шляхах 
реформування” в номінації “Спеціальна 
освіта” та участь у роботі експертної ради в 
номінації “Інклюзивна освіта” 

упродовж 
року 

Грицюк Н.Г. експертні 
висновки, 
протокол 

Адміністрування блогу “Спеціальна освіта” упродовж 
року 

Грицюк Н.Г.  
Дрижал О.М. 

інформаційні 
матеріали, 
презентації 

 
6.3. Організаційно-методичний супровід діяльності  

інклюзивно-ресурсних центрів та інклюзивної освіти 
 

Види роботи Термін 
виконання 

Відповідальні Форми 
узагальнення 

Круглий стіл для директорів інклюзивно-
ресурсних центрів «Особливості визначен-
ня категорій труднощів та рівнів підтримки 
осіб з особливими освітніми потребами» 

січень Харчук А.М. 
Мельник С.В. 
ОРЦ 
Марисюк А.А. 
(за згодою) 

план, методичні 
матеріали, 
виступи, 
презентації 

Семінар-практикум для фахівців 
(консультантів) інклюзивно-ресурсних 
центрів (дефектологів, логопедів), учителів-
логопедів, дефектологів закладів 
спеціальної освіти «Використання засобів 
альтернативної комунікації у формуванні 
життєвих і комунікативних компетентностей 
у дітей з розладами аутистичного спектра 
та порушеннями інтелектуального розвитку 
помірного і тяжкого ступенів» 

лютий Мельник С.В. 
Грицюк Н.Г. 
Марисюк А.А. 
(за згодою) 
  

програма, 
методичні 
матеріали, 
виступи, 
презентації, 
сертифікати 

Семінар-практикум для фахівців (кон-
сультантів) інклюзивно-ресурсних центрів 
(практичних психологів) «Психологічні 
аспекти становлення і розвитку дитини з 
особливими освітніми потребами» 

лютий Мельник С.В. 
ОРЦ 
  
  

план, методичні 
матеріали, 
виступи, 
презентації 
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Семінар-практикум для фахівців 
(консультантів) інклюзивно-ресурсних 
центрів (практичних психологів) 
«Діагностичний інструментарій практичного 
психолога в інклюзивно-ресурсному центрі» 
на базі Ярмолинецького інклюзивно-
ресурсного центру (ІІ частина) 

березень Мельник С.В. 
Ярмолинецький 
інклюзивно- 
ресурсний центр  

програма виступи, 
презентації, 
сертифікати 

Клуб ділового керівника «Формування 
ділового іміджу сучасного керівника» 

березень Мельник С.В. 
Шепетівський 
інклюзивно- 
ресурсний центр 

план, методичні 
матеріали, 
виступи, 
презентації 

Семінар-практикум для фахівців 
(консультантів) інклюзивно-ресурсного 
центру (дефектологів, логопедів) 
«Нетрадиційні методи роботи з дітьми з 
особливими освітніми потребами» 

березень Мельник С.В. 
ОРЦ 
  

план, методичні 
матеріали, 
виступи, 
презентації 

Семінар-практикум для вчителів інклю-
зивного навчання та асистентів-учителів 
«Педагогічні технології роботи з різними 
категоріями дітей з особливими освітніми 
потребами в сучасних умовах» 

квітень Мельник С.В. 
ОРЦ 
 
  
  

програма, 
методичні 
матеріали, 
виступи, 
презентації, 
сертифікати 

Семінар-практикум для директорів, 
фахівців (консультантів) інклюзивно-
ресурсних центрів, керівників та 
корекційних педагогів закладів загальної 
середньої  освіти «Сучасні підходи до 
діагностики та корекції порушень у дітей 
раннього віку» 

квітень Мельник С.В. 
Грицюк Н.Г. 
  

програма, 
методичні 
матеріали, 
виступи, 
презентації, 
сертифікати 

Семінар-практикум для директорів, фахів-
ців (консультантів) інклюзивно-ресурсних 
центрів (реабілітологів) «Організаційно-ме-
тодичні аспекти роботи вчителя-реабіліто-
лога інклюзивно-ресурсного центру» 

квітень Мельник С.В. 
ОРЦ 
 
  

план, методичні 
матеріали, 
виступи, 
презентації 

Семінар-практикум для директорів 
інклюзивно-ресурсних центрів, директорів, 
заступників директорів закладів загальної 
середньої освіти «Інклюзивно-ресурсний 
центр – інноваційна установа у підтримці 
осіб з особливими освітніми потребами» 

травень Харчук А.М. 
Мельник С.В. 
ОРЦ 
 
  

план, методичні 
матеріали, 
виступи, 
презентації 
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Семінар  для директорів,  фахівців (кон-
сультантів) інклюзивно-ресурсних центрів 
«Комплексна психолого-педагогічна оцінка 
осіб з особливими освітніми потребами: 
визначення категорій труднощів та рівнів 
підтримки дітей з особливими освітніми 
потребами» 

травень Харчук А.М. 
Мельник С.В. 
ОРЦ 
  

план, методичні 
матеріали, 
виступи, 
презентації 

Тренінг для директорів, фахівців 
(консультантів) інклюзивно-ресурсних 
центрів «Українська жестова мова як засіб 
навчання та спілкування», практичний блок  

травень- 
червень 

Мельник С.В. 
інклюзивно- 
ресурсний центр 
№1 
  

програма, 
методичні 
матеріали, 
виступи, 
презентації, 
сертифікати 

Круглий стіл для директорів,  фахівців 
(консультантів) інклюзивно-ресурсних 
центрів «Корекційно-розвиткова робота як 
складова інклюзивного навчання» 

червень Мельник С.В. 
ОРЦ 
 
  

план, методичні 
матеріали, 
виступи, 
презентації 

Семінар-практикум «Програмно-методичне 
забезпечення освітнього процесу в 
закладах загальної середньої освіти та 
закладах спеціальної освіти в роботі з 
дітьми з особливими освітніми потребами 
на 2022-2023 н.р.» 

вересень Мельник С.В. 
Грицюк Н.Г. 
  

програма, 
методичні 
матеріали, 
виступи, 
презентації, 
сертифікати 

Семінар для директорів інклюзивно-ресурс-
них центрів  «Співпраця інклюзивно-ресурс-
ного центру із закладами освіти, закладами 
охорони здоров'я,  громадськими 
організаціями щодо раннього виявлення 
дітей з особливими освітніми потребами» 

вересень Мельник С.В. 
Департамент 
освіти, науки, 
молоді та спорту 
Хмельницької 
ОДА 
  

план, методичні 
матеріали, 
виступи, 
презентації 

Семінар для директорів, фахівців 
(консультантів) інклюзивно-ресурсного 
центру «Вчимося працювати з дітьми з 
інтелектуальними порушеннями» 

жовтень Мельник С.В. 
ОРЦ 
 
  

план, методичні 
матеріали, 
виступи, 
презентації 

Семінар для  фахівців (консультантів) інк-
люзивно-ресурсних центрів «Актуальні пи-
тання діагностичної діяльності інклюзивно-
ресурсного центру: використання 
Міжнародної класифікації функціонування» 

жовтень Мельник С.В. 
ОРЦ 
 
  

план, методичні 
матеріали, 
виступи, 
презентації 

Семінар для директорів, фахівців (консуль-
тантів) інклюзивно-ресурсних центрів 
«Комплексна підтримка дітей з особливими 
освітніми потребами в закладах освіти» 

жовтень Мельник С.В. 
ОРЦ 
 
  

план, методичні 
матеріали, 
виступи, 
презентації 
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Семінар-практикум  «Роль міжособистісної 
взаємодії між вихователем, батьками та 
асистентом вихователя дошкільної 
інклюзивної групи» 

листопад Мельник С.В. 
ОРЦ 
 
  

програма, 
методичні 
матеріали, 
виступи, 
презентації, 
сертифікати 

Семінар для директорів, фахівців (консуль-
тантів) інклюзивно-ресурсних центрів 
«Необхідність своєчасної ранньої допомоги 
дітям, які мають особливі освітні потреби» 

листопад Мельник С.В. 
ОРЦ 
  

план, методичні 
матеріали, 
виступи, 
презентації 

Круглий стіл для директорів інклюзивно-
ресурсних центрів «Узагальнення 
діяльності інклюзивно-ресурсних центрів: 
аналітична звітність» 

грудень Харчук А.М. 
Мельник С.В. 
ОРЦ 
Марисюк А.А. 
(за згодою)  

план, методичні 
матеріали, 
виступи, 
презентації 

Семінар-практикум для фахівців (консуль-
тантів) інклюзивно-ресурсних центрів 
(логопедів) «Особливості організації роботи 
з дітьми з порушеннями мовлення» 

грудень Мельник С.В. 
ОРЦ 
  

план, методичні 
матеріали, 
виступи, 
презентації 

 
 

6.4. Науково-методичний супровід діяльності психологічних служб 
 

Види роботи Термін 
виконання 

Відповідальні Форми 
узагальнення 

Семінар для фахівців психологічної служби 
закладів позашкільної освіти “Емоційний 
інтелект як передумова розвитку успішної 
особистості” 

лютий Страшнюк Ж.Д. 
ОНМЦ ПС 

методичні 
рекомендації 

Семінар для фахівців психологічної служби 
закладів освіти обласної комунальної 
власності “Профілактика і подолання 
правопорушень та інших негативних явищ у 
дитячому середовищі” 

березень Страшнюк Ж.Д. 
ОНМЦ ПС 

методичні 
рекомендації 

Семінар для відповідальних за психоло-
гічну службу в територіальних громадах 
“Психологічне забезпечення створення 
безпечного освітнього середовища, 
вільного від насильства, агресії, булінгу” 

квітень Харчук А.М. 
Страшнюк Ж.Д. 
ОНМЦ ПС 

методичні 
рекомендації 

Інструктивно-методична нарада для 
відповідальних за психологічну службу в 
територіальних громадах щодо подання 
інформаційно-аналітичних матеріалів 
психологічною службою територіальних 
громад за 2021-2022 н.р. 

квітень Харчук А.М. 
Страшнюк Ж.Д. 
ОНМЦ ПС 

рекомендації 
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Семінар-практикум для фахівців психоло-
гічної служби закладів освіти “Використання 
арт-терапевтичних технік у діагностичній, 
консультативній та корекційній роботі прак-
тичного психолога, соціального педагога” 

травень, 
жовтень 

Страшнюк Ж.Д. рекомендації, 
сертифікати 
(по 12 год.) 

Семінар для відповідальних за 
психологічну службу в територіальних 
громадах “Профілактика суїцидальних 
тенденцій серед школярів” 

травень Страшнюк Ж.Д. 
ОНМЦ ПС 

методичні 
рекомендації 

Семінар-нарада для відповідальних за 
психологічну службу в територіальних 
громадах щодо підсумків діяльності 
психологічної служби у 2021-2022 н.р.  

червень Страшнюк Ж.Д. 
ОНМЦ ПС 

методичні 
рекомендації 

Підготовка аналітичного звіту про 
діяльність психологічної служби системи 
освіти області у 2021- 2022 н.р. 

червень Страшнюк Ж.Д. 
ОНМЦ ПС 

аналітичний звіт 

Семінар для новопризначених практичних 
психологів із питань змісту та напрямів 
діяльності психологічної служби в закладах 
освіти 

вересень Страшнюк Ж.Д 
Ніколова В.В. 

рекомендації 

Семінар для новопризначених соціальних 
педагогів із питань змісту та напрямів 
діяльності психологічної служби в закладах 
освіти 

вересень Страшнюк Ж.Д.  
ОНМЦ ПС 

рекомендації 

Семінар-нарада для відповідальних за 
психологічну службу в територіальних 
громадах із питань координації діяльності 
психологічної служби у 2022-2023 н.р.  

вересень Страшнюк Ж.Д. 
ОНМЦ ПС 

методичні 
рекомендації 

Забезпечення методичної підтримки атес-
тації практичних психологів і соціальних 
педагогів закладів освіти області 

вересень-
квітень 

Страшнюк Ж.Д. 
Ніколова В.В.  

рекомендації, 
довідка  

Інструктивно-методична нарада для 
відповідальних за психологічну службу в 
територіальних громадах щодо підготовки 
інформації з питань кадрового 
забезпечення закладів освіти фахівцями 
психологічної служби 

жовтень Страшнюк Ж.Д. 
ОНМЦ ПС 

рекомендації 

Проведення, аналіз та узагальнення 
результатів моніторингу кадрового 
забезпечення фахівців психологічної 
служби в системі освіти області 

жовтень-
червень 

Страшнюк Ж.Д. 
ОНМЦ ПС 

статистичні дані 
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Семінар для відповідальних за 
психологічну службу в територіальних 
громадах “Збереження психічного здоров’я 
педагогів та здобувачів освіти як важливий 
фактор забезпечення ефективності 
освітнього  процесу” 

листопад Страшнюк Ж.Д. 
ОНМЦ ПС 

методичні 
рекомендації 

Вивчення та узагальнення матеріалів аналі-
тико-статистичної звітності з актуальних 
питань діяльності психологічних служб 
територіальних громад області, закладів 
освіти обласної комунальної власності 

упродовж 
року 

Страшнюк Ж.Д. 
ОНМЦ ПС 

довідки, 
розпорядчі 
документи 

Надання консультативно-методичної 
допомоги щодо координації діяльності 
інтервізійних, супервізійних, творчих груп 
фахівців психологічних служб 
територіальних громад 

упродовж 
року 

Страшнюк Ж.Д. 
ОНМЦ ПС 

методичні 
рекомендації 

Забезпечення оновлення нормативно-
правових, інструктивних та навчально-
методичних матеріалів на допомогу в 
плануванні й забезпеченні ефективної 
діяльності фахівців психологічної служби 
(на сайті ХОНМЦ ПС) 

упродовж 
року 

Страшнюк Ж.Д. 
ОНМЦ ПС 

інструктивно-
методичні листи, 
накази  

 
 

6.5. Науково-методичний та організаційний супровід  
роботи з обдарованими дітьми 

 
Види роботи Термін 

виконання 
Відповідальні Форми 

узагальнення 

Методичне забезпечення і проведення ІІІ 
етапу всеукраїнських учнівських олімпіад   

січень- 
лютий 

методисти 
освітніх галузей 
базової школи 

рекомендації 

Науково-методичне забезпечення діяльності 
дистанційних (заочних, мережевих) шкіл 
олімпійського резерву щодо підготовки до ІV 
етапу всеукраїнських учнівських олімпіад   

лютий-
березень 

методисти 
освітніх галузей 
базової школи 

програми, 
графіки 

Організація, методичне забезпечення та  про-
ведення тренувальних (відбірково-тренуваль-
них) зборів із підготовки команд до участі в IV 
етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад 

лютий-
березень 

методисти 
освітніх галузей 
базової школи 

програма 
зборів 

Довідка про підсумки ІІІ етапу всеукраїнських 
учнівських олімпіад 

березень Гребень О.В. проєкт наказу 

Науково-методичний супровід  II обласного 
учнівського конкурсу «Юні знавці Біблії» 

березень Левицький В.В. завдання 
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Організація участі команди області в IV етапі 
всеукраїнських учнівських олімпіад із 
навчальних предметів 

березень-
квітень 

Гребень О.В. проєкти наказів 

Довідка про результативність участі команд 
області у всеукраїнських учнівських турнірах у 
2021/2022 н.р. 

квітень-
травень 

Гребень О.В. довідка 

Вебінар «Про підсумки участі учнівських 
команд територіальних громад у ІІІ етапі 
всеукраїнських учнівських олімпіад» 

квітень Гіджеліцький І.К. 
Гребень О.В. 
  

рекомендації 

Підготовка інформаційно-аналітичних даних 
щодо аналізу результативності всеукраїнських 
учнівських олімпіад із навчальних предметів 

червень Гребень О.В. статистичні 
дані 

Оновлення інструктивних та науково-
методичних матеріалів, підготовка наказів, 
організація та проведення обласної інтернет-
олімпіади з інформатики (програмування) 

серпень-
вересень, 
грудень 

Зубик В.В. 
Максименко В.А. 
Ребрина В.А. 

на сайті 

Проведення вебінарів із питань роботи з 
обдарованими учнями в новому навчальному 
році 

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

записи 
вебінарів на 
сайті  

Організаційний супровід участі команд області 
у всеукраїнських учнівських турнірах 

вересень-
березень 

Гіджеліцький І.К. 
Гребень О.В. 

проєкти наказів 

Організаційний супровід проведення ІІ етапу 
всеукраїнських учнівських олімпіад 

вересень-
грудень 

Гіджеліцький І.К. 
Гребень О.В. 

проєкт наказу 
Департаменту 
освіти, науки, 
молоді та 
спорту, 
наказ ХОІППО 

Вебінар «Організаційний супровід 
всеукраїнських учнівських олімпіад  і турнірів у 
2022/2023 н.р.» 

жовтень Гіджеліцький І.К. 
Гребень О.В. 

рекомендації 

Інструктивно-методичний лист щодо 
особливостей проведення Всеукраїнських 
учнівських олімпіад у 2022/2023 н.р. 

жовтень Гребень О.В. лист 

Вебінар «Організаційний супровід 
всеукраїнських учнівських олімпіад  і турнірів у 
2022/2023 н.р.» 

жовтень методисти 
освітніх галузей 
базової школи 

рекомендації 

Організація проведення ІІІ етапу, забезпе-
чення участі в ІV етапі Всеукраїнського 
конкурсу учнівської творчості, присвяченого 
Шевченківським дням 

жовтень-
лютий 

Кенц Г.І. 
Манзюк С.А. 

визначення 
переможців 

Підготовка завдань ІІ та ІІІ етапів 
всеукраїнських учнівських олімпіад 

жовтень-
грудень 
січень-лютий 

методисти 
освітніх галузей 
базової школи 

завдання 
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Підготовка завдань ІІ та ІІІ етапів 
Міжнародного конкурсу з української мови 
ім.П.Яцика та Міжнародного мовно-літера-
турного конкурсу учнівської та студентської 
молоді ім.Т.Шевченка  

вересень - 
грудень 

Манзюк С.А.  
  

завдання 

Організація і проведення ІІІ етапу, забезпе-
чення участі в ІV етапі Міжнародного мовно-
літературного конкурсу учнівської та 
студентської молоді  ім.Т.Шевченка 

жовтень-
лютий 

Манзюк С.А.  визначення 
переможців 

Проведення обласного етапу Міжнародного 
конкурсу з української мови ім.П.Яцика  

грудень Манзюк С.А.  
  

визначення 
переможців 

Організація і методичне забезпечення 
проведення ІІ (обласного) етапу та участь  
у ІІІ етапі Всеукраїнського турніру «Юний 
журналіст»                          

згідно з гра-
фіком, зат-
вердженим 
наказом МОН 

Манзюк С.А.  визначення 
переможців 

Забезпечення участі у Всеукраїнському 
конкурсі з українознавства для учнів  
8-11 класів 

упродовж 
року 

Манзюк С.А.  проект наказу 

Організація проведення ІІІ етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад із 
навчальних предметів 

за окремим 
графіком 

Гребень О.В. проєкт наказу  
 

Організація проведення ІІІ етапу 
всеукраїнських учнівських олімпіад із 
навчальних предметів 

за окремим 
графіком 

методисти 
освітніх галузей 
базової школи 

відомості, 
протоколи 

Організаційний супровід участі учнівських 
команд області у фінальних етапах 
всеукраїнських турнірів 

за окремим 
планом 

Гребень О.В. проєкт наказу 
Департаменту 
освіти, науки, 
молоді та 
спорту, 
наказ ХОІППО 

 

6.6. Науково-методичний супровід  
професійних конкурсів педагогічних працівників 

 
Види роботи Термін 

виконання 
Відповідальні Форми 

узагальнення 

Проведення консультативно-тренувальних 
вебінарів  для учасників фінального етапу І 
(обласного) туру Всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року – 2022» 

січень Гіджеліцька Т.В. рекомендації 

Організація фінального етапу обласного 
конкурсу “Вчитель року” 

січень-квітень Левицький В.В. 
Мирна Л.А. 
Махмутова А.Є. 
Ребрина В.А. 

підсумковий 
наказ 
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Проведення фінального етапу першого 
(обласного) туру Всеукраїнського конкурсу 
«Вчитель року – 2022» в номінаціях: 
«Біологія», «Інформатика», «Мистецтво», 
«Основи правознавства» 

лютий Гіджеліцька Т.В. 
Мирна Л.А. 
Ребрина В.А. 
Махмутова А.Є. 
Левицький В.В. 

довідка, проєкт 
підсумкового 
наказу 

Обласний педагогічний конкурс-виставка  
"Освіта Хмельниччини на шляхах 
реформування – 2022” 

лютий-
грудень 

Пастернак О.В. підсумковий 
наказ 

Організація виставки  творчих робіт «Вчитель 
ART»  

березень- 
травень 

Махмутова А. 
Пастернак О. 

презентація 

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу 
«Інноваційний урок фізичної культури та урок 
з елементами футболу» 

березень-
червень 

Шнира О.О. наказ 

Всеукраїнський конкурс рукописів навчальної 
літератури для працівників позашкільних 
навчальних закладів 

березень-
липень 

Орловська Н.М. наказ 

Організація роботи експертних комісій щодо 
оцінювання і визначення робіт-переможців 
обласного педагогічного конкурсу-виставки 
"Освіта Хмельниччини на шляхах 
реформування – 2022” 

березень-
жовтень 

методисти НМЦ 
професійного 
розвитку 

протоколи, 
зведені дані 

Всеукраїнський конкурс педагогічної 
майстерності працівників позашкільних 
навчальних закладів «Джерело творчості» 

жовтень-
березень 

Орловська Н.М. 
Назаренко А.П. 

наказ 

Проведення вебінарів для учасників І  
(обласного) туру Всеукраїнського конкурсу 
«Вчитель року – 2023». Обговорення умов та 
порядку проведення Конкурсу, методичних 
рекомендацій та критеріїв оцінювання 
конкурсних випробувань відбіркового етапу. 
Підготовка до відбіркового етапу першого 
(обласного) туру Всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року – 2023» 

жовтень- 
листопад 

Гіджеліцька Т.В. 
Мирна Л.А. 
Ребрина В.А., 
Махмутова А.Є. 
Левицький В.В. 

рекомендації, 
проєкт наказу 

Всеукраїнський конкурс авторських програм 
практичних психологів і соціальних педагогів 
«Нові технології в Новій школі» (організація і 
проведення обласного етапу, забезпечення 
участі в ІІІ етапі) 

листопад-
лютий 

Страшнюк Ж.Д., 
Гулеватий А.А. 

проєкт наказу 
Департаменту 
освіти і науки, 
молоді та 
спорту, 
визначення 
переможців 

Проведення відбіркового етапу першого 
(обласного) туру Всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року – 2023» 

грудень Гіджеліцька Т.В. довідка, проєкт 
наказу 

Всеукраїнський спортивно-інтерактивний 
проєкт серед дітей та молоді «OlympicLab» 
(спільно з обласним відділенням НОК України) 

упродовж 
року 

Шнира О.О. рекомендації 
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6.7. Розробка програм, посібників, рекомендацій,  
інструктивно-методичних листів, концепцій, положень 

 
6.7.1. Положення, концепції, проєкти  

 
Види роботи Термін 

виконання 
Відповідальні Форми 

узагальнення 

Обласний творчий конкурс «Учитель ART»  січень- 
березень 

Махмутова А.Є. 
Теслик А.О. 

положення 

Поповнення електронного каталогу 
науково-методичної літератури та 
інтернет-джерел із питання організації та 
діяльності молодіжних організацій в 
області та євроінтеграційних процесів 

упродовж 
місяця 

Ратушняк Н.М. 
  

оновлений каталог 

 
6.7.2. Посібники, підручники, робочі зошити  

 
Види роботи Термін 

виконання 
Відповідальні Форми 

узагальнення 

Практичний зошит «Креативний» сторітелінг на 

уроках української літератури» 

травень Місінькевич О.М. зошит  

Збірник вправ на подолання мовленнєвих та 
граматичних помилок для учнів 9-11 класів 

жовтень Місінькевич О.М. збірник 

Посібник «Навчання в Moodle» жовтень Коцюбан І.І. посібник 

Науково-методичний посібник "Компе-
тентнісний підхід щодо науково-ресурсного 
забезпечення запитів педагогів у системі 
підвищення кваліфікації" 

грудень Клімкіна Н.Г. посібник 

Формування професійних здатностей 
учителів з методики викладання основ 
здоров'я у 5-9 класах на основі розвитку 
життєвих навичок (навчально-методичне 
забезпечення тренінг-курсу) 

грудень Шевчишена О.В. посібник 
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6.7.3. Методичні рекомендації  

 

Види роботи Термін 
виконання 

Відповідальні Форми 
узагальнення 

Про проведення заходів із ушанування 
подвигу учасників Революції Гідності та 
увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні  

січень-лютий Іова В.Ю. рекомендації 

Методичні рекомендації щодо організації 
діловодства та оформлення документів у 
закладах освіти за новим стандартом 

березень Блажиєвська В.М. методичні 
рекомендації 

Про організацію та проведення триденних 
навчально-польових зборів 

квітень Назаренко А.П. рекомендації 

Методичні рекомендації “Психологічне 
забезпечення створення безпечного 
освітнього середовища, вільного від 
насильства, агресії, булінгу” 

квітень Пастух Л.В. 
ХОНМЦ ПС 

методичні 
рекомендації 

Методичні рекомендації «Алгоритм 
створення і функціонування опорної школи 
у світлі законодавчих змін» 

травень Гіджеліцька Т.В. методичні 
рекомендації 

Інструктивно-методичні рекомендації «Про 
організацію освітньої роботи в закладах 
дошкільної освіти у 2022-2023 н.р.» 

червень Каратаєва М.І. 
Дарченко Л.Г. 

методичні 
рекомендації 

Про відзначення 26-ї річниці Конституції 
України  

червень Іова В.Ю. рекомендації 

Учнівське самоврядування як важливий 
чинник сприяння участі молоді в житті 
суспільства 

червень Ратушняк Н.М.  методичні 
рекомендації 

Щодо організації та програмно-
методичного забезпечення освітнього 
процесу в закладах позашкільної освіти  
у 2022-2023 н.р. 

червень Орловська Н.М. рекомендації 

Методичні рекомендації щодо викладання 
української мови та літератури  
у 2022/2023 н.р. 

червень Манзюк С.А. методичні 
рекомендації 

Методичні рекомендації  щодо викладання 
предметів у 2022/2023 н.р. 

червень-
серпень 

методисти освітніх 
галузей базової 
школи 

методичні 
рекомендації 

Методичні рекомендації “Про пріоритетні 
напрями роботи щодо організації 
інклюзивного навчання дітей з 
особливими освітніми потребами  
в закладах освіти у 2022/2023 н.р.” 

червень 
серпень 

Мельник С.В. 
ОРЦ 

методичні 
рекомендації 
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Інструктивно-методичні рекомендації з 
питань викладання фізичної культури в 
закладах загальної середньої освіти  
у 2022/2023 н.р. 

серпень Шнира О.О. рекомендації 

Про організований початок нового 
навчального року 

серпень Назаренко А.П. рекомендації 

Методичні рекомендації щодо проведення  
ІІ та ІІІ етапів всеукраїнських учнівських 
олімпіад із навчальних предметів у 
2022/2023 н.р. 

вересень-
жовтень 

методисти освітніх 
галузей базової 
школи 

методичні 
рекомендації 

Про відзначення 78-ї річниці звільнення 
України 

жовтень Іова В.Ю. рекомендації 

Про відзначення прийняття Декларації 
принципів толерантності  

листопад Іова В.Ю. рекомендації 

Методичні поради щодо шляхів 
упровадження медіаграмотності в освітню 
діяльність навчальних закладів  

листопад Зазуліна Л.В. методичні 
поради 

Методичні рекомендації для фахівців пси-
хологічної служби “Збереження психічного 
здоров’я учасників освітнього процесу” 

листопад Страшнюк Ж.Д. 
ХОНМЦ ПС 

методичні 
рекомендації 

Щодо підготовки методичної розробки для 
атестації педагогічних працівників на 
присвоєння звання "Учитель-методист", 
"Вихователь-методист", "Практичний 
психолог-методист", "Педагог-організатор-
методист", «Керівник гуртка-методист»  

грудень Пастернак О.В. методичні 
рекомендації, 
сайт "Цифрова 
лабораторія 
ППД ХОІППО 
 

 
 

6.7.4. Інструктивно-методичні листи  

 
Види роботи Термін 

виконання 
Відповідальні Форми 

узагальнення 

Про організацію проведення обласного 
педагогічного конкурсу-виставки "Освіта 
Хмельниччини на шляхах реформування”  
у 2022 році 

січень Пастернак О.В. інструктивно-
методичний лист 

Про проведення моніторингового онлайн-
дослідження з питань протидії насильства, 
булінгу в закладах освіти  

лютий Пастух Л.В інструктивно-
методичний лист 
 

Про проведення ІІ та ІІІ етапів всеукраїнсь-
ких учнівських олімпіад з інформатики 

лютий, 
грудень 

Сологуб О.С. інструктивно-
методичний лист 
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З питань організації «Олімпійського уроку» 
та «Олімпійського тижня» 

березень Шнира О.О. лист 

Про проведення І та ІІ етапів 
всеукраїнських конкурсів педагогічної 
майстерності працівників закладів 
позашкільної освіти «Джерело творчості» 
та рукописів у 2022 році 

березень, 
серпень 

Орловська Н.М. лист 

Про пріоритетні завдання діяльності 
психологічної служби у 2022-2023 н.р. щодо 
забезпечення ефективності психологічного 
супроводу освітнього процесу в закладах 
освіти області 

червень Страшнюк Ж.Д. 
ХОНМЦ ПС 

інструктивно-
методичний лист 
 

Про проведення днів Європейської 
спадщини 

серпень Ратушняк Н.М. інформаційний 
лист 

Підготовка інструктивно-методичного листа 
про  пріоритетні завдання діяльності 
інклюзивно-ресурсних центрів та ведення 
обліково-звітної документації 

серпень Мельник С.В. 
ОРЦ 

інструктивно-
методичний лист 
 

Підготовка звіту «Про вдосконалення 
діяльності бібліотек закладів загальної 
середньої освіти області» для Інституту 
модернізації змісту освіти 

листопад 
грудень 

Фарварщук В.П.  інструктивно-
методичний лист, 
звіт 

Про реєстрацію методичних розробок 
претендентів на присвоєння звання 
”Методист” (на схвалення науково-
методичною радою ХОІППО) 

грудень Пастернак О.В. інструктивно-
методичний лист 

Підготовка аналітичного звіту  (за встанов-
леною формою) за поточний рік про свою 
діяльність та діяльність бібліотек закладів 
освіти для ДНПБ України  
ім. В.О.Сухомлинського 

грудень 
січень 

Фарварщук В.П. 
  

інструктивно-
методичний лист, 
звіт 

Про проведення ІІ та ІІІ етапів 
всеукраїнських учнівських олімпіад з 
інформаційних технологій 

грудень, 
лютий 

Максименко В.А. інструктивно-
методичний лист 

Інформаційно-методичні листи про 
відзначення пам'ятних дат 

упродовж 
року 

Кенц Г.І. 
Манзюк С.А. 

інформаційно-
методичні 
листи 
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6.7.5. Збірники  

 

Види роботи Термін 
виконання 

Відповідальні Форми 
узагальнення 

Каталог матеріалів переможців обласної 
педагогічної виставки «Освіта 
Хмельниччини на шляхах реформування»  

січень Пастернак О.В. е-збірник 

Інформаційно-аналітичний довідник 
«Дослідно-експериментальна та 
інноваційна робота з оновлення змісту 
освіти та підвищення її якості на базі 
закладів освіти області» 

лютий Красовська В.Ю. збірник 

Матеріали передового педагогічного 
досвіду освітян, яким присвоєно звання  
«Методист – 2022» 

березень Пастернак О.В. електронний 
інформаційний 
банк матеріалів 
ППД 

Збірник олімпіадних завдань з англійської 
мови 

червень Мороз Т.В. 
 

е- збірник 

Збірник олімпіадних завдань з німецької 
мови 

червень Луценко Л.П. 
 

е- збірник 

Збірник олімпіадних завдань з трудового 
навчання/технологій 

вересень Павич Н.М. е-збірник 

Сучасні практики моделювання внутрішньої 
системи забезпечення якості освіти: 
організаційні підходи та аналіз 
можливостей 

жовтень Гуменюк В.В. 
Зазуліна Л.В. 
Павлюк В.Д. 

збірник 

Відеозбірник «Нові варіативні модулі на 
уроках фізкультури» 

листопад Шнира О.О. е-збірник 

Електронний збірник матеріалів учасників 
VІІ інтернет-форуму «Науково-методичний 
супровід педагогічних працівників у світлі 
Концепції Нової української школи» 

листопад Кошка О.А. 
Красовська В.Ю. 

електронний 
збірник 
  

Збірник інтерактивних вправ для 
практичних занять з педагогами, 
здобувачами освіти з розвитку емоційного 
інтелекту 

листопад Пастух Л.В е - збірник 

Збірник “Митці рідного краю – VII” листопад- 
грудень 

Махмутова А.Є. 
Баля С.А. 

е-збірник 

Збірник «З досвіду впровадження 
комплексів “Впевнений старт” у роботу 
закладів дошкільної освіти» 

грудень Дарченко Л.Г. е - збірник 
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VII. ІННОВАЦІЙНА ТА ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

  
7.1. Організаційно-методичний супровід  

управління інноваційною діяльністю 
 

 Види роботи Термін 
виконання 

Відповідальні Форми 
узагальнення 

Семінар «Педагогічний експеримент у 
системі інноваційної освітньої діяльності» 

квітень Красовська В.Ю. семінар 

Організація роботи консультпункту з питань 
проведення дослідно-експериментальної 
роботи 

упродовж року Кошка О.А. 
Красовська В.Ю. 

рекомендації 

 
 

7.2. Формування інноваційного освітнього простору в регіоні,  
розробка та впровадження нових освітніх моделей і технологій,  

координація інноваційної діяльності 
 

 Види роботи Термін 
виконання 

Відповідальні Форми 
узагальнення 

Підготовка  інформаційно-аналітичного 
довідника «Дослідно-експериментальна та 
інноваційна робота з оновлення змісту 
освіти та підвищення її якості на базі 
закладів освіти області» 

січень Красовська В.Ю. посібник 

Адміністрування сайту координації 
дослідно-експериментальної та 
інноваційної роботи 

упродовж року Красовська В.Ю. інформаційний 
ресурс 

Науково-методичний та організаційний 
супровід діяльності експериментальних 
закладів області 

упродовж року наукові керівни-
ки, консультанти, 
координатори  
дослідно-експе-
риментальної 
роботи 

рекомендації, 
звіти 

Забезпечення роботи експертної комісії 
науково-методичної ради з питань 
дослідно-експериментальної роботи 

упродовж року Вашеняк І.Б. 
Кошка О.А. 

експертний 
висновок 

Участь педагогічних працівників області в 
Міжнародному фестивалі педагогічних 
інновацій 

за окремим 
планом 

Красовська В.Ю. довідка 
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7.3. Координація дослідно-експериментальної роботи 
 

7.3.1. Всеукраїнського рівня 
 

 Види роботи Термін 
виконання 

Відповідальні Форми 
узагальнення 

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) 

упродовж року регіональний 
координатор 
Кучерук А.В. 

координація 
діяльності 

Теоретико-методологічні засади моделю-
вання розвитку авторських шкіл (Ленко-
вецька ЗОШ І-ІІІ ст., Пасічнянський НВК 
«ЗОШ І-ІІІ ст. – технологічний ліцей»,  
ТБЛ м. Хмельницького) 

упродовж року регіональний 
координатор 
Орловська Н.М. 
  

координація 
діяльності 

Розроблення і впровадження навчально-
методичного забезпечення початкової осві-
ти 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», Старокостянтинівська ЗОШ  
І-ІІІ ст. №1, Хмельницька спеціалізована 
ЗОШ І ст. №30) 

упродовж року регіональний 
координатор 
Кулик О.О. 

координація 
діяльності 

Створення моделі освітнього простору 
позашкільного освітнього закладу в умовах 
децентралізації (Хмельницький палац 
творчості дітей та юнацтва) 

упродовж року регіональний 
координатор 
Орловська Н.М. 
  

координація 
діяльності 

Технологія навчання учнів початкової 
школи «Розумники» (Smart Kids) ( НВК №10 
м.Хмельницького) 

упродовж року регіональний 
координатор 
Кулик О.О. 

координація 
діяльності 

«Формальна, неформальна, інформальна 
освіти у професійному вдосконаленні 
вчителів» (НВК №9 м. Хмельницького) 

упродовж року регіональний 
координатор 
Орловська Н.М. 
  

координація 
діяльності 
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Електронний підручник для загальної 
середньої освіти (E-book for secondary 
education (EBSE) (НВК №10 м. Хмель-
ницького, Кам‘янець-Подільська ЗОШ І-ІІІ 
ст. №5 з поглибленим вивченням 
інформатики, Дунаєвецький НВК «ЗОШ І-ІІІ 
ст., гімназія», Шепетівський НВК №1 у 
складі: «ЗОШ І-ІІ ст. та ліцей ім. Героя 
України М.Дзявульського») 

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

координація 
діяльності 

Реалізація програми «Нова українська 
школа у 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») 

упродовж року регіональний 
координатор 
Орловська Н.М. 

координація 
діяльності 

Розроблення і впровадження навчально-
методичного забезпечення для закладів 
загальної середньої освіти в умовах реалі-
зації Державного стандарту базової серед-
ньої освіти (Кам’янець-Подільський НВК 
№3 у складі ЗОШ І-ІІІ ст. та ліцею, Сла-
вутський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст., ліцей «Успіх», 
Старокостянтинівська ЗОШ І-ІІІ ст. №1, 
Хмельницька гімназія №1 ім.В.Красицького, 
гімназія №2 м.Хмельницького) 

упродовж року регіональний 
координатор 
Гіджеліцький І.К. 

координація 
діяльності 

Організаційно-педагогічні умови надання 
корекційної допомоги дітям з порушенням 
зору (Кам’янець-Подільська спеціальна 
школа) 

упродовж року регіональний 
координатор 
Грицюк Н.Г. 
Орловська Н.М. 

координація 
діяльності 

Науково-методичне забезпечення 
реалізації авторської моделі «Школа 
толерантності» на базі закладів загальної 
середньої та позашкільної освіти 
Хмельницької області на травень 2021 – 
квітень 2026 рр. (НВК №2 м.Хмельницького, 
Шепетівська ЗОШ І-ІІІ ст. №6, Нетішинський 
Будинок дитячої творчості, ХОІППО) 

упродовж року 
  

регіональний 
координатор 
Бирко Н.М. 
Орловська Н.М. 
 
  

координація 
діяльності 
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7.3.2. Регіонального рівня 

 Види роботи Термін 
виконання 

Відповідальні Форми 
узагальнення 

Психолого-педагогічне проектування 
особистісного розвитку дітей з особливими 
потребами в системі навчально-виховного 
процесу (Кам’янець-Подільська спеціальна 
школа-інтернат І-ІІІ ст.) 

І півріччя Киричук В.О. науковий 
супровід 
експерименту 

 

7.4. Експертиза підручників і навчальних посібників, 
авторських програм, електронних і технічних засобів навчання 

 Види роботи Термін 
виконання 

Відповідальні Форми 
узагальнення 

Організація здійснення експертами 
науково-методичної, психолого-
педагогічної, дизайнерської та 
антидискримінаційної експертиз 
електронних версій підручників 5, 9 класів 
ЗЗСО 

січень-лютий Фарварщук В.П. інформаційні 
листи 

Ознайомлення з фрагментами 
електронних версій оригінал-макетів 
підручників 5, 9 класів ЗЗСО 

лютий-квітень Фарварщук В.П. рекомендації 

 

7.5. Науково-методичний супровід упровадження інновацій, проєктна діяльність 

  Види роботи Термін 
виконання 

Відповідальні Форми 
узагальнення 

Проект “Культура добросусідства” 2020-2021 Гільберг Т.Г. 
Павич Н.М. 
Галас А.В. 

форма проєкту 

Всеукраїнський науково-педагогічний 
проєкт “Інтелект України”. Освітній 
технопарк 

2021-2030 Гуменюк В.В. 
Орловська Н.М. 

координування  
та модерування 

Проєкт кафедри «Професійний стандарт 
учителя закладу загальної середньої 
освіти: розвиток компетентностей» 

2022-2027  Пулатова Л. конференції, 
круглі столи 

Проєкт «Регіональний хаб із 
запровадження медіаграмотності для 
освітян» 

2022-2024  Гуменюк В.В. 
Зазуліна Л.В. 
Сологуб О.С. 
інші учасники за 
погодженням 

апликаційна  
форма проєкту,  
угоди між 
учасниками 
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Координація та супровід упровадження 
проєкту SELFIE у школах області 

упродовж року Ребрина В.А. 
Коцюбан І.І. 
Максименко В.А. 
Пастернак О.В. 

координування 
та модерування 

Науково-методичний супровід реалізації 
проєкту «Розвиток національно орієн-
тованої системи громадянської  комунікації 
ЗЗСО щодо правового захисту учнів» 

упродовж року Іова В.Ю. координування  
та модерування 

 

7.6. Упровадження результатів інноваційної діяльності,  
створення бази даних інновацій 

Види роботи Термін 
виконання 

Відповідальні Форми 
узагальнення 

Формування баз даних дослідно-
експериментальної та інноваційної роботи у 
2022/2023 н.р. в області 

вересень Красовська В.Ю. 
  

база даних 

Популяризація досвіду дослідно-
експериментальної роботи закладів освіти 
області в електронному віснику ХОІППО 

упродовж року Красовська В.Ю.  е-вісник 

 

7.7. Координація реалізації Всеукраїнського інноваційного освітнього проєкту 
“Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення  

для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації  
Державного стандарту базової середньої освіти”  

  

Види роботи Термін 
виконання 

Відповідальні Форми 
узагальнення 

Круглий стіл учасників пілотування – 
вчителів інформатики 

січень Сологуб О.С. відеозапис 
зустрічі 

Тренінги для вчителів-учасників пілотного 
проєкту «Навчання іноземної мови через 
інтеграцію комунікативних мовленнєвих 
умінь, наскрізних умінь та мовного 
інвентаря» 

січень 
листопад 

Мороз Т.В. 
Луценко Л.П. 

дидактичні 
матеріали, 
звіти 

Участь у конкурсі написання підручників, 
посібників, програм для закладів загальної 
середньої освіти 5 класів Нової української 
школи 

березень Гільберг Т.Г. 
Павич Н.М. 

програми, 
підручник, 
посібник 

Семінар учасників пілотного проєкту з 
авторами підручників та посібників 

травень Манзюк С.А. методичні 
рекомендації 
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Нова українська школа: підсумки 
пілотування у 2020/2021 н.р. (круглий стіл 
директорів ЗЗСО – учасників інноваційного 
проєкту) 

червень Гіджеліцький І.К. 
Кошка О.А. 
регіональні 
координатори 
проєкту 

презентація 

Методична студія «Аналіз навчально-
методичного забезпечення викладання 
математики в пілотних класах НУШ»  

червень Гринчук Л.В. дидактичні 
матеріали 
 
 

Презентація навчально-методичного 
комплексу “Вчитель –учителю”   

серпень Кенц Г.І  е-посібник 
 

Комунікація і взаємодія учасників 
пілотування у форматі методичних 
посиденьок 

щомісяця Кенц Г.І. відеозаписи 
зустрічей 

Методичний супровід педагогів-учасників 
пілоту Нової української школи у вайбер-
спільноті 

упродовж року Гринчук Л.В. дидактичні 
матеріали 
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VIII. ФОРМУВАННЯ ЄДИНОГО ОСВІТНЬОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ РЕГІОНУ 

 
8.1. Науково-методичний супровід учасників інформатизації освіти 

  

Види роботи Термін 
виконання 

Відповідальний Форми 
узагальнення 

Постійно діючий консультаційний 
online-пункт обласної інформаційно-
ресурсної лабораторії творчого 
педагога   

на запит Пастернак О.В. цифровий ресурс:  
https://vystavka.hoippo. 
km.ua/?page_id=200# 

Проведення вебінарів, тренінгів для 
педагогічних працівників із питань 
використання ІКТ в освітньому процесі 

на запит Сологуб О.С. 
Максименко В.А. 

матеріали освітніх  
заходів у Google-класах 

Надання консультацій педагогічним 
працівникам з питань використання 
ІКТ в освітньому процесі 

упродовж 
року 

Сологуб О.С. 
Максименко В.А. 

методичні рекомендації 

Надання консультацій педагогічним 
працівникам з питань використання 
сервісів Google для організації 
безпечного інформаційного 
середовища в школі 

упродовж 
року 

Ребрина В.А. 
Зозуля І.В. 

матеріали на сайті  
інституту за посиланням  
https://hoippo.km.  
ua/?page_id=1409  

Оновлення баз даних 

Оновлення обласного банку передового 
педагогічного досвіду – 2022 

травень Пастернак О.В. доступ:  
https://vystavka.hoippo.  
km.ua/?page_id=200 

Оновлення електронного каталогу 
переможців обласного педагогічного 
конкурсу-виставки “Освіта 
Хмельниччини на шляхах 
реформування – 2022” 

грудень Пастернак О.В. доступ:  
https://vystavka.hoippo.  
km.ua/?page_id=25 

Оновлення репозитарію методичних і 
наукових праць працівників НМЦ орга-
нізації наукової роботи та 
моніторингових досліджень 

упродовж 
року 

працівники НМЦ 
організації 
наукової роботи 
та моніторинго-
вих досліджень 

репозитарій методичних і 
наукових праць 
працівників НМЦ 
організації наукової 
роботи та 
моніторингових 
досліджень 

Оприлюднення результатів моніто-
рингових та соціологічних досліджень, 
що проводяться НМЦ організації 
наукової роботи та моніторингових 
досліджень 

упродовж 
року (у 
термін, 
визначений 
у програмах 
досліджень) 

працівники НМЦ 
організації 
наукової роботи 
та 
моніторингових 
досліджень 

інформація на веб-сайті 

 
  

https://vystavka.hoippo/
https://vystavka.hoippo/
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8.2. Розбудова єдиного освітнього інформаційного простору регіону 

  
Види роботи Термін 

виконання 
Відповідальний Форми 

узагальнення 

Спільнота Фейсбук  упродовж 
року 

Кулик О.О. https://www.facebook.com 
/profile.php?id= 
100010984021408  

Спільнота “Інформатики Хмельниччини” упродовж 
року 

Ребрина В.А. 
Сологуб О.С. 

Доповнення 
матеріалами 

Сайт інституту упродовж 
року 

Дрижал О.М. 
Зубик В.В. 

https://hoippo.km.ua/  

Адміністрування сайту Департаменту 
освіти і науки, молоді та спорту ОДА 

упродовж 
року 

Зубик В.В. наповнення та 
адміністрування 

 

Адміністрування сайтів та блогів НМЦ та кафедр 

Сайт “Цифрова лабораторія передового 
педагогічного досвіду ХОІППО”: 
https://vystavka.hoippo.km.ua/  

упродовж 
року 

Пастернак О.В. наповнення контентом 
та адміністрування 

Сайт НМЦ професійного розвитку керівних 
та педагогічних працівників установ і закла-
дів дошкільної та загальної середньої осві-
ти http://nmts-koordinatsiji-metodsluzhb.webnode.com.ua/ 

упродовж 
року 

Красовська В.Ю. наповнення та 
адміністрування  

Сайт організатора дослідно-
експериментальної та інноваційної 
діяльності https://sites.google.com/site/doslidhoippo/ 

упродовж 
року 

Красовська В.Ю. наповнення та 
адміністрування  

Блог «Бібліотечна справа» 
http://bibliosprava.blogspot.com/ 

упродовж 
року 

Фарварщук В.П. наповнення та 
адміністрування 

Блог «Довідник фахівців з початкової 
освіти» http://pochshool.blogspot.com/ 

упродовж 
року 

Кулик О.О. 
 

наповнення та 
адміністрування 

Блог «Початкова освіта Хмельниччини» 
http://hmpochshcola.blogspot.com/ 

упродовж 
року 

Кулик О.О. 
 

наповнення та 
адміністрування 

Блог «Домінанти методичної служби та 
диверсифікація форм системної підготовки 
педагогів початкової освіти» 
https://metodchna.blogspot.com/2019/09/blog-post.html  

упродовж 
року 

Кулик О.О. 
 

наповнення та 
адміністрування 

Сайт “Методична підтримка  
(педагогічних працівників початкової освіти, 
консультантів з питань початкової освіти 
центрів професійного розвитку педагогічних 
працівників, спеціалістів початкової освіти 
структурних підрозділів з питань освіти 
територіальних громад) закладів загальної 
середньої освіти з питань використання 
цифрових технологій у професійній 
діяльності” 
https://sites.google.com/view/treningnush/%D0%B3%D0% 
BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0 

упродовж 
року 

Кулик О.О. 
 

наповнення та 
адміністрування 

https://hoippo.km.ua/
https://vystavka.hoippo.km.ua/
http://nmts-koordinatsiji-metodsluzhb.webnode.com.ua/
https://sites.google.com/site/doslidhoippo/
http://bibliosprava.blogspot.com/
https://metodchna.blogspot.com/2019/09/blog-post.html
https://sites.google.com/view/treningnush/%D0%B3%D0%25
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Сайт “Неперервність і наступність як 
передумова забезпечення якості початкової 
та базової середньої освіти. Навчання в 
Новій українській школі” 
https://sites.google.com/hoippo.km.ua/nastypnyst-4-
5klas/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE% D0%B2%D0%BD%D0%B0-
%D1%81%D1%82%D0%B E%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0  

упродовж 
року 

Кулик О.О. 
 

наповнення та 
адміністрування 

Сайт «Методичний органайзер “Портфоліо 
організованого завершення 2021-2022 н.р.» 

квітень, 
травень 

Кулик О.О. 
 

наповнення та 
адміністрування 

Сайт для вчителів інформатики 
http://info.hoippo.km.ua/ 

упродовж 
року 

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

наповнення та 
адміністрування 

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

упродовж 
року 

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

адміністрування та 
публікація 
олімпіадних завдань 

Сайт НМЦ ВІ ІКТ ДЦ https://hoippo. wixsite.com/ nmcinfo/ упродовж 
року 

Зубик В.В. адміністрування  

Сайт заочної олімпіади http://zoi.hoippo.km.ua/ вересень-
грудень 

Зубик В.В. наповнення та 
адміністрування 

Сайт обласного факультативу 
http://sbs.hoippo.km.ua/  

упродовж 
року 

Зубик В.В. наповнення та 
адміністрування 

Підтримка роботи сервера автоматизованої 
перевірки завдань 

упродовж 
року 

Зубик В.В. адміністрування 

Підтримка роботи системи ДН Moodle упродовж 
року 

Зубик В.В. 
Коцюбан І.І. 

адміністрування 

Підтримка та адміністрування серверів 
інституту 

постійно Зозуля І.В.  
Зубик В.В. 

адміністрування 

Youtube-канал ХОІППО упродовж 
року 

Коцюбан І.І. адміністрування 

Сайт НМЦ організації наукової роботи та 
моніторингових досліджень 

упродовж 
року 

Кучерук А.В. оновлення контенту 
веб-сайту 

Блог “Дошкільний світ Хмельниччини” 
http://svitdoshkillia.blogspot.com/ 

упродовж 
року 

Дарченко Л.Г. оновлення контенту 

Блог “Батькам майбутніх першокласників” 
http://stepforschool.blogspot.com/ 

упродовж 
року 

Дарченко Л.Г. оновлення контенту 

Блог “Цифровий методичний кейс педагогів 
дошкільної освіти територіальних громад” 
http://metodcacepedagog.blogspot.com/ 

упродовж 
року 

Дарченко Л.Г. оновлення контенту 

Адміністрування U-tube каналу “Дошкілля 
Хмельниччини” 

упродовж 
року 

Дарченко Л.Г. оновлення контенту 

Сайти «ТОП-тренди в освіті»  
https://sites.google.com/view/osvitnitrendu/ 
«Ми разом (Дистанційка без web)» 
https://sites.google.com/view/murazom/  

упродовж 
року 

Кенц Г.І. оновлення контенту 

Сайт «Від опорного закладу до профільної 
школи» 

упродовж 
року 

Гіджеліцька Т.В. наповнення та 
адміністрування 

https://sites.google.com/hoippo.km.ua/nastypnyst-4-5klas/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%25%20D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%25B%20E%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://sites.google.com/hoippo.km.ua/nastypnyst-4-5klas/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%25%20D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%25B%20E%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://sites.google.com/hoippo.km.ua/nastypnyst-4-5klas/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%25%20D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%25B%20E%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://info.hoippo.km.ua/
http://olimp.hoippo.km.ua/
http://zoi.hoippo.km.ua/
http://sbs.hoippo.km.ua/
http://svitdoshkillia.blogspot.com/
http://stepforschool.blogspot.com/
http://metodcacepedagog.blogspot.com/
https://sites.google.com/view/osvitnitrendu/
https://sites.google.com/view/murazom/
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8.3. Упровадження сучасних інтернет-технологій в освітній процес регіону, 
розвиток віртуальних педагогічних спільнот 

 
Види роботи  Термін 

виконання 
Відповідальні 
 

Форми 
узагальнення 

Постійно діючий online-консультаційний 
пункт (надання консалтингових та 
інформаційних послуг) у Viber спільноті 
“Початкова освіта Хмельниччини”  

на запит Кулик О.О.  
Галас А.В. 
 

цифровий ресурс:  
https://invite. 
viber.com/?g= 
GPuwi7vEu0ow 56fAP-
6DTgsQ9C BXwPBs 

Постійно діючий online-консультаційний 
пункт (надання консалтингових та 
інформаційних послуг) у Viber групі 
“Супервізори ХОІППО”  

на запит Кулик О.О.  
Галас А.В. 
 

цифровий ресурс:  
https://invite.viber. 
com/?g=KATz_4ZE 
hEtS4yZBGD8yQPJt 
s8ZuxSK- 

Постійно діючий online-консультаційний 
пункт (надання консалтингових та 
інформаційних послуг) у Viber групі 
«Голови МО Хмельницької області»  

на запит Кулик О.О. 
Галас А.В. 
 

цифровий ресурс:  
https://invite.viber.com 
/?g=6wCyMQ_WuEh6 
zCwaqSz_MlOXAG7k 
Ef0Q 

Адміністрування та розбудова групи у 
Facebook “Інформатики Хмельниччини” 

упродовж 
року 

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

https://www.facebook. 
com/groups/6188210 
98287328  

Адміністрування та розбудова групи у 
Facebook “ІКТ на допомогу методисту і 
консультанту” 

упродовж 
року 

Сологуб О.С. https://www.facebook. 
com/groups/1188004 
211358440  

Адміністрування та модернізація груп у 
соціальній мережі Facebook: 
“Дошкілля Хмельниччини” 
https://www.facebook.com/groups/752227128244877 

“Наш Афлатот. Хмельницька область” 
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 
Музична скринька для дошкілля 
Хмельниччини 
https://www.facebook.com/groups/1072089190262434 

упродовж 
року 

Дарченко Л.Г. 
Каратаєва М.І. 

оновлення контенту 

Модерування Фейсбук-спільнот: 
“Методичні посиденьки”  
https://www.facebook.com/groups/969640766778876 
“Сучасний учитель історії”  
https://www.facebook.com/groups/1168243740230765 
“ІТ-компетентність вчителя історії”  
https://www.facebook.com/groups/397752817708716 

упродовж 
року 

Кенц Г.І. оновлення контенту 

Постійно діючий online-консультаційний 
пункт  у Viber групі: “Тренери ГІО НУШ 
Хмельниччини” 

упродовж 
року 

Кенц Г.І. налагодження 
зворотного зв’язку 

https://invite/
https://invite.viber/
https://www.facebook.com/groups/618821098287328
https://www.facebook.com/groups/618821098287328
https://www.facebook.com/groups/618821098287328
https://www.facebook.com/groups/752227128244877
https://www.facebook.com/groups/465886650411355/
https://www.facebook.com/groups/1914367918650175/
https://www.facebook.com/groups/343214019466020/
https://www.facebook.com/groups/774406250046212
https://www.facebook.com/groups/1072089190262434
https://www.facebook.com/groups/969640766778876
https://www.facebook.com/groups/1168243740230765
https://www.facebook.com/groups/397752817708716
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8.4. Запровадження електронної освіти  
та розробка електронного освітнього контенту 

 

Види робіт Термін 
викон. 

Відповідальні Форми 
узагальнення 

Забезпечення організації експертного 
оцінювання та систематизації методичних 
розробок для сайту “Цифрова лабораторія 
передового педагогічного досвіду ХОІППО” 
розділу "Обласний інформаційний банк даних 
педагогічного досвіду” (в онлайн-режимі) 

лютий-
квітень 

Пастернак О.В. постійний доступ  
для експертів: 
https://vystavka. 
hoippo.km.ua/# 
 

Забезпечення організації експертного оціню-
вання та систематизації  розробок учасників 
конкурсу-виставки для сайту “Цифрова 
лабораторія передового педагогічного досвіду 
ХОІППО” розділу "Виставка “Для експертних 
комісій" (в онлайн-режимі) 

червень-
жовтень 

Пастернак О.В. постійний доступ для 
експертів:  
https://vystavka. 
hoippo.km.ua/? 
page_id=172 
 

Організація конкурсного  відбору та системати-
зації матеріалів для сайту “Цифрова лаборато-
рія передового педагогічного досвіду ХОІППО” 
в розділі обласної педагогічної виставки “Осві-
та Хмельниччини на шляхах реформування” 

упродовж 
року 

Пастернак О.В. цифровий ресурс:  
https://vystavka. 
hoippo.km.ua/ 

Підготовка навчальних відеоматеріалів з 
питань використання ІКТ у роботі вчителя 

упродовж 
року 

Сологуб О.С. авторський канал 
Youtube  
https://inlnk.ru/YARLa  
(списки відтворення 
“Цифрові ресурси 
педагога”, “Цифрові 
ресурси: НУШ, 5 клас”, 
ментальна карта  
https://inlnk.ru/AKQxw  

Підготовка навчальних відеоматеріалів з 
питань використання ІКТ у роботі викладача  

упродовж 
року 

Сологуб О.С. авторський канал 
Youtube  
https://inlnk.ru/YARLa  
(список відтворення 
“Цифрові ресурси 
викладача”) 

На сайті обласного факультативу створення 
збірників задач і траєкторії навчання для мов 
програмування С++, Python та Java 

упродовж 
року 

Ребрина В.А. 
Зубик В.В. 

сервер DMOJ - 
http://dn.hoippo. 
km.ua:8888 

Створення цифрового освітнього контенту та 
розміщення його на YouTube-каналі 
“Хмельницький ОІППО” 

упродовж 
року 

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

 

Створення на платформі MOODLE 
навчального курсу “Як навчати 5-класників 
історії” 

до 
серпня 

Кенц Г.І. доступ до курсу 

Підготовка електронного нормативного та 
методичного контенту, розміщення на 
сайті “Цифрова лабораторія передового 
педагогічного досвіду"  

постійно Пастернак О.В. нормативні документи, 
методичний супровід, 
аналітика 

https://inlnk.ru/YARLa
https://inlnk.ru/AKQxw
https://inlnk.ru/YARLa
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ІХ. МОНІТОРИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

9.1. Моніторинг освітньої діяльності 
 

9.1.1. Участь у міжнародних та всеукраїнських моніторингових дослідженнях 
  

Види роботи Термін виконання Відповідальні Очікуваний 
результат 

Участь у міжнародних моніторингових 
дослідженнях якості розвитку освіти 

за наказами  
МОН України 

Кучерук А.В. 
методисти 
центру 

відповідно  
до інструкцій 

Участь у всеукраїнських моніторингових 
дослідженнях стану освіти 

за наказами  
МОН України 

Баля С.А. 
Фрига І.О. 

відповідно  
до інструкцій 

Участь у Всеукраїнському моніторингу 
наркотичної та алкогольної ситуації в 
Україні 

відповідно до 
постанови КМУ від 
10.07.2019 №689 

Кучерук А.В. відповідно  
до інструкцій 

Участь у Всеукраїнському 
моніторинговому дослідженні стану 
розвитку позашкільної освіти в Україні 

згідно з наказом ДНУ 
«ІМЗО»  
від 16.06.2021 №56 

Кучерук А.В. 
Орловська Н.М. 

відповідно  
до інструкцій 

 
9.1.2. Моніторингові і соціологічні дослідження в регіоні 

  

Види роботи Термін 
виконання 

Відповідальні Очікуваний 
результат 

Проведення досліджень стану освітнього 
середовища на замовлення Департаменту 
освіти і науки Хмельницької обласної 
державної адміністрації 

за дорученням 
департаменту 
освіти і науки 
ХОДА 

Кучерук А.В. 
Мітягіна С.С. 
Фіярська С.І. 
(за згодою) 

звітні матеріали 

Соціологічне дослідження педагогів щодо 
внутрішнього забезпечення профілактики 
булінгу в закладі загальної середньої освіти 

травень Шевчишена О.В. 
звітні матеріали 

Опитування педагогічних працівників 
закладів ЗСО в рамках дослідження щодо 
запровадження медіаграмотності на базі 
ХОІППО 

січень-грудень Зазуліна Л.В. 
Кучерук А.В. масив даних 

Соціологічне дослідження щодо 
міжнародного співробітництва закладів ЗСО 
Хмельницької області (І етап). 

квітень-грудень Теслик А.О. 
звітні матеріали 
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Моніторинг навчальних досягнень учнів 
Нової української школи, які навчаються за 
різними освітніми проєктами (IV етап) 

травень Романова О.В. 
звітні матеріали 

Соціологічне дослідження щодо ставлення 
слухачів курсів підвищення кваліфікації та 
науково-педагогічних працівників ХОІППО 
до дистанційного навчання в системі ППО 

квітень-травень Кучерук А.В. 
Мітягіна С.С. звітні матеріали 

 

9.2. Науково-методичний супровід моніторингових і соціологічних досліджень 
 

9.2.1. Розробка програм та інструментаріїв  
регіональних моніторингових і соціологічних досліджень 

 

Види роботи Термін 
виконання 

Відповідальні Очікуваний 
результат 

Розроблення плану проведення 
соціологічного дослідження щодо 
ставлення слухачів курсів підвищення 
кваліфікації та науково-педагогічних 
працівників ХОІППО до дистанційного 
навчання в системі ППО 

лютий Кучерук А.В. 
Мітягіна С.С. 

план заходів 

Розроблення інструментарію для 
проведення соціологічного дослідження 
щодо ставлення слухачів курсів підвищення 
кваліфікації та науково-педагогічних 
працівників ХОІППО до дистанційного 
навчання в системі ППО 

березень Мітягіна С.С. інструментарій 

Розроблення плану заходів соціологічного 
опитування педагогів щодо внутрішнього 
забезпечення профілактики булінгу в 
закладі загальної середньої освіти 

березень Шевчишена О.В. план заходів 

Розроблення інструментарію для 
проведення соціологічного опитування 
педагогів щодо внутрішнього забезпечення 
профілактики булінгу в закладі загальної 
середньої освіти 

квітень Шевчишена О.В. інструментарій 
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Розроблення програми соціологічного 
дослідження щодо міжнародного 
співробітництва закладів ЗСО 
Хмельницької області та міста 
Хмельницького 

січень-лютий Теслик А.О. програма 

Розроблення інструментарію для 
проведення соціологічного дослідження 
щодо міжнародного співробітництва 
закладів ЗСО Хмельницької області та 
міста Хмельницького 

лютий-
березень 

Теслик А.О. інструментарій 

Розроблення інструментарію для 
проведення IV етапу моніторингу 
навчальних досягнень учнів Нової 
української школи, які навчаються за 
різними освітніми проєктами  
(діагностувальні роботи для учнів 4-х класів 
з математики та української мови) 

квітень Романова О.В. інструментарій 

Розроблення інструментарію для 
проведення І етапу моніторингового 
соціологічного дослідження стану 
готовності педагогічних працівників закладів 
загальної середньої освіти до реалізації  
в освіті реформаційних процесів 

квітень-
вересень 

Фрига І.О. інструментарій 

Розроблення документаційного забез-
печення нормативно-правової бази для 
проведення досліджень освітнього 
середовища Хмельниччини на замовлення 
Департаменту освіти і науки ХОДА 

упродовж року 
(у разі потреби) 

Кучерук А.В. 
Мітягіна С.С. 

документи 

Розроблення інструментарію для 
проведення досліджень освітнього 
середовища Хмельниччини на замовлення 
Департаменту освіти і науки ХОДА 

упродовж року 
(у разі потреби) 

Кучерук А.В. 
Мітягіна С.С. 

інструментарій 

 

  



92 

9.2.2. Методична підтримка моніторингових і соціологічних досліджень 

  

Види роботи Термін 
виконання 

Відповідальні Очікуваний 
результат 

Підготовка до друку наукової статті «Моніторинг 
педагогічних якостей учителя» 

січень Шевчишена О.В. стаття 

Підготовка до друку посібника «Здійснення 
моніторингу в закладі загальної середньої 
освіти» 

квітень Кучерук А.В. посібник 

Підготовка до друку методичного посібника 
«Організація проведення моніторингу якості 
освіти в початковій школі» 

травень Фрига І.О. посібник 

Підготовка до друку статті «Методика 
вироблення управлінського рішення за 
результатами моніторингового дослідження» 

травень Кучерук А.В. стаття 

Підготовка до друку посібника «Виявлення 
резервів покращення якості профілактичної 
роботи з питань попередження булінгу в 
закладі загальної середньої освіти засобами 
соціологічних досліджень» (навчально-
методичний посібник) 

червень Шевчишена О.В. посібник 

Підготовка до друку методичного посібника 
«Розробка документаційного забезпечення 
моніторингових досліджень у закладі загальної 
середньої освіти» 

липень Мітягіна С.С. 
Теслик А.О. 

посібник 

Підготовка до друку наукової статті «Моніторинг 
стану навчальних досягнень учня початкових 
класів» 

вересень Фрига І.О. стаття 

Підготовка до друку наукової статті «Початкова 
освіта в країнах ЄС як напрям дослідження в 
українській педагогічній компаративістиці» 

жовтень Романова О.В. стаття 

Підготовка до друку інформаційного видання за 
результатами проведеного моніторингу 
«Соціологічний моніторинг стану надання 
освітніх послуг закладами дошкільної освіти 
Хмельницької області» 

жовтень Романова О.В. інформаційне 
видання 
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Підготовка до друку посібника «Алгоритм 
розробки кваліметричної моделі оцінки 
діяльності класного керівника» 

листопад Кучерук А.В. посібник 

Моніторинг комунікативної компетентності: 
методичні рекомендації 

жовтень Баля С.А. 
 

стаття 

Підготовка до друку методичного посібника 
«Моніторинг якості освіти в закладі дошкільної 
освіти» 

листопад Фрига І.О. 
Кучерук А.В. 
Баля С.А. 

посібник 

Підготовка до друку видання «Використання 
результатів PISA для покращення якості 
природничо-математичної освіти» 

грудень Баля С.А. інформаційне 
видання 

 

9.2.3. Науково-методичні заходи щодо проведення моніторингових та соціологічних досліджень 

 

Види роботи Термін 
виконання 

Відповідальні Очікуваний 
результат 

Навчально-методичний вебінар «Комплексний 
підхід до підготовки педагогічних працівників у 
системі ЗНО», 2 години 

січень Фрига І.О. 
Баля С.А. 

вебінар 

Круглий стіл за результатами IV етапу 
моніторингу навчальних досягнень учнів Нової 
української школи, які навчаються за різними 
освітніми проєктами 

червень Романова О.В. круглий стіл 

Тренінг «Організація моніторингових та 
соціологічних досліджень у закладі ЗСО: 
принципи, вимоги, методичні рекомендації» 

жовтень Кучерук А.В. 
Мітягіна С.С. 
Теслик А.О. 
 

тренінг 

Вебінар щодо виявлення резервів покращення 
якості профілактичної роботи з питань 
попередження булінгу в закладі ЗСО засобами 
соціологічних досліджень 

жовтень Шевчишена О.В.  
Кучерук А.В. 

вебінар 

Веб-семінар «Маркетинг і моніторинг в освіті» жовтень Баля С.А. веб-семінар 

Вебінар-консультація «Моделювання регіональ-
них моніторингових досліджень якості освіти» 

листопад Баля С.А. 
Фрига І.О. 

вебінар 
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9.3. Організаційно-методичний супровід зовнішнього незалежного оцінювання 

  

Види роботи Термін 
виконання 

Відповідальні Очікуваний 
результат 

Сприяння організації та проведенню 
ЗНО в області (співпраця з УЦОЯО та 
Вінницьким РЦОЯО)   

у разі потреби методисти НМЦ 
ОНРМД  

організаційні 
заходи 

Аналіз результатів ЗНО з української 
мови та літератури 

жовтень-грудень Манзюк С.А. семінар/вебінар 

Аналіз результатів ЗНО з іноземної 
мови  

жовтень-грудень Мороз Т.В. 
Луценко Л.П.  

семінар/вебінар 

Аналіз результатів ЗНО з історії    жовтень-грудень Кенц Г.І. семінар/вебінар 

Аналіз результатів ЗНО з математики жовтень-грудень Гринчук Л.В. семінар/вебінар 

Аналіз результатів ЗНО з фізики  жовтень-грудень Яцишена А.С. семінар/вебінар 

Аналіз результатів ЗНО з хімії  жовтень-грудень Дубковецька Г.М. семінар/вебінар 

Аналіз результатів ЗНО з географії  жовтень-грудень Галкін Д.В.  семінар/вебінар 

Аналіз результатів ЗНО з біології  жовтень-грудень Мирна Л.А. семінар/вебінар 
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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 
виконання 

Відповідальні Очікувані 
результати 

Співпраця з Британською Радою через 
участь у проєкті «Професійний розвиток 
учителя іноземної мови» 

січень 
лютий 
березень 

Мороз Т.В. поліпшення якості 
викладання та 
вивчення 
англійської мови у 
школах області 

Французький культурний центр при 
консульстві Франції. 
Семінар-практикум учителів 
французької мови 

лютий Луценко Л.П. вдосконалення 
викладання 
французької мови 
як другої іноземної 

Співпраця з волонтерським 
рухом  (Канада-Великобританія-США) 
через участь у Міжнародному літньому 
інституті вчителів англійської мови. 
Спецкурс на курсах підвищення 
кваліфікації вчителів англійської мови  

липень Мороз Т.В. 
Луценко Л.П. 

формування соціо-
культурної та мов-
леннєвої компе-
тенції вчителів, 
обмін досвідом, 
освоєння зарубіж-
них методів 
викладання 

Німецький культурний центр Гете-
інститут. 
Методико-дидактичний семінар-
практикум для вчителів німецької мови 

жовтень  Луценко Л.П підготовка вчителя 
до викладання 
німецької мови  
у нових умовах 

Участь у Всеукраїнському проєкті 
«Вивчай та розрізняй: інфо-медійна 
грамотність», який реалізується Радою 
міжнародних наукових досліджень та 
обмінів (IREX) за підтримки посольств 
США та Великої Британії. 

упродовж 
року 

Ратушняк Н.М. інтеграція на 
курсах підвищення 
кваліфікації 

Співпраця з фундацією «Свобода і 
демократія» (Варшава) 

упродовж 
року 

Пулатова Л.Й. інтеграція на 
курсах підвищення 
кваліфікації 

Гете-інститут, видавництва «Хубер», 
«Клетт», Лангеншайт»,«Оксфорд», 
«Експрес Паблішінг»,«Пірсон 
Едьюкейшн», «Кембрідж»,«ММ 
Паблікейшен» Семінари-тренінги 

упродовж 
року 

Мороз Т.В. 
Луценко Л.П. 

ознайомлення вчи-
телів з новою нав-
чально-методич-
ною літературою; 
підвищення про-
фесійного рівня 

Участь у заходах Гете-інституту упродовж 
року 

Луценко Л.П. інтеграція на 
курсах підвищення 
кваліфікації 
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10.2. Розробка та реалізація міжнародних програм і проєктів 

 Види роботи Термін 
виконання 

Відповідальні Очікувані 
результати 

Реалізація та популяризація однієї із сучас-
них форм громадянського виховання молоді 
– «Дискусія деліберації» в рамках Всеукра-
їнської асоціації викладачів історії та суспіль-
них дисциплін «Нова Доба» разом із парт-
нерською організацією «Street Law» (США) 

упродовж 
року 

Ратушняк Н.М. тренінг 

 
 

10.3 Консультаційно-методична допомога закладам ЗСО  
з питань міжнародної співпраці 

 

 Види роботи Термін 
виконання 

Відповідальні Очікувані 
результати 

Визначення концепції функціонування напряму 
діяльності НМЦ організації наукової роботи та 
моніторингових досліджень «Консультаційно-
методична допомога закладам ЗСО з питань 
міжнародної співпраці» 

січень-
березень 

Теслик А.О. 
Кучерук А.В. 

концепція 

Проведення соціологічного дослідження  
щодо міжнародного співробітництва закладів 
ЗСО (І етап) 

квітень-
грудень 

Теслик А.О. звітні 
матеріали 
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ХІ. ІНФОРМАЦІЙНО-ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 

11.1. Робота бібліотеки 

Види роботи Термін 
виконання 

Відповідальні Очікувальний 
результат 

Забезпечення оптимальних умов для 
збереження книжкового фонду. Організація 
палітурних робіт 

квітень-
травень  

Введенська С.Й. збереження 
фонду 

Оформлення передплати друкованих 
освітянських періодичних видань та 
контроль за їх надходженням 

жовтень-
листопад, 
березень-
квітень 

Введенська С.Й. 
Поліховська Л.П. 

задоволення 
інформаційних 
запитів 
користувачів 

Оформлення книжково-ілюстрованої вис-
тавки та підготовка каталогу до 300-річчя 
від дня народження українського філософа, 
поета, просвітителя Григорія Сковороди  

листопад-
грудень 

Введенська С.Й. популяризація 
творчості та 
інформування 
користувачів 

Вилучення морально застарілої та фізично 
зношеної літератури з фонду та здавання її 
в макулатуру 

грудень Введенська С.Й. 
Поліховська Л.П. 

упорядкування 
книжкового 
фонду 

Створення довідково-бібліографічного апа-
рату носіїв інформації віртуального ресурсу 

упродовж 
року 

Введенська С.Й. вільний доступ 
до інформації 

Надання методичної консультативної 
допомоги користувачам в отриманні та 
пошуку інформації 

упродовж 
року 

Введенська С.Й. задоволення 
запитів 
користувачів 

Запровадження нових бібліотечних та ін-
формаційних технологій у роботу бібліотеки 

упродовж 
року 

Введенська С.Й. 
Коновалов А.А. 

автоматизація 
бібліотечних 
процесів 

Організація тематичних виставок, 
присвячених знаменним та ювілейним 
датам 

упродовж 
року 

Введенська С.Й.  популяризація 
книжкового 
фонду, 
інформування 

Проведення інформаційних оглядів літера-
тури, складання інформаційних списків 

упродовж 
року 

Введенська С.Й. 
Фарварщук В.П. 

надання 
інформації 

Методичний та інформаційний супровід 
конференцій, семінарів, круглих столів 

упродовж 
року 

Введенська С.Й. інформування 

Створення оптимально комфортного та 
здорового середовища для самостійної 
підготовки користувачів 

упродовж 
року 

Введенська С.Й. задоволення 
потреб 
користувачів 

Оновлення каталогів нових надходжень у 
програмі “Шкільна бібліотека” 

упродовж 
року 

Введенська С.Й. збереження та 
систематизація 
інформації 

Участь у науково-практичних конференціях, 
семінарах, круглих столах, майстер-класах 
з питань бібліотечної роботи 

упродовж 
року 

Фарварщук В.П. 
Введенська С.Й. 

підвищення 
фахового рівня 
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Висвітлення інформації про видатних лю-
дей Хмельниччини та пам’ятні дати на сайті 
ХОІППО та в газеті “Майбуття” 

упродовж 
року  

Введенська С.Й. 
Фарварщук В.П.. 

інформування 

Оформлення постійно діючої виставки 
“Бринить, співає рідна мова, чарує, тішить  
і п’янить” (О.Олесь) 

упродовж 
року 

Введенська С.Й. популяризація 
української мови 

Оновлення постійно діючих експозицій 
“Краєзнавство – нові традиції та цінності”, 
“Поетами оспівана земля”  

упродовж 
року 

Введенська С.Й. інформування 
користувачів 
щодо 
краєзнавства 

Каталогізування періодичних видань на 
електронних носіях 

упродовж 
року 

Введенська С.Й. систематизація 
інформації 

 

 
11.2. Видавнича діяльність інституту 

 

 Види роботи Термін 
виконання 

Відповідальний Форми 
узагальнення 

Видання журналу «Педагогічний вісник Поділля»: 

Географія, економіка 
 

І квартал Сірман Б.О. 
Чернега М.В. 
Галкін Д.В. 

журнал 

Іноземна мова 
 

ІІ квартал Сірман Б.О. 
Чернега М.В. 
Луценко Л.П. 
Мороз Т.В. 

журнал 

Хімія 
 

ІІІ квартал Чернега М.В. 
Сірман Б.О. 
Дубковецька Г.М. 

журнал 

Трудове навчання, технології 
 

IV квартал Сірман Б.О. 
Чернега М.В. 
Павич Н.М. 

журнал 

Видання газети «Майбуття» двічі на 
місяць 

Чернега М.В. 
Сірман Б.О. 

інтернет-
видання 

Тематичний випуск газети «Майбуття» 
«Учитель історії НУШ: «Я іду в 5 клас» 

серпень  
(ІІ квартал) 

Чернега М.В. 
Сірман Б.О. 
Кенц Г.І. 

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

 Види роботи Термін 
виконання 

Відповідальні Форми 
узагальнення 

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

постійно Пастернак О.В. інформаційні 
матеріали на 
сайті 

Адміністрування блогів: 
“Дошкільний світ Хмельниччини” 
http://svitdoshkillia.blogspot.com/ 
“Батькам майбутніх першокласників” 
http://stepforschool.blogspot.com/ 
“Цифровий методичний кейс педагогів 
дошкільної освіти територіальних громад” 
http://metodcacepedagog.blogspot.com/ 
U-tube каналу “Дошкілля Хмельниччини” 

упродовж 
року 

Дарченко Л.Г. інформація, 
відео 

Адміністрування та модернізація груп у 
соціальній мережі Facebook: 
“Дошкілля Хмельниччини” 
https://www.facebook.com/groups/752227128244877 
“Наш Афлатот. Хмельницька область” 
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 
Музична скринька для дошкілля 
Хмельниччини 
https://www.facebook.com/groups/1072089190262434 

упродовж 
року 

Дарченко Л.Г. 
Каратаєва М.І. 

інформація 

Адміністрування блогу “Спеціальна освіта” 
https://speceduhmoippo.blogspot.com/ 

упродовж 
року 

Грицюк Н.Г. 
Дрижал О.М. 

інформація 

 

11.4. Виставкова діяльність 

Види роботи Термін 
виконання 

Відповідальні Очікуваний 
результат 

Організація та забезпечення роботи 
експертних комісій щодо оцінювання 
конкурсних робіт постійно діючої обласної 
виставки ”Освіта Хмельниччини на 
шляхах реформування – 2022"  

01.06 – 01.11 Пастернак О.В. 
голови 
експертних 
комісій ХОІППО 

електронна роз-
силка робіт учас-
ників за номіна-
ціями, вистав-
лення на сайті  

http://svitdoshkillia.blogspot.com/
http://stepforschool.blogspot.com/
http://metodcacepedagog.blogspot.com/
https://www.facebook.com/groups/752227128244877
https://www.facebook.com/groups/465886650411355/
https://www.facebook.com/groups/1914367918650175/
https://www.facebook.com/groups/343214019466020/
https://www.facebook.com/groups/774406250046212
https://www.facebook.com/groups/1072089190262434


100 

Оформлення підсумкової звітної 
документації за результатами роботи 
експертних комісій, оформлення 
нагородних документів 

01.10 – 01.11. Голови 
експертних 
комісій ХОІППО, 
секретарі 

зведена 
відомість за 
результатами, 
протокол 
засідання ЕК 

Інформаційно-методичний лист «Про 
організацію роботи обласної педагогічної 
виставки «Освіта Хмельниччини на 
шляхах реформування» у 2022 році  

січень Пастернак О.В. лист, електронна 
розсилка, публі-
кація на сайті 

Організація конкурсного відбору робіт 
учасників обласного етапу педагогічної 
виставки “Освіта Хмельниччини на 
шляхах реформування – 2022"  

лютий-
березень 

Пастернак О.В. 
керівники  струк-
турних підрозді-
лів з питань осві-
ти ТГ, директори 
ЦПРП, керівники 
обласних закла-
дів освіти   

систематизація 
робіт учасників  
за номінаціями,  
формування 
обласного 
реєстру  

Реєстрація, облік та систематизація 
конкурсних робіт постійно діючої обласної 
виставки ”Освіта Хмельниччини на 
шляхах реформування – 2022” 

березень- 
травень 

Пастернак О.В. обласний загаль-
ний реєстр, 
реєстраційні 
каталоги за 
номінаціями 

Підготовка підсумкових інформаційно-
аналітичних даних щодо  результатів 
участі педагогів області у виставці 
”Освіта  Хмельниччини на шляхах 
реформування – 2022”  

грудень Пастернак О.В. рідсумковий 
наказ  

Популяризація та розміщення  на сайті 
“Цифрова лабораторія ППД ХОІППО” в 
розділі “Виставка” конкурсних робіт 
переможців постійно діючої обласної 
виставки ”Освіта Хмельниччини на 
шляхах реформування – 2022” 

грудень Пастернак О.В. сайт “Цифрова 
лабораторія ППД 
ХОІППО” 
http://dn.hoippo. 
km.ua/vystavka/ 
 

Затвердження списків експертних комісій 
відповідно до номінацій на наступний рік 

грудень Пастернак О.В. 
члени науково-
методичної ради 

склад експертних 
комісій відповід-
но до номінацій 

 Організаційні заходи для функціонування 
постійно діючої обласної педагогічної 
виставки "Освіта Хмельниччини на 
шляхах реформування"  

упродовж 
року 
відповідно до 
плану роботи 
лабораторії 

Пастернак О.В. інформаційно-
методичний 
лист, 
рекомендації 

Організаційні заходи для функціонування 
постійно діючої обласної педагогічної 
виставки "Освіта Хмельниччини на 
шляхах реформування"  

постійно Пастернак О.В. 
методисти 
ХОІППО 

консультування, 
рекомендації  

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

на запит Пастернак О.В. виїзна виставка 
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ХІІІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

  

Назва заходу Вартість (грн) Термін 
виконання 

Відповідальні 
особи 

Фінансовий супровід ІІІ етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад 
з базових дисциплін у  2022 р.,  
в т.ч. виплати премій переможцям 

883123 січень-травень Поліковська Л.П. 
Антонюк Г.А.                      
Шевчук М.О. 

Фінансовий  супровід обласного 
туру Всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року – 2022» 

332650 лютий Поліковська Л.П. 
Антонюк Г.А.                      
Шевчук М.О. 

Оплата витрат  на проведення  
відбірково-тренувальних і 
навчально-тренувальних зборів   
для участі в ІУ етапі Всеукраїнських 
учнівських олімпіад  у 2022 р. 

194651 березень-квітень Поліковська Л.П. 
Антонюк Г.А.                      
Шевчук М.О. 

Оплата витрат на відрядження 
членів журі (працівників Інституту) 
та учасників ІV етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад  
від Хмельницької області у 2022  р. 

80306 березень-квітень Поліковська Л.П. 
Шевчук М.О. 

Фінансовий супровід ІV етапу 
Всеукраїнської учнівської олімпіади 
з правознавства у  2022 р. 

200000 
 

березень-квітень Поліковська Л.П. 
Антонюк Г.А.                      
Шевчук М.О. 

Фінансовий супровід  обласного 
етапу Всеукраїнських учнівських 
турнірів у 2022 р. 

93405 протягом року Поліковська Л.П. 
Антонюк Г.А.                      
Шевчук М.О. 

Фінансовий супровід проведення  
обласної Інтернет-олімпіади з 
математики у 2022/2023 н.р. 

62368 листопад-
грудень 

Поліковська Л.П. 
Антонюк Г.А.                      
Шевчук М.О. 

Фінансовий супровід проведення 
обласної Інтернет-олімпіади з 
програмування у 2022/2023 н.р. 

45428 листопад-
грудень 

Поліковська Л.П. 
Антонюк Г.А.                      
Шевчук М.О. 

Фінансовий супровід відбіркового 
конкурсу "Учитель року – 2023» 

41189 грудень Поліковська Л.П. 
Антонюк Г.А.                      
Шевчук М.О. 
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