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Пріоритетні напрями роботи 

Хмельницького ОІППО на 2023 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. 

 

 Розвиток цілісної загальнодержавної політики національно-патріотичного 

виховання шляхом формування та утвердження української громадянської 

ідентичності. 

 

 Співпраця із закладами дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти з 

питань 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 в практику роботи. 

 

 Реалізації 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, забезпечення якісної освіти та подолання освітніх витрат в умовах 

децентралізації. 

 

 Застосування варіативних моделей організації освітнього процесу та оновлення 

змісту і форм організації підвищення кваліфікації педагогічних кадрів закладів 

освіти в рамках реалізації Концепції «Нова українська школа». 

 

 Підвищення кваліфікації вчителів основної школи відповідно до нових професійних 

стандартів і вимог Концепції «Нова українська школа». 

 

 Надання додаткових освітніх послуг, консультацій на замовлення закладів та 

установ соціальної сфери різних типів і форм власності, місцевих органів 

управління освіти. 
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 Забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників з питань організації 

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. 

 

 Формування єдиної системи виявлення здібностей та обдаровань учнів та 

психолого-педагогічного супроводу розвитку обдарованої молоді, підвищення 

рівня організаційно-методичної підготовки учнів закладів освіти до участі у 

всеукраїнської учнівських олімпіадах, турнірах, конкурсах. 

 

 Підвищення інноваційного потенціалу науково-педагогічних і педагогічних 

працівників через залучення їх до інноваційної та дослідно-експериментальної 

діяльності. 

 

 Удосконалення 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 з 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. 
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1.2. Формування планів роботи структурних підрозділів 

  

Зміст роботи Термін 
виконання 

Відповідальний 

1.3.1. Скласти план роботи: 

кафедр, центрів, бібліотеки інституту:   

         річні до 
15.01.2023 р. 

зав. кафедрами 
зав. центрами 
зав. бібліотекою 

         місячні до 1 числа 
кожного 
місяця 

зав. центрами 

         курсів, семінарів за 2 тижні 
до початку 

Білик Н.В. 
Попик А.С. 
зав. кафедрами 
зав. центрами 

шкіл вищої педагогічної майстерності, 
педагогічного досвіду 

до 10 січня зав. кафедрами 
зав. центрами 

творчих груп, майстерень, лабораторій до 10 січня зав. кафедрами 
зав. центрами 

науково-дослідної та дослідно-експериментальної 
роботи 

до 10 січня зав. кафедрами 

1.3.2. Скласти графіки 

курсів підвищення кваліфікації педагогічних і 
керівних працівників області на 2023 рік 

до 
01.01.2023 р. 

Білик Н.В. 

консультацій до 10 січня зав. кафедрами 
зав. центрами 

засідань творчих груп до 10 січня зав. кафедрами 
зав. центрами 

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

до 10 січня зав. кафедрами 
зав. центрами 
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1.3. Засідання науково-методичної ради 
  

І засідання (лютий) 

Про затвердження рішень експертних предметних комісій щодо 
експертизи та схвалення методичних розробок педагогів, які 
претендують на встановлення звання «Учитель-методист», 
«Вихователь-методист», «Викладач-методист», «Практичний 
психолог-методист», «Педагог-організатор-методист», «Керівник 
гуртка – методист» у 2023 році 

Пастернак О.В. 

ІІ засідання (березень) 

Науково-методичний супровід професійного розвитку вчителів 
мистецької освітньої галузі в умовах реформування 

Махмутова А.Є. 

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

Дарченко Л.Г. 

Про хід виконання рішення науково-методичної ради від 
22.12.2022 р. № 5 «Навчання з використанням дистанційних 
технологій на курсах підвищення кваліфікації Хмельницького 
ОІППО: підсумки соціологічного дослідження» 

Кучерук А.В. 

ІІІ засідання (травень) 

Впровадження нових варіативних модулів навчання модульної 
навчальної програми «Фізична культура» 

Шкарпета В.Л. 

Про роботу обласної творчої групи вчителів початкових класів. 
«Школа Вищої педагогічної майстерності» 

Кулик О.О. 

Про хід виконання рішення науково-методичної ради від 
01.11.2022 р. №4 «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. 
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ІV засідання (жовтень) 

Про науково-методичну підтримку професійного розвитку 
вчителів зарубіжної літератури в умовах реалізації Концепції 
«Нова українська школа» 

Каліночкіна Ю.М. 

Про системну організацію військово-патріотичного виховання в 
закладах загальної середньої освіти області 

Юхимчук А.І. 

Про хід виконання рішення науково-методичної ради від 
01.11.2022 р. №4 «Про фахову підготовку вчителів історії до 
професійної діяльності в умовах Нової української школи» 

Кенц Г.І. 

Про хід виконання рішення науково-методичної ради від 
01.11.2022 р. №4 «Про здійснення науково-методичного 
супроводу індивідуальної траєкторії професійного розвитку 
вчителів трудового навчання ЗЗСО області» 

Павич Н.М. 

V засідання (грудень) 
(спільно із засіданням вченої ради) 
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1.4. План підвищення кваліфікації науково-педагогічних 
та педагогічних працівників закладу 

  

Категорія курсів підвищення 
кваліфікації при ЦІППО 

ПІБ працівника 
інституту 

Посада Місце 
проведення 

Термін 
проведення 

Психологія, корекційна та 
інклюзивна освіта 

Войтович 
Галина Іванівна 

ст. викладач ЦІППО 
січень-  
червень 

Якість освіти, ЗНО, 
моніторинг та атестація 

Мітягіна 
Світлана 
Сергіївна 

методист ЦІППО 
січень-  
червень 

Завідувачі (методисти) 
центрів (кабінетів, лабора-
торій) дистанційного 
навчання закладів ППО 

Зубик Віталій 
Віталійович 

методист ЦІППО 
січень-  
червень 

Завідувачі (методисти) 
центрів (кабінетів, лабора-
торій) дистанційного 
навчання закладів ППО 

Наконечна 
Наталія 
Анатоліївна 

методист ЦІППО 
січень-  
червень 

Завідувачі (методисти) 
центрів (кабінетів, лабора-
торій) дистанційного 
навчання закладів ППО 

Ребрина 
Віталій 
Арсенович 

завідувач 
центру 

ЦІППО 
Січень-  
червень 

Методисти закладів ППО 
без виділення профілю 

Білик Наталія 
Валентинівна 

методист ЦІППО 
січень-  
червень 

Методисти закладів ППО 
без виділення профілю 

Гіджеліцька 
Тетяна 
Володимирівна 

методист ЦІППО 
січень-  
червень 

Методисти закладів ППО 
без виділення профілю 

Гринчук 
Людмила 
Володимирівна 

методист ЦІППО 
січень-  
червень 

Методисти закладів ППО 
без виділення профілю 

Красовська 
Валентина 
Юріївна 

методист ЦІППО 
січень-  
червень 

Методисти закладів ППО 
без виділення профілю 

Яцишена Анна 
Сергіївна 

методист ЦІППО 
січень-  
червень 

Методисти закладів ППО 
без виділення профілю 

Фарварщук 
Валентина 
Пилипівна 

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

  
2.1. Державні програми 

  

Назва програми Термін 
виконання 

Відповідальний Форми 
узагальнення 

Державна цільова соціальна 
програма національно-патріотично-
го виховання на період до 2025 р. 
(постанова КМУ від 30.06.2021 р. 
№673) 

упродовж 
року 

Харчук А.М. 
Гончарук Г.М. 

звіт про 
виконання  
в межах 
компетенції        

Національна стратегія розбудови 
безпечного і здорового освітнього 
середовища 

упродовж 
року  

Шкарпета В.Л. 
Гіджеліцька Т.В. 

звіт 

План заходів з реалізації Концепції 
розвитку охорони психічного 
здоров’я 

упродовж 
року 

Страшнюк Ж.Д. звіт 

 
2.2. Регіональні програми 

  

Назва програми Термін 
виконання 

Відповідальний Форми 
узагальнення 

Цільова  соціальна програма 
національно- патріотичного 
виховання у Хмельницькій 
області на 2022-2025 роки 
(рішення обласної ради від  
22 грудня 2021 р. №48-7/2021) 

упродовж року Харчук А.М. 
Гончарук Г.М. 
Орловська Н.М. 
Баля С.А. 

звіт про 
виконання в 
межах 
компетенції     

Цільова комплексна програма 
розвитку освіти Хмельницької 
області на 2021-2025 роки 
(затверджена рішенням сесії 
Хмельницької обласної ради від 
24.09.2020 р. № 39-34/2020) 

упродовж року Гіджеліцький І.К 
  

звіт про 
виконання в 
межах 
компетенції 

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 

Програма поводження з відхо-
дами в Хмельницькій області на 
2018-2022 роки (затверджена 
рішенням сесії Хмельницької 
обласної ради від 27.03.2018 р. 
№39-18/2018) 

січень Мирна Л.А. 
Дарченко Л.В. 

звіт 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/назви заходів Термін виконання Відповідальний Форми 
узагальнення 

Зелений міст: екологія в умовах 
війни 

жовтень- 
листопад 

Гільберг Т.Г. збірник  

Міжрегіональне засідання 
кафедр менеджменту освіти 
Хмельницького, Волинського, 
Івано-Франківського, Рівненсь-
кого ОІППО «Науково-методич-
ний супровід управлінської 
діяльності керівника закладу 
освіти в умовах автономії» 

червень Гуменюк В.В. збірник  

Круглий стіл «Громадянська 
компетентність як ключова у 
формуванні демократичного 
суспільства України» 

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

 

збірник 
матеріалів 

 
 

3.2. Заходи регіонального та обласного рівнів 
  

Види роботи Термін 
виконання 

Відповідальний Форми 
узагальнення 

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

лютий- 
вересень 

Мединська А. 
Пулатова Л.Й. 
Вашеняк І.Б. 

  

методичні 
рекомендації 

Науково-практична конференція 
«Травневі сходини (пам’яті 
І.Русого)» спільно з 
Пасічнянським ліцеєм ім.І.Русого 

травень Гуменюк В.В. збірник 

Науково-практична конференція 
«Початкова освіта в НУШ: 
сучасний стан, досвід 
упровадження, перспективи» 

 жовтень  Ковальська О.П., 
кафедра 

електронний 
збірник за 
матеріалами 
конференції 

Науково- практична конференція 
«Сучасні тенденції інноваційного 
розвитку  дошкільної освіти в 
умовах сьогодення» 

вересень  Харченко А.А., 
кафедра 

електронний 
збірник за 
матеріалами 
конференції 

Круглий стіл до Європейського 
дня мов 

вересень Луценко Л.П. 
Мороз Т.В. 
Пулатова Л. 

методичні 
рекомендації 
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Науково-практична конференція 
«Управління закладом освіти в 
умовах реалізації Концепції 
Нової української школи: досвід 
та перспективи» 

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

збірник  

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

жовтень Гіджеліцький І.К. 
Кошка О.А. 
методисти НМЦ 

збірник 

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. 

збірник 

VІІІ науково-практична 
конференція «Освіта 
Хмельниччини: психолого-
педагогічний супровід 
модернізаційних процесів» 

жовтень- 
листопад 

завідувач кафедри 
педагогіки та 
психології 

електронний 
збірник 

Серія воркшопів до Дня 
української писемності та мови 

листопад Місінькевич О.М. 
Пулатова Л.Й. 

методичні 
рекомендації 

Круглий стіл «Розвиток закладу 
середньої освіти в умовах 
автономії: управління на 
випередження» 

листопад  Каліночкіна Ю.М. матеріали 
засідання 

Серія вебінарів у рамках 
обласного проєкту «Митці 
рідного краю» 

упродовж року Махмутова А.Є. розділ блогу «Мис-
тецькі зустрічі» для 
вчителів мистець-
ких дисциплін, 
інтерактивна карта 
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IV. ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  

КЕРІВНИХ І ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ 

 

4.1. 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 (стаж на посаді більше 2-х років)  3       3 75 

Заступники директорів ЗЗСО з навчальної, навчально-

виховної роботи (стаж на посаді більше 2 років) 

 
4       4 99 

Заступники директорів ЗЗСО з виховної роботи (стаж на посаді 

більше 2 років) 

 
2       2 40 

Директори  закладів дошкільної освіти  2       2 55 

Директори,заступники, методисти, завідувачі відділів та 

культорганізатори закладів позашкільної освіти  
 1       1 23 

Керівники гуртків науково-технічного  напряму  2       2 47 

Керівники гуртків еколого-натуралістичного та туристсько-

краєзнавчого напрямів 
 1       1 29 

Керівники гуртків фольклорно-етнографічного та художньо-

естетичного напряму 
 2       2 60 

Новопризначені директори ЗЗСО (термін роботи на займаній 

посаді до 2-х років), що не проходили курси як новопризначені 

керівники    

1        1 30 

Новопризначені заступники директорів ЗЗСО з навчальної, 

навчально-виховної, виховної роботи (термін роботи на 

займаній посаді до 2-х років), що не проходили курси як 

новопризначені керівники    

2        2 56 

Новопризначені директори ЗЗСО (термін роботи на займаній 

посаді до 2-х років), що пройшли навчання в ХОІППО в 2022 

році як новопризначені керівники за 90 год. програмoю 

1        1 28 

Новопризначені заступники директорів ЗЗСО з навчальної, 

навчально-виховної, виховної роботи (термін роботи на 

займаній посаді до 2-х років), що пройшли навчання в ХОІППО 

в 2022 році як новопризначені керівники за 90 год. програмoю 

1        1 27 

Директори закладів дошкільної освіти та вихователі 2        2 56 

Педагоги-організатори   5      5 140 

Бібліотекарі закладів освіти   4      4 94 

Вчителі проєктних класів Всеукраїнського науково-

педагогічного проєкту «Інтелект України» (1-ший клас) 
    1    1 28 

Керівники закладів освіти, директори та консультанти ЦПРПП 

«Вивчення якості педагогічної діяльності в системі 

внутрішнього моніторингу якості освіти» 

    1    1 50 

Разом по кафедрі 7 17 9  2    35 937 
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кафедра теорії і методик дошкільної та початкової освіти 
Вихователь  – методист  ЗДО   2       2 45 

Вихователі  ЗДО  18    3   21 572 

Музичні  керівники  ЗДО  3       3 83 

Керівники  гуртків ЗДО  2       2 41 

Інструктори  з фізкультури ЗДО  1       1 28 

Вчителі початкової школи   18    4  22 761 

Вихователь  групи  подовженого дня   3      3 157 

Разом по кафедрі  26 21   3 4  54  1687 

кафедра теорії і методик суспільно-гуманітарних дисциплін 
Вчителі української мови та літератури   11    2  13 363 

Вчителі зарубіжної літератури   6    1  7 191 

Вчителі музичного мистецтва    2      2 85 

Вчителі образотворчого мистецтва   2      2 88 

Вчителі інтегрованого курсу «Мистецтво»   2      2 71 

Вчителі музичного мистецтва,образотворчого мистецтва та 

інтегрованого курсу «Мистецтво», які викладають в початковій 

школі (за фахом)які викладають в початковій школі (за фахом) 

 

 1      1 38 

Вчителі англійської мови   4    2  6 238 

Вчителі англійської мови, які викладають в початковій школі 

(за фахом) 

 
 3    1  4 133 

Вчителі німецької мови   2      2 52 

Вчителі французької, польської мови   1      1 23 

Вчителі історії   4    1  5 179 

Вчителі громадянської освіти    2      2 48 

Вчителі інтегрованих курсів 5-6 класів «Історія та 

громадянська освіта» 

 
 1      1 41 

Вчителі правознавства   2      2 78 

Вчителі предметів духовно-морального спрямування (етика, 

християнська етика) 

 
 1      1 48 

Разом по кафедрі   44    7  51 1676 
кафедра теорії і методик природничо-математичних дисциплін 

Вчителі інформатики   4      4 179 

Вчителі біології (6-9 кл.) 
  4      4 101 

Вчителів біології та екології (10-11 кл.)   2      2 61 

Вчителі природничої освітньої галузі (інтегровані курси)   2      2 47 

Вчителі географії   4      4 142 

Вчителі фізики (7-9 кл.)   3      3 119 

Вчителі фізики та астрономії  (10-11 кл.)   2      2 53 

Вчителі трудового навчання/технологій (5-9 кл.)   5      5 102 

Вчителі технологій та креслення (10-11 кл.)   2      2 37 

Вчителі хімії   3      3 126 

Вчителі математики   7     1  8 120 

Разом по кафедрі   38    1  39 1087 
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кафедра педагогіки та психології 
Практичні психологи ЗДО   1       1 33 

Асистенти вихователів інклюзивних груп ЗДО  2       2 42 

Асистенти вихователів інклюзивних груп ЗДО 

(новопризначені) 
 1       1 35 

Педагогічні працівники інклюзивних груп ЗДО  2       2 42 

Педагогічні працівники інклюзивних груп ЗДО 

 (без досвіду роботи в інклюзивній групі) 
 1       1 20 

Дефектологи, логопеди ЗДО  1       1 25 

Логопеди ЗДО  1       1 25 

Вчителі фізичної культури   3      3 108 

Вчителі фізичної культури у початковій школі   1      1 38 

Вчителі предмета “Захист України”   2      2 92 

Вчителі предмета “Захист України” за напрямом «Медико-

санітарна підготовка» 
  1      1 34 

Вчителі-логопеди ЗЗСО    1      1 22 

Вчителі-дефектологи ЗЗСО   2      2 42 

Практичні психологи ЗЗСО   2      2 90 

Соціальні педагоги ЗЗСО   2      2 53 

Вихователі шкіл-інтернатів, навчально-реабілітаційних центрів   1      1 34 

Директори, фахівці (консультанти) інклюзивно-ресурсних 

центрів: вчителі-логопеди, вчителі-дефектологи, практичні 

психологи, вчителі-реабілітологи інклюзивно-ресурних центрів 

  1      1 31 

Асистенти вчителів інклюзивного навчання   2      2 117 

Асистенти вчителів інклюзивного навчання (новопризначені, 1 

рік роботи) 
  3      3 127 

Вчителі індивідуального навчання      3   3 6 125 

Класні керівники     3   1 4 134 

Вчителі інклюзивного навчання     3   1 4 142 

Вчителі інклюзивного навчання,вчителі інклюзивного навчання 

(без досвіду роботи в інклюзивному класі) 
       2 2 48 

Вчителі інклюзивного навчання (без досвіду роботи в 

інклюзивному класі) 
    2     2 104 

Вчителі «Основ здоров’я» (6-9 кл.)     2    2 101 

Вчителі 5-6 класів інтегрованого курсу 

«Здоров'я, безпека та добробут» 
    1    1 49 

Разом по кафедрі  9 21   14   7 51 1713 
ВСЬОГО ПО КАФЕДРАХ: 
 7 52 133   16 3 12 7 230 7100 
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4.2. Реалізація інших форм підготовки педагогічних кадрів. 
Заходи з видачею сертифікатів (семінарів, семінарів-практикумів,  

тренінгів, вебінарів, майстер-класів тощо) 
  

Види роботи Термін 
виконання 

Відповідальний Форми 
узагальнення 

Семінар «Сучасні підходи до 
викладання та вивчення іноземної 
мови в Новій українській школі» 

січень Мороз Т.В., 
Луценко Л.П. 

навчальні 
матеріали 

Тренінг «Нова українська школа: 
перехід на наступний рівень. 
«Математична освітня галузь» (10 год) 

січень, 
лютий 

Гринчук Л.В. презентаційні 
матеріали 

Семінар «Якість дошкільної освіти: 
сучасна ситуація та погляд у 
перспективу» 

січень- 
лютий 

Харченко А.А. 
кафедра, 
профільний центр 

презентаційні 
матеріали 

Наукова студія для вчителів біології 
опорних шкіл та профільних класів 
«Інновації та проривні технології в 
біології» 

січень 
лютий 
березень 
квітень 

Мирна Л.А. презентаційні 
матеріали 

Тренінг «Школа – простір безпеки» з 
керівниками закладів ЗЗСО 

січень 
березень 

Каліночкіна Ю.М. презентаційні 
матеріали 

Круглий стіл працівників центрів 
професійного розвитку «Підтримка 
професійного розвитку педпрацівників: 
практики діяльності ЦПР ПП області» 

лютий Кошка О.А. збірник 

Семінар-практикум для директорів 
інклюзивно-ресурсних центрів, 
вихователів та асистентів вихователів 
закладів дошкільної освіти «Роль 
міжособистісної взаємодії між 
вихователем, батьками та асистентом 
вихователя дошкільної інклюзивної 
групи» 

лютий Мельник С.В. методичні 
матеріали, 
презентації, 
сертифікати 

Семінар для шкільних бібліотекарів 
«Розвиток професійної компетентності 
працівника бібліотеки закладу 
загальної середньої освіти» 

лютий Фарварщук В.П. 
 

методичні 
матеріали 

Семінар "Науково-методичний 
супровід реалізації реформи Нової 
української школи та Державних 
стандартів освіти осіб з особливими 
освітніми потребами" (для керівників 
спеціальних закладів освіти, закладів 
загальної середньої освіти обласного 
підпорядкування) 

лютий Грицюк Н.Г. презентаційні 
матеріали 
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Семінар «Культура добросусідства. 
Український віночок» (для 
вихователів-методистів ЗДО) 

березень Дарченко Л.Г. презентаційні 
матеріали 

Тренінг «Інформаційна безпека як 
складова інформаційно-цифрової 
компетентності педагога» 

березень Сологуб О.С. інформація на 
сайті Інституту 

Семінар для працівників бібліотек 
закладів загальної середньої освіти 
області за результатами 
Всеукраїнського місячника «У нас 
єдина мета – Україна свята, 
нездоланна ніким і ніколи!» 

березень Фарварщук В.П. 
 

методичні 
матеріали 
 

Батл «Шкільні підручники 
інтегрованого курсу «Мистецтво»» 

березень Махмутова А.Є. презентаційні 
матеріали 

Семінар «Цифрові інструменти для 
формувального оцінювання» (для 
педпрацівників основ здоров’я) 

березень Гіджеліцька Т.В. презентаційні 
матеріали 

Тренінг «Бренд учителя в цифровому 
світі» 

березень Місінькевич О.М. чек-лист 

Семінар «Урок фізичної культури в 
сучасній українській школі» 

квітень Шкарпета В.Л. презентаційні 
матеріали 

Вебінар «Інформаційно-комунікаційна 
компетентність педагога ЗДО»  
(2 заняття) 

квітень Дарченко Л.Г. презентаційні 
матеріали 

Семінар «Дослідно-експериментальна 
робота в закладі освіти: від теорії до 
практики» 

квітень Красовська В.Ю. матеріали 
семінару 

Вебінар «Основні нормативно-правові 
акти у сфері освіти, особливості їх 
застосування в управлінні закладом 
освіти»  

квітень Блажиєвська В.М. презентаційні 
матеріали 

Семінар для бібліотечних працівників 
бібліотек закладів освіти міста 
Кам’янця-Подільського «Розвиток 
професійної компетентності 
працівника бібліотеки закладу 
загальної середньої освіти» 

квітень Фарварщук В.П. 
 

методичні 
матеріали 
 

Семінар «Формувальне оцінювання в 
НУШ: базова середня освіта» (для 
вчителів етики) 

квітень Левицький В.В. дидактичні 
матеріали 

Семінар «Розвиток у вихованців 
загальної культури, здатності до 
саморозвитку, самонавчання в умовах 
глобальних змін і викликів» 

квітень Гончарук Г.М., 
Орловська Н.М. 

методичні 
рекомендації 
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Семінар для відповідальних за 
психологічну службу в територіальних 
громадах, практичних психологів 
інклюзивно-ресурсних центрів 
«Специфіка роботи практичного 
психолога з дітьми з розладами 
аутичного спектру» 

квітень Страшнюк Ж.Д. 
ОНМЦ ПС, 
Мельник С.В. 
ОРЦ 

презентаційні 
матеріали 

Семінар «Сучасні способи розробки 
навчальних матеріалів для вивчення 
математики» 

квітень Гринчук Л.В. презентаційні 
матеріали 

Тренінг «Управління закладом 
загальної середньої освіти в умовах 
автономії» 

квітень, 
жовтень 

Каліночкіна Ю.М. 
 

матеріали 
тренінгу 

Семінар-практикум "Організація 
логопедичного супроводу дітей з 
особливими освітніми потребами в 
умовах очно-дистанційної корекційної 
роботи" (для вчителів-логопедів) 

травень Грицюк Н.Г. презентаційні 
матеріали 

Семінар-практикум для директорів 
інклюзивно-ресурсних центрів, 
учителів та асистентів учителів 
закладів загальної середньої освіти 
«Організаційні засади діяльності 
вчителя інклюзивного навчання та 
асистента вчителя. Шляхи співпраці з 
педагогами» 

травень Мельник С.В. методичні 
матеріали, 
презентації, 
сертифікати 

Тренінг «Оцінювання на уроках 
фізичної культури відповідно до НУШ. 
5-6 класи» 

травень Шкарпета В.Л. презентаційний 
матеріал 

Семінар «Академічна доброчесність у 
педагогічній діяльності: нормативне 
забезпечення та практика реалізації» 

травень Зазуліна Л.В. презентаційні та 
дидактичні 
матеріали 

Тренінг «Культура добросусідства» у 
початковій школі» (платна основа) 

травень Галас А.В. презентаційні 
матеріали 

Тренінг «Медіагігієна вчителя 
початкової школи» 

травень Кулик О.О. презентаційні 
матеріали 

Семінар для вчителів громадянської 
освіти «Деліберізація в освіті: 
конструктивні компоненти» 

травень Левицький В.В. презентаційні 
матеріали 

Тренінг «Здійснення ефективного 
зворотного зв’язку в контексті НУШ під 
час вивчення англійської мови» 

червень Мороз Т.В. презентаційні 
матеріали 

Тренінг «Здійснення ефективного 
зворотного зв’язку в контексті НУШ під 
час вивчення німецької мови» 

червень Луценко Л.П. презентаційні 
матеріали 
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Тренінг «Методика розв’язування 
географічних задач» 

червень Думанська Г.В. презентаційні 
матеріали 

Семінар «Лідерська компетентність 
педагога ЗДО як складова загальних 
компетентностей» (для голів 
методичних об’єднань) 

червень Дарченко Л.Г. презентаційні 
матеріали 

Тренінг «Оцінювання з історії в НУШ» червень Кенц Г.І. навчальні 
матеріали 

Семінар «Сучасні практики 
оцінювання» (для вчителів української 
мови та літератури) 

червень Манзюк С.А. матеріали 
семінару 

Семінар «Навчальний проєкт – 
ефективний засіб формування 
предметних і ключових 
компетентностей учнів» 

червень Яцишена А.С. презентаційні 
матеріали 

Семінар для педагогічних працівників 
закладів позашкільної освіти 
«Інноваційна діяльність закладу 
позашкільної освіти в умовах 
реформування» 

червень 
 

Гончарук Г.М., 
Орловська Н.М. 

методичні 
рекомендації 

Семінар-практикум «Особистісний та 
професійний розвиток педагога 
початкової освіти: складові успіху в 
контексті сучасних викликів» 

червень Ковальська О.П., 
кафедра, 
профільний центр 

презентаційні 
матеріали 

Семінар «Сучасні підходи в реалізації 
змісту технологічної освітньої галузі в 
Новій українській школі» 

червень Павич Н.М. презентаційні 
матеріали 

Тренінг «Метавсесвіт – новий тренд 
сучасних освітніх технологій» 

червень, 
серпень 

Мирна Л.А. навчальні 
матеріали 

Семінар-практикум «Вибір та 
впровадження нових навчальних 
модулів на уроках фізичної культури 
відповідно до модельної навчальної 
програми НУШ. 5-6 класи» 

серпень Шкарпета В.Л. презентаційні 
матеріали 

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

жовтень Кошка О.А., 
методисти НМЦ 

збірник 

Семінар «Критичне мислення в освіті» 
(для вихователів-методистів, 
керівників ЗДО) 

жовтень Дарченко Л.Г. презентаційні 
матеріали 

Семінар «Сучасні технології навчання 
мистецької освітньої галузі» 

жовтень Махмутова А.Є. презентаційні 
матеріали 
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Семінар-практикум «Формування 
критичного мислення в здобувачів 
освіти під час реалізації змісту 
технологічної освітньої галузі» 

жовтень Павич Н.М. презентаційні 
матеріали 

Семінар-практикум «Особливості 
викладання фізичної культури в 6-9 
класах відповідно до нових модельних 
програм» 

жовтень Шкарпета В.Л. презентаційні 
матеріали 

Семінар для працівників бібліотек 
закладів загальної середньої освіти 
області «Бібліотека – середовище для 
розвитку нового покоління» 

жовтень Фарварщук В.П. 
 

методичні 
матеріали 
 

Вебінар «Формування  екологічної та 
математичної компетентностей у 
виховній системі» 

жовтень Баля С.А. 
 

методичні 
рекомендації, 
тести 

Семінар "Сучасні технології навчання 
та формування життєвих 
компетентностей осіб з особливими 
освітніми потребами" (для заступників 
директорів з навчальної, виховної 
роботи спеціальних шкіл, навчально-
реабілітаційних центрів, учителів-
дефектологів, вихователів) 

жовтень Грицюк Н.Г. презентаційні 
матеріали 

Семінар-практикум «Дидактизація 
автентичних матеріалів на уроках 
англійської мови» 

жовтень Мороз Т.В. дидактичні 
матеріали 

Семінар-практикум для директорів, 
фахівців (консультантів) інклюзивно-
ресурсних центрів «Педагогічні 
технології роботи з різними 
категоріями дітей з особливими 
освітніми потребами в сучасних 
умовах» 

жовтень Мельник С.В. методичні 
матеріали, 
презентації, 
сертифікати 

Семінар-практикум «Дидактизація 
автентичних матеріалів на уроках 
німецької мови» 

жовтень Луценко Л.П. дидактичні 
матеріали 

Семінар «Наставництво як метод 
навчання персоналу» 

листопад Кошка О.А. презентаційні 
матеріали 

Семінар-практикум «Індикатори 
результативності реалізації 
навчальної програми «Захист 
України»: практико-прикладний 
аспект» (для керівників 
територіальних професійних спільнот, 
учителів предмета «Захист України») 

листопад Юхимчук А.І. 
 

методичні 
матеріали 
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Семінар «Критичне мислення як 
основа інноваційних практик» 
 

листопад Кенц Г.І. навчальні 
матеріали 

Вебінар «Індикатори результативності 
виховної діяльності: рефлексія, 
практико-прикладний аспект» (для 
консультантів ЦПРПП з питань 
виховання) 

грудень Кучерук А.В. методичні 
рекомендації, 
тести 
 

Семінар-практикум «Оцінювальна 
діяльність педагогів як складова 
професійної компетентності» 

на запит 
громад 

Зазуліна Л.В. презентаційні та 
дидактичні 
матеріали 

 

4.3. Організація роботи щодо модернізації освітнього процесу  
під час проведення курсів підвищення кваліфікації  
педагогічних і керівних працівників закладів освіти  

та підвищення професійної майстерності викладачів ОІППО 
  

Види роботи Термін виконання Відповідальний Форми 
узагальнення 

Оновлення навчальних програм 
курсів підвищення кваліфікації 
вчителів природничо-
математичних дисциплін і 
технологій відповідно до 
інноваційних підходів, 
декларованих державним 
стандартом базової середньої 
освіти, та розробка навчально- 
методичного забезпечення 
освітнього процесу   

січень-лютий Гільберг Т.Г. 
викладачі кафедри 

навчальні 
програми, 
навчально-
методичне 
забезпечення, 
упровадження 
тренінгових 
технологій  

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  

Консультування викладачів 
щодо вдосконалення роботи в 
Сlassroom 

третя п’ятниця 
місяця в разі 
потреби 

Ребрина В.А. записи вебінарів, 
відеоматеріали  

 
  

https://inlnk.ru/ponzk
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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 і подолання освітніх втрат» 
 

5.2. Науково-дослідні проблеми кафедр та інших наукових підрозділів 
  

Теми  Термін 
виконання 

Відповідальний/ 
виконавець 

Форми 
узагальнення 

Науково-методичний 
супровід управлінської 
діяльності керівників 
закладів загальної 
середньої освіти в умовах 
Нової української школи 

2019-2023 Гуменюк В.В., 
кафедра менеджменту та 
освітніх технологій 

згідно з 
планами НДР та 
ДЕР викладачів 
кафедри 

Науково-методичний супро-
від забезпечення особистіс-
ної та професійної ефектив-
ності педагога в умовах 
Нової української школи 

2019-2023 Ковальська О.П.,  
кафедра теорії та методик 
дошкільної і початкової 
освіти 

згідно з 
планами НДР та 
ДЕР викладачів 
кафедри 

Розвиток загальних та 
професійних компетентнос-
тей 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 

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

2019-2023 Гулеватий А.А., 
кафедра педагогіки та 
психології 

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

  

Види роботи Термін 
виконання 

Відповідальний Форми 
узагальнення 

Кафедра менеджменту та освітніх технологій 

Теоретико-методичні основи 
управління професійним роз-
витком керівників ЗЗСО у ре-
гіональній системі післядип-
ломної педагогічної освіти 

упродовж року Гуменюк В.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 

Шляхи вдосконалення 
медіаграмотності керівників 
та педагогічних працівників 
закладів освіти області 

упродовж року Зазуліна Л.В. згідно з 
програмою НДР 

Науково-практичні засади 
забезпечення збереження і 
зміцнення психічного  
здоров’я персоналу закладів 
освіти 

упродовж року Пастух Л.В. згідно з 
програмою НДР 

Планування та організація 
підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників з 
урахуванням нових вимог 

упродовж року Соловей М.В. згідно з 
програмою НДР 

Формування науково-дослід-
ницької компетентності 
педагогічних працівників та 
учнів у сучасних умовах 
розвитку освіти 

упродовж року Білошицький С.В.  

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. підручники, 
посібники, робочі 
зошити, 
електронний 
додаток 

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

упродовж року Ребрина В.А. згідно з 
програмою НДР 
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Науково-методичний супро-
від педагогічних працівників  
з питань використання 
цифрових інструментів  
в умовах впровадження 
Державного стандарту 
базової середньої освіти 

упродовж року Сологуб О.С. згідно з 
програмою НДР 

Науково-методичні засади 
застосування інформаційно-
комунікаційних технологій 
для вдосконалення навчаль-
них досягнень учнів під час 
вивчення природничо-
математичних дисциплін 

упродовж року Драпак Л.С. згідно з 
програмою НДР 

Кафедра педагогіки і психології 

Розвиток професійного 
мислення педагога засобами 
активного навчання 

упродовж року Шевчишена О.В. згідно з 
програмою НДР 

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 НУШ 

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 мовної 
компетентності педагогів в 
умовах сучасних викликів та 
європейських тенденцій  

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

упродовж року Ратушняк Н.М. згідно з 
програмою НДР 

Розвиток соціальної, лідерської 
та підприємницької 
компетентностей педагогічних 
працівників у контексті 
сучасних суспільних викликів 

упродовж року Мединська А.В. згідно з 
програмою НДР 

Кафедра теорії та методик дошкільної і початкової 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 

упродовж 
року 

Романова О. В. згідно з 
програмою 
НДР 

Формування педагогічної 
культури педагогів у системі 
післядипломної педагогічної 
освіти 

упродовж 
року 

Дацун 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. Аналіз результатів наукової роботи та формування інформаційної бази  
про наукову діяльність Інституту 

  

Види роботи Термін виконання Відповідальний Форми 
узагальнення 

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

червень, грудень Вашеняк І.Б. довідка 

Забезпечення роботи 
віртуального консультаційного 
пункту з питань організації 
наукової роботи в закладах 
загальної середньої освіти 

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 з питань науково-методичної роботи 

 

Види роботи Термін виконання Відповідальний Форми 
узагальнення 

Круглий стіл «Як місцеве 
самоврядування може впливати 
на якість освітньої діяльності 
закладу освіти» 

лютий  Гуменюк В.В. 
Блажиєвська В.М. 
ГО «АКЗО» 

рекомендації 

Обласний методичний тиждень серпень Гіджеліцький І.К. 
Кошка О.А. 
Гончарук Г.М. 
Ребрина В.А. 

рекомендації 

Круглий стіл «Нормативні акти 
органів місцевого самоврядуван-
ня. Взаємодія органів місцевого 
самоврядування із закладами 
освіти: особливості 
підпорядкування» 

вересень Блажиєвська В.М. рекомендації 

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

упродовж року Гіджеліцький І.К., 
методисти 

рекомендації 

Вебінари-практикуми для 
представників громад з питань 
використання цифрових 
ресурсів учителя в умовах 
освітніх реформ у базовій школі 

відповідно до 
запитів 

Сологуб О.С.  інформація на 
сайті 
https://hoippo.km.ua/  
і 
https://info.hoippo.km.
ua/   

Інструктивно-методичні наради 
Особливості проведення  
ІІІ етапу всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
навчальних предметів у 
2022/2023 н.р. 

січень Гіджеліцький І.К. 
Гребень О.В. 

рекомендації 

Завершення 2022/2023 н.р.: 
управлінсько-методичний 
супровід 

квітень Гіджеліцький І.К. 
Кошка О.А. 
(спільно з Департа-
ментом освіти і нау-
ки, молоді та спорту 
Хмельницької ОДА) 

рекомендації 

https://hoippo.km.ua/
https://info.hoippo.km.ua/
https://info.hoippo.km.ua/
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Освітній процес у ЗЗСО:  
акценти 2023/2024 н.р. 

серпень Гіджеліцький І.К. 
Кошка О.А. 
(спільно з Департа-
ментом освіти і нау-
ки, молоді та спорту 
Хмельницької ОДА) 

рекомендації 

Особливості проведення все-
українських учнівських олімпіад  
і турнірів у 2023/2024 н.р. 

жовтень Гіджеліцький І.К. 
Гребень О.В. 

рекомендації 

Підготовка і проведення I туру 
Всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року – 2024» 

листопад Харчук А.М. 
Гіджеліцька Т.В. 

рекомендації 

Методична підтримка 
професійного розвитку 
педпрацівників закладів освіти: 
шляхи реалізації основних 
завдань у 2024 р. 

грудень Гіджеліцький І.К. 
Кошка О.А. 
  

рекомендації 

Управлінська майстерня «Якісна школа: від ефективних рішень до ефективних 
змін» (директори ЦПР ПП, спеціалісти структурних підрозділів з питань освіти органів 
місцевого самоврядування, директори ЗЗСО) 

Компетентісна школа: вектори 
розвитку в сучасних умовах 

січень Вашеняк І.Б. 
Кошка О.А.  

рекомендації 

Сучасні підходи до 
моделювання навчального 
заняття в умовах НУШ 

березень Кошка О.А. 
Галас А.В. 
Кенц Г.І. 
Мирна Л.А. 

рекомендації 

STEM-освіта: шляхи реалізації в 
ЗЗСО 

квітень Кошка О.А. 
Буймістер Л.В. 
Павич Н.М. 

рекомендації 

Цифрові інструменти в 
освітньому просторі ЗЗСО 

листопад Кошка О.А. 
Ребрина В.А. 

рекомендації 

Розбудова партнерства і 
автономії у світлі сучасних 
викликів 

грудень Кошка О.А. 
Буймістер Л.В.  

рекомендації 

Рада директорів ЦПР ПП 

Круглий стіл «Підтримка 
професійного розвитку 
педпрацівників: практики 
діяльності ЦПР ПП області» (з 
видачою сертифікатів) 

лютий Кошка О.А. 
Басюк Д.І.  
(за згодою) 

е-збірник 

Семінар «Наставництво як 
метод навчання персоналу» (з 
видачою сертифікатів) 

листопад Кошка О.А. рекомендації 
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Спільні заходи ХОІППО і ЦПР ПП щодо професійного розвитку педагогічних 
працівників закладів освіти 

Тренінг для вчителів суспільних 
дисциплін «Оцінювання в НУШ» 

березень Кенц Г.І. 
Максімова Ж.В. 
(Городоцький 
ЦПРПП) 

матеріали 
тренінгу 

Семінар-тренінг «GeoGebra як 
інструмент реалізації STEAM-
освіти під час вивчення 
математики» 

березень Гринчук Л.В.  
Ратушняк О.Г. 

презентаційні 
матеріали 

Семінар «Сучасний урок мовно-
літературної галузі» 

квітень Манзюк С.А. 
Лівіцька С.В. 
Кучерява Ж.М. 
(Кам.-Подільський 
ЦПРПП) 

матеріали 
семінару 

Семінар-тренінг 
«Компетентнісний підхід на 
уроках біології: теорія і 
практика» 

квітень Мирна Л.А. 
Дармограй Н.О. 
(Дунаєвецький 
ЦПРПП) 

презентаційні 
матеріали 

Розвиток професійної 
компетентності бібліотечного 
працівника закладу загальної 
середньої освіти 

квітень Фарварщук В.П. 
Лівіцька С.В.  
(Кам.-Подільський 
ЦПРПП)  

методичні 
матеріали 
 

Семінар «Особливості 
організації освітнього процесу 
ЗДО в дистанційному форматі» 

травень Дарченко Л.Г. 
Давиденко Н.Л. 
(Дунаєвецький 
ЦПРПП) 

презентаційні 
матеріали 

Семінар «Урок іноземної мови в 
умовах онлайн та офлайн 
навчання» 

листопад Луценко Л.П. 
Мороз Т.В. 

презентаційні 
матеріали 

Тренінг з питань формування 
правової компетентності  
здобувачів освіти для 
новопризначених консультантів 
з виховної діяльності 

листопад Кучерук А.В. презентаційні 
матеріали 

Методичний сервіс для територіальних громад: тематичні семінари для 
професійних спільнот, закладів освіти (на запит) 

Оцінювання здобувачів 
початкової освіти 

на запит Галас А.В.  
Кулик О.О. 

рекомендації  

Професійна компетентність 
учителя початкових класів в 
умовах сертифікації та 
інституційного аудиту 
 

на запит Галас А.В.  
Кулик О.О. 

рекомендації  



28 

Психофізичне здоров'я учнів 
сучасної початкової школи: 
етика педагогічної взаємодії; 
педагогічні умови збереження 
психофізичного здоров'я 
молодших школярів 

на запит Галас А.В.  
Кулик О.О. 

рекомендації  

Семінар-практикум 
«Оцінювальна діяльність 
педагогів як складова 
професійної компетентності» 

на запит Зазуліна Л.В. презентаційні та 
дидактичні 
матеріали 

Академічна доброчесність у 
педагогічній діяльності: 
нормативне забезпечення та 
практика реалізації 

на запит Зазуліна Л.В. презентаційні та 
дидактичні 
матеріали 

Оцінювання як професійна 
компетентність учителя історії 

на запит Кенц Г.І. презентаційні 
матеріали 

Урок історії в умовах НУШ: типи, 
формати, технології 

на запит Кенц Г.І. презентаційні 
матеріали 

Сучасний урок у початковій 
школі із застосуванням 
інформаційних технологій 

на запит Галас А.В.  
Кулик О.О. 

рекомендації  

Модельні програми. Особливості 
створення навчальної програми 
з реалізації змісту технологічної 
освітньої галузі 

на запит Павич Н.М. рекомендації 

Семінар для педагогічних 
працівників «STEM-технології в 
освітньому процесі»  

за запитом Павич Н.М. матеріали 
семінару 

Сучасні технології навчання 
дітей з інтелектуальними 
порушеннями помірного, 
важкого ступенів та зі складними 
порушеннями 

на запит Грицюк Н.Г. рекомендації 

Сучасний урок іноземної мови: 
планування, проведення та 
рефлексія 

на запит Луценко Л.П. 
Мороз Т.В. 

рекомендації 

Модельні навчальні програми 
природничої освітньої галузі. 
Особливості створення 
навчальної програми та 
календарно-тематичного 
планування 

на запит Мирна Л.А. рекомендації, 
презентаційні 
матеріали 
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Освітня програма ЗЗСО. 
Тематичне, календарно-
тематичне планування 

на запит Луценко Л.П. 
Мороз Т.В. 

рекомендації 

Оцінювання здобувачів освіти 
природничої освітньої галузі 

на запит Мирна Л.А. презентаційні 
матеріали 

Стратегії навчання в сучасній 
школі 

на запит Кошка О.А. рекомендації 

Педагогічна діяльність 
педпрацівників ЗЗСО: вектори 
методичного менеджменту 

на запит Кошка О.А. рекомендації 

Формування життєвої 
компетентності учнів через 
використання практико-
орієнтованих завдань на уроках 
фізики та астрономії 

на запит Яцишена А.С. презентаційні 
матеріали 

Постійно діючий консультпункт 
для працівників органів управ-
ління освітою територіальних 
громад, директорів ЦПР ПП  
з питань: 
– здійснення науково-методич-
ної підтримки професійного 
розвитку педпрацівників в 
територіальних громадах; 
– реалізації Державного 
стандарту базової середньої 
освіти. 

упродовж року Кошка О.А. 
методисти НМЦ 

рекомендації 

 

6.1.2. Партнерська взаємодія з працівниками центрів професійного розвитку 

педагогічних працівників 

Методичний 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 
Facebook 

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

на запит Пастернак О.В. матеріали на 
сайті:https://vystavk
a.hoippo.km.ua/?pa
ge_id=359#  

https://vystavka.hoippo.km.ua/?page_id=359
https://vystavka.hoippo.km.ua/?page_id=359
https://vystavka.hoippo.km.ua/?page_id=359
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6.2. Науково-методична підтримка професійного розвитку педпрацівників 
закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти 

 
6.2.1. Науково-методична підтримка професійного розвитку керівників ЗЗСО  

 

Види роботи Термін 
виконання 

Відповідальний Форми 
узагальнення 

Рада директорів ЗЗСО  

Управлінська діяльність керівника 
ЗЗСО в умовах НУШ (за окремим 
планом) 

травень 
  

Кошка О.А. 
Буймістер Л.В. 
Хоптова В.М. 
(за згодою) 

методичні 
рекомендації 

Виховання нового покоління 
українців: управлінський аспект 

жовтень Кошка О.А. 
Буймістер Л.В. 
Хоптова В.М. 
(за згодою) 

методичні 
рекомендації 

Асоціація керівників закладів освіти Хмельницької області 

Науково-практичний семінар 
«Залучення та використання 
матеріальних і фінансових 
ресурсів для реалізації 
стратегічних цілей закладу освіти» 
(на базі Славутського ліцею  
ІІ-ІІІ ст. Хмельницької обласної 
ради) 

квітень Очеретянко В.І. 
Гуменюк В.В. 

портфоліо з теми 
семінару  
 

Літня управлінська школа «Профе-
сійна компетентність керівних та 
педагогічних працівників як чинник 
успішної школи» 

червень Очеретянко В.І. 
Гуменюк В.В. 

рекомендації, 
навчальні 
матеріали 

Управлінський кросинг «Кризовий 
менеджмент: нормативно-
правовий, організаційний, 
діяльнісний аспекти»   

жовтень Очеретянко В.І. 
Гуменюк В.В. 

портфоліо з теми 
кросингу 

Тематичні семінари, семінари-практикуми 

Заходи в рамках управлінської 
майстерні 

січень 
березень 
квітень 
листопад 
грудень 

Кошка О.А. 
Буймістер Л.В. 

презентаційні 
матеріали 

Використання інформаційно-
комунікаційних технологій щодо   
реалізації програми «Нова 
українська школа в поступі до 
цінностей» (для керівників 
професійних спільнот) 

березень Кучерук А.В. 
Сологуб О.С. 

презентаційні 
матеріали, 
електронні 
посилання 



31 

Освітня програма закладу 
загальної середньої освіти (для 
директорів ЗЗСО) 

квітень Буймістер Л.В. методичні 
рекомендації 

Інклюзивна освіта як індивідуальна 
траєкторія особистісного 
зростання дитини з особливими 
освітніми потребами 

травень Кошка О.А. 
Мельник С.В. 

презентаційні 
матеріали  

Виховний потенціал мистецтва: 
тренінгові методики 

травень Баля С.А. 
Махмутова А.Є. 

презентаційні 
матеріали 

Семінари з керівниками опорних закладів освіти 

Сучасні підходи до організації 
безпечного та здорового 
освітнього середовища 

жовтень Гіджеліцька Т.В. методичні 
рекомендації 

 
6.2.2. Науково-методична підтримка професійного розвитку  

педпрацівників дошкільної освіти  
 

Види роботи Термін 
виконання 

Відповідальний Форми 
узагальнення 

Організація і проведення обласної 
конференції педагогічних 
працівників дошкільної освіти 
(секційна робота) 

листопад Дарченко Л.Г., 
Гаркавенко Т.В. (за 
згодою) 

матеріали на блог 
«Дошкільний світ 
Хмельниччини», 
YouTube-канал 
«Дошкілля 
Хмельниччини» 

Онлайн-марафон для вихователів-методистів закладів дошкільної освіти 

Культура добросусідства. 
Український віночок 

березень Дарченко Л.Г. матеріали в 
Google-Class 

Критичне мислення в освіті  
(для вихователів-методистів, 
керівників ЗДО) 

жовтень Дарченко Л.Г. матеріали в 
Google-Class 

Методичний кросинг педагогів закладів дошкільної освіти 

Інформаційно-комунікаційна 
компетентність педагога ЗДО  
(2 заняття) 

квітень, 
листопад 

Дарченко Л.Г. презентаційні 
матеріали 

Лідерська компетентність педагога 
ЗДО як складова загальних 
компетентностей (для голів 
методичних об’єднань) 

червень Дарченко Л.Г. презентаційні 
матеріали 

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

червень- 
липень 

Дарченко Л.Г. презентаційні 
матеріали 

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

серпень Дарченко Л.Г. матеріали в 
Google Class 
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Підготовка до відзначення та 
проведення Всеукраїнського Дня 
працівника дошкільної освіти 
(область) 

вересень Дарченко Л.Г. презентаційні 
матеріали 

Семінари-тренінги щодо 
впровадження комплексів 
«Впевнений старт» 

упродовж року Дарченко Л.Г. матеріали в 
Google Class 

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. експертний 
висновок, 
протокол 

Методична підтримка та 
інформаційне забезпечення 
проведення конкурсу-виставки 
«Освіта Хмельниччини на шляхах 
реформування», всеукраїнських та 
міжнародних конкурсів 

на запити ТГ, 
упродовж року 

Дарченко Л.Г. презентаційні 
матеріали 

 
 

6.2.3. Науково-методична підтримка професійного розвитку  
педпрацівників початкової школи  

 

Види роботи Термін 
виконання 

Відповідальний Форми 
узагальнення 

Онлайн-панорама інтерактивних 
освітніх знахідок голів методичних 
об’єднань на тему «Розвиток 
професійної майстерності 
педагога в умовах нової 
соціокультурної реальності» 

березень Галас А.В.  
Кулик О.О. 

методичні 
рекомендації 
 

Вебінар  вихователів ГПД на тему 
«Особливості організації занять 
ГПД в умовах змішаного 
навчання» 

квітень Галас А.В. 
Кулик О.О. 

методичні 
рекомендації 
 

Бекграунд нової фізичної культури 
щодо реалізації компетентнісної 
парадигми навчання 

квітень Галас А.В.  
Кулик О.О. 
Шкарпета В.Л. 

методичні 
рекомендації 

Вебінар голів методичних 
об’єднань на тему «Стресо-
стійкість педагога в умовах війни. 
Психологічна підтримка, 
саморегуляція, комунікація з 
учнями, батьками та колегами» 

травень Галас А.В.  
Кулик О.О. 

методичні 
рекомендації 
 

Створення інтернет-банку 
відеоматеріалів кращого 
педагогічного досвіду 

упродовж року Галас А.В. 
Кулик О.О. 

https://youtube.com/
playlist?list=PLkNaF
ourGLv4Bz7BhxnKX
_vaknfQ_ns6K  

https://youtube.com/playlist?list=PLkNaFourGLv4Bz7BhxnKX_vaknfQ_ns6K
https://youtube.com/playlist?list=PLkNaFourGLv4Bz7BhxnKX_vaknfQ_ns6K
https://youtube.com/playlist?list=PLkNaFourGLv4Bz7BhxnKX_vaknfQ_ns6K
https://youtube.com/playlist?list=PLkNaFourGLv4Bz7BhxnKX_vaknfQ_ns6K
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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 «Вчитель-
методист» та обласної виставки 
«Освіта Хмельниччини на шляхах 
реформування» 

упродовж року  
за окремим 
графіком  

Галас А.В.  
Кулик О.О. 

експертний 
висновок, 
протокол 

Оцінювання здобувачів початкової 
освіти  

на запит у міру 
формування 
груп 

Галас А.В.  
Кулик О.О.  

рекомендації 
 

Професійна компетентність 
учителя початкових класів в 
умовах сертифікації та 
інституційного аудиту 

на запит у міру 
формування 
груп 

Галас А.В.  
Кулик О.О.  

рекомендації 
 

Етика педагогічної взаємодії; 
педагогічні умови збереження 
психофізичного здоров'я 
молодших школярів 

на запит у міру 
формування 
груп 

Галас А.В. 
Кулик О.О.  

рекомендації 
 

Сучасний урок у початковій школі 
із застосуванням інформаційних 
технологій  

на запит у міру 
формування 
груп 

Галас А.В.  
Кулик О.О.  

рекомендації 
 

Методичний супровід підготовки 
педагогічних працівників закладів 
початкової освіти до участі у 
всеукраїнських, обласних заходах 

на запит Галас А.В. 
Кулик О.О. 

методичні 
рекомендації 
 

Постійно діючий консультпункт із питань: 

Методична підтримка та 
інформаційне забезпечення 
проведення конкурсу-виставки 
«Освіта Хмельниччини на шляхах 
реформування», всеукраїнських та 
міжнародних конкурсів 

на запит 
упродовж року 

Галас А.В. 
Кулик О.О.  

рекомендації 
 

Формування в учнів стійких умінь 
роботи з даними на уроках 
математики 

на запит 
упродовж року 

Галас А.В. 
Кулик О.О.  

рекомендації 
 

Інтеграція математичної 
компетентності з іншими в межах 
курсу «Я досліджую світ» з метою 
формування в учнів стійких умінь, 
пов’язаних із вимірюванням 
величин 

на запит 
упродовж року 

Галас А.В.  
Кулик О.О.  

рекомендації 
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Шляхи формування складників 
читацької компетентності 
молодших школярів 

на запит 
упродовж року 

Галас А.В. 
Кулик О.О.  

рекомендації 
 

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

на запит 
упродовж року 

Галас А.В.  
Кулик О.О.  

рекомендації 
 

Консультування голів методичних 
об’єднань/професійних спільнот 
територіальних громад з питань 
завершення навчального року 

на запит 
упродовж року 

Галас А.В.  
Кулик О.О.  

рекомендації 
 

Підготовка портфоліо вчителями 
початкової освіти, які претендують 
на присвоєння звання «Учитель-
методист» 

на запит 
упродовж року 

Галас А.В. 
Кулик О.О.  

рекомендації 
 

Створення обласної фокус-групи 
щодо актуальних питань розвитку 
початкової освіти 

на запит 
упродовж року 

Галас А.В. 
Кулик О.О. 

рекомендації 

 

6.2.4. Науково-методична підтримка професійного розвитку  
педпрацівників мовно-літературної освітньої галузі  

 

Види роботи Термін 
виконання 

Відповідальний Форми 
узагальнення 

Семінари для керівників територіальних професійних спільнот учителів 
української мови та літератури 

Семінар голів методичних 
об’єднань «Розвиток професійної 
майстерності педагога в умовах 
НУШ» 

лютий Манзюк С.А. матеріали 
семінару 

Творча майстерня для вчителів української мови та літератури 

Творча майстерня вчителів 
української мови та літератури 
«Оцінювання здобувачів освіти: 
мовно-літературна освітня галузь» 

за окремим 
планом 

Манзюк С.А. матеріали 
заняття 

  



35 

Семінари для вчителів української мови та літератури 

Сучасні підходи до викладання 
української мови та літератури 

травень Манзюк С.А. матеріали 
семінару 

Формування в учнів предметних та 
ключових компетентностей як 
основна умова забезпечення 
якості навчання української мови 
та літератури 

жовтень Манзюк С.А. матеріали 
семінару 

Постійно діючий консультпункт з питань: 

Підготовка, організація, 
проведення Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з української 
мови та літератури 

листопад-
березень 

Манзюк С.А. рекомендації, 
поради 

Сучасні підходи до викладання 
української мови та літератури  

упродовж року Манзюк С.А. рекомендації 

Підготовка до участі в дитячих 
всеукраїнських та міжнародних 
конкурсах 

упродовж року Манзюк С.А. рекомендації 

Удосконалення змісту і структури 
освітнього процесу з української 
мови та літератури 

упродовж року Манзюк С.А. рекомендації 

Оцінювання учнів 5-6-х класів з 
української мови та літератури 

упродовж року Манзюк С.А. рекомендації 

Підготовка учнів до складання ЗНО 
(НМТ) і ДПА з української мови та 
літератури 

упродовж року Манзюк С.А. рекомендації 

Семінари для вчителів зарубіжної літератури та мов національних меншин 

Урок у Новій українській школі січень- 
березень  

Каліночкіна Ю.М. матеріали 
семінару 

Розвиток критичного мислення на 
уроках словесності 

квітень- 
жовтень  

Каліночкіна Ю.М. матеріали 
семінару  

Сучасні підходи та методи в 
навчанні польської мови 

жовтень Пулатова Л.Й. методичні 
рекомендаціі 

Семінари, практикуми, тренінги для вчителів іноземної мови 

Ефективна співпраця та комунікація 
в освітньому процесі з іноземної 
мови в НУШ 

квітень Луценко Л.П. 
Мороз Т.В. 

презентація 

Глибинне навчання. Розвиток 
критичного мислення та когнітивної 
гнучкості 

травень Луценко Л.П. 
Мороз Т.В. 

службові листи 
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Розвиток навичок мислення учнів 
початкової школи: від спостере-
ження до креативного мислення 
(для вчителів іноземної мови, які 
викладають у початкових класах) 

грудень Луценко Л.П. 
Мороз Т.В. 

матеріали 
семінару 

Зміна пріоритетів в освітньому 
процесі: від накопичення знань до 
розвитку життєвих навичок (діалог-
сесія з педагогами) 

на запит Луценко Л.П. 
Мороз Т.В. 

матеріали 
семінару 

Щотижневі онлайн-зустрічі вчителів 
іноземної мови з викладачами 
Міжнародного інституту (Канада). 
Онлайн-семінари Гете-Інституту 

за окремим 
планом 

Луценко Л.П. 
Мороз Т.В. 

рефлексія 

Постійно діючий консультпункт з питань: 

Підготовка, організація, 
проведення всіх етапів 
Всеукраїнської учнівської 
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 

Підготовка учнів до складання ЗНО 
(НМТ) і ДПА з іноземної мови 

упродовж року Луценко Л.П. 
Мороз Т.В. 

рекомендації 

 
 

6.2.5. Науково-методична підтримка професійного розвитку  
педпрацівників суспільствознавчої освітньої галузі  

 

Види роботи Термін 
виконання 

Відповідальний Форми узагальнення 

Заходи з керівниками територіальних професійних спільнот учителів 
історії: 

Методичні діалоги «Сучасний 
урок історії» 

1 раз у квартал Кенц Г.І. інформаційно-мето-
дичний навігатор 

Лабораторія цифрової  
компетентності керівників 
професійних спільнот 
«Онлайн-інструменти в 
методичній роботі» 

упродовж року Кенц Г.І. збірка інструкцій 

Семінари, семінари-практикуми, тренінги для вчителів історії 

Майстер-класи вчителів, які 
атестуються (присвоєння 
педагогічного звання 
«учитель-методист») 

січень- 
лютий 

Кенц Г.І. пост-презентації в 
групі «Сучасний 
учитель історії»  
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Історична студія «Актуальні 
питання викладання історії за 
оновленими програмами»  

січень,  
березень 

Кенц Г.І. презентація додатків 
до підручників історії 
України, 7-11 клас 

Академічна свобода вчителя 
– одна з основних цінностей 
громадянського суспільства 

лютий Кенц Г.І. інтерактивна 
презентація 

Ключові вміння 21-го століття: 
від теорії до практики 

березень Кенц Г.І. інтерактивна 
презентація 

Діяльнісний підхід у навчанні 
як ресурс якісної освіти 

квітень Кенц Г.І. інтерактивна 
презентація 

Обласний форум молодих 
учителів історії «Сучасний 
урок в умовах реалізації 
компетентнісної парадигми 
освіти: від теорії до практики» 

червень Кенц Г.І. матеріали форуму 

Динамічна група «Я – 
тренер/тренерка.10 кроків до 
проведення тренінгу» 

12-14 червня Кенц Г.І. шаблон тренінгових 
занять 

Творча лабораторія вчителів 
історії «Сучасній школі – 
сучасну історію» 

за окремим 
графіком 

Кенц Г.І. додатки до підручників 

Розвиток партнерських 
стосунків учитель-учень 

1 раз у квартал Кенц Г.І. матеріали тренінгу 

Організація роботи 
віртуального кабінету з історії 
– наставника для молодих 
учителів 

упродовж року Кенц Г.І. настільна книга 
вчителя історії 

Постійно діючий консультпункт з питань: 

Індивідуальна освітня 
програма професійного 
розвитку як можливість для 
реалізації власних 
професійних задумів 

квітень- 
травень 

Кенц Г.І. рекомендації 

Підготовка, організація, 
проведення  I, II етапів 
Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з історії 

вересень-
листопад 

Кенц Г.І. рекомендації 

Оцінювання результатів 
навчання учнів з історії 

упродовж року Кенц Г.І. рекомендації 

Діяльнісний підхід у вивченні 
предметів і курсів історичної 
освітньої галузі 

упродовж року Кенц Г.І. рекомендації 

Учителям правознавства 

Семінар «Зміни до сучасного 
законодавства» 

упродовж року Левицький В.В. матеріали семінару 
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6.2.6. Науково-методична підтримка професійного розвитку  
педпрацівників мистецької освітньої галузі  

 

Види роботи Термін 
виконання 

Відповідальний Форми 
узагальнення 

Семінари для керівників територіальних професійних спільнот учителів 
мистецької освітньої галузі 

Актуальні питання викладання 
мистецтва у 2023-2024 н.р. 

серпень Махмутова А.Є. рекомендації 

Семінари, тренінги для вчителів мистецтва 

Творча група вчителів музичного 
мистецтва «Формування 
компетентностей засобами 
музичного мистецтва» 

січень 
серпень 
грудень 

Махмутова А.Є. рекомендації 

Батл «Шкільні підручники 
інтегрованого курсу «Мистецтво»  
(з видачею сертифікатів) 

березень Махмутова А.Є. презентаційні 
матеріали 

Художньо-творча діяльність як 
основа розвитку мистецьких 
здібностей молодших школярів 

квітень Махмутова А.Є. презентаційні 
матеріали 

Сучасні технології навчання з 
мистецької освітньої галузі  
(з видачею сертифікатів) 

жовтень Махмутова А.Є. презентаційні 
матеріали 

Методична підтримка та 
інформаційне забезпечення 
підготовки і проведення обласних, 
всеукраїнських та міжнародних 
творчих конкурсів і фестивалів 

упродовж року Махмутова А.Є. інформаційні 
листи, 
повідомлення 

Оновлення музичних творів для 
слухання, сприймання та 
виконання 

на запит громад Махмутова А.Є. презентаційні 
матеріали 

Організація роботи експертної 
комісії з оцінювання матеріалів  
щодо присвоєння звання 
«Учитель-методист» та обласної 
виставки «Освіта Хмельниччини на 
шляхах реформування» 

відповідно  
до наказу 

Махмутова А.Є. експертний 
висновок, 
протокол 
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6.2.7. Науково-методична підтримка професійного розвитку  
педпрацівників математичної освітньої галузі  

 

Види роботи Термін 
виконання 

Відповідальний Форми 
узагальнення 

Семінари для керівників територіальних професійних спільнот учителів 
математики: 

Семінар «Математика в 5 класі 
НУШ. Важливі питання та 
відповіді» 

травень Гринчук Л.В. матеріали 

Розвиток шкільної математичної 
освіти: особливості 2022/2023 н.р. 

серпень Гринчук Л.В. матеріали 

Семінари, семінари-практикуми, тренінги для вчителів математики: 

Цифрові інструменти 
формувального оцінювання з 
математики 

квітень Гринчук Л.В. матеріали 

Особливості програмно-
методичного забезпечення 
математики (6-8 класи) (у рамках 
науково-педагогічного проєкту 
«Інтелект України») 

червень Гринчук Л.В. матеріали 

Інноваційні технології як засіб 
реалізації моделі поліфункціональ-
ного уроку (5 клас) (у рамках 
науково-педагогічного проєкту 
«Інтелект України») 

червень Гринчук Л.В. матеріали 

Методичні аспекти підготовки  
учнів до ДПА та ЗНО (НМТ)  
з математики 

листопад Гринчук Л.В. презентаційні 
матеріали 

 
6.2.8. Науково-методична підтримка професійного розвитку  

педпрацівників природничої освітньої галузі  
 

Види роботи Термін 
виконання 

Відповідальний Форми 
узагальнення 

Семінари для керівників територіальних професійних спільнот учителів 
хімії, біології, біології і екології, інтегрованих курсів природничої освітньої 
галузі: 

Сучасний урок біології: 
інструменти візуалізації 

січень Мирна Л.А. презентаційні 
матеріали 

Методична сесія «Модельні 
навчальні програми. Навчальні 
програми, календарно-тематичне 
планування інтегрованих курсів 
природничої освітньої галузі 
НУШ: конкретизація очікуваних 
результатів» 

лютий-березень Мирна Л.А. орієнтовні 
навчальні 
програми, 
календарно-
тематичне 
планування 
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Методичні орієнтири шкільної 
біологічної освіти  
у 2023-2024 н.р. 

серпень Мирна Л.А. методичні 
рекомендації 

Семінари, семінари-практикуми, тренінги для вчителів хімії, біології, 
біології і екології, інтегрованих курсів природничої освітньої галузі: 

Творча лабораторія «Робимо 
урок біології цікавим» 

лютий 
жовтень 

Мирна Л.А. презентаційні 
матеріали 

Вебінар «Реалізація освітньої 
програми «Лелека» в позакласній 
роботі з біології і екології» 

березень Мирна Л.А. презентаційні 
матеріали 

Біологічна студія «Актуальні 
питання шкільної біологічної 
освіти» 

березень 
жовтень 

Мирна Л.А. презентаційні 
матеріали 

Екологічна естафета «Зелена 
весна» 

квітень 
травень 

Мирна Л.А. збірка матеріалів 

Стратегії розвитку критичного 
мислення на уроках інтегрованих 
курсів природничої освітньої 
галузі НУШ 

квітень 
вересень 

Мирна Л.А. презентаційні 
матеріали 

Інноваційні технології як засіб 
реалізації моделі 
поліфункціонального уроку в 
рамках науково-педагогічного 
проєкту «Інтелект України» 

червень Мирна Л.А. методичні 
рекомендації 

Вебінар «Розробка освітніх 
матеріалів з біології і екології: 
сучасні підходи» 

листопад Мирна Л.А. методичні 
рекомендації 

Постійно діючий консультпункт з питань: 

Організаційно-методичні аспекти 
освітнього процесу з біології, 
біології і екології, інтегрованих 
курсів природничої освітньої 
галузі через online-консультацій-
ний пункт у Viber для груп: 
«Учителі  біології 
Хмельниччини», «Пілот НУШ, 6 
клас», «Координатори 
«Екологічної варти», 
«Координатори конкурсу 
«Колосок», «Інтелект. Біологія», 
«Інтелект. Пізнаємо природу» 

упродовж року 
 

Мирна Л.А. 
 

методичні 
рекомендації 
 

Реалізація інноваційного проєкту 
«Школа природничого напряму». 
(смт.Городок) (за підтримки  
ГС «Центр інновацій «Сходи  
в майбутнє») 

упродовж року 
 

Мирна Л.А. 
 

методичні 
рекомендації 
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Підготовка портфоліо вчителями 
біології, біології і екології, які 
претендують на присвоєння 
звання «Учитель-методист»  

упродовж року 
 

Мирна Л.А. 
 

методичні 
рекомендації, 
робочі онлайн-
зустрічі 

Реалізація науково-педагогічного 
проєкту «Інтелект України» (5-8 
класи) 

упродовж року 
 

Мирна Л.А. 
 

методичні 
рекомендації 

Семінари для керівників територіальних професійних спільнот учителів 
фізики та астрономії: 

Актуальні питання викладання 
фізики та астрономії  
у 2023-2024 н.р. 

серпень Яцишена А.С. презентаційні 
матеріали 

Семінари, семінари-практикуми, тренінги для вчителів фізики та 
астрономії: 

Реалізація STEM на уроках 
фізики 

квітень Яцишена А.С. презентаційні 
матеріали 

Навчальний проєкт – ефективний 
засіб формування предметної і 
ключової компетентностей учнів 

червень Яцишена А.С. презентаційні 
матеріали 

Науково-методичні засади уроку 
розв’язання задач з фізики та 
астрономії (для молодих 
учителів) 

жовтень Яцишена А.С. презентаційні 
матеріали 

Постійно діючий консультпункт з питань: 

Підготовка, організація, 
проведення ІІ і ІІІ етапів 
всеукраїнських учнівських 
олімпіад з фізики та астрономії 

січень, лютий, 
грудень 

Яцишена А.С. рекомендації 

Моделювання компетентнісно-
орієнтованого навчального 
заняття з фізики 

упродовж року Яцишена А.С. рекомендації 

Семінари для керівників територіальних професійних спільнот учителів 
географії, економіки, фінансової грамотності: 

Методична зустріч «Особливості 
організації освітнього процесу в 
закладах загальної середньої 
освіти з географії, економіки, 
фінансової грамотності у 
2023/2024 н.р.» 

серпень Думанська Г.В. 
 

рекомендації 
 

Семінари, тренінги для вчителів географії, економіки, фінансової 
грамотності: 

Моделювання сучасного уроку 
географії в технології критичного 
мислення 

лютий Думанська Г.В. презентаційні 
матеріали 

Методичний діалог «Прийоми й 
методи мотивації навчальної 
діяльності» 

березень Думанська Г.В. презентаційні 
матеріали 
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Заняття творчої групи вчителів 
географії «Організація освітнього 
процесу за модельними 
навчальними програмами 
«Географія. 6-9 класи» 

квітень- 
травень 

Думанська Г.В. методичні 
рекомендації 
 

Оновлення змісту й технологій 
патріотичного виховання учнів на 
основі сучасної української 
національної ідеї 

вересень Думанська Г.В. презентаційні 
матеріали 

Формування освітнього простору 
обдарованої дитини 

жовтень Думанська Г.В. методичні 
рекомендації 

Професійний розвиток учителя в 
умовах Нової української школи 

листопад 
 

Думанська Г.В. презентаційні 
матеріали 

Методична студія для молодих 
учителів географії, економіки та 
фінансової грамотності 
«Формування індивідуального 
стилю професійної діяльності 
педагога» 

грудень Думанська Г.В. методичні 
рекомендації 

Постійно діючий консультпункт з питань: 

Підготовка, організація, 
проведення ІІ і ІІІ етапів 
всеукраїнських учнівських 
олімпіад з географії та економіки 

січень, лютий, 
грудень 

Думанська Г.В. рекомендації 

Організація роботи експертної 
комісії з оцінювання матеріалів 
щодо присвоєння звання 
«Учитель-методист» та 
обласного конкурсу-виставки 
«Освіта Хмельниччини на 
шляхах реформування» 

відповідно до 
наказу 

Думанська Г.В. експертний 
висновок, 
протокол 

Методика викладання географії в 
контексті концептуальних 
підходів НУШ 

упродовж року Думанська Г.В. рекомендації 
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6.2.9. Науково-методична підтримка професійного розвитку  
педпрацівників технологічної освітньої галузі  

 

Види роботи Термін 
виконання 

Відповідальний Форми 
узагальнення 

Семінари для голів методичних об’єднань учителів трудового навчання 
(технологій): 

Особливості організації освітнього 
процесу в закладах загальної 
середньої освіти з реалізації змісту 
технологічної освітньої галузі у 
2023/2024 н.р. 

серпень Павич Н.М. рекомендації 

Семінари, семінари-практикуми, тренінги для вчителів трудового навчання 
(технологій): 

Урок як основа якісної реалізації 
змісту технологічної освітньої галузі 

травень Павич Н.М. рекомендації 

Особливості організації та 
реалізації STEM-проєктів 

вересень Павич Н.М. рекомендації 

Школа професійного зростання 
вчителів трудового навчання/ 
технологій «Успішний педагог» 

жовтень Павич Н.М. презентаційні 
уроки, 
методичні 
репозитарії 

Постійно діючий консультпункт з питань: 

Підготовка, організація та прове-
дення ІІ етапу Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з трудового 
навчання і технологій; підготовка 
учасників ІІІ етапу олімпіади з 
трудового  навчання/технологій 

січень- 
грудень 

Павич Н.М. рекомендації 

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

травень- 
серпень 

Павич Н.М. повідомлення 

Організація роботи експертної ради 
з оцінювання робіт щодо присвоєн-
ня звання «Учитель-методист» та 
обласної виставки «Освіта Хмель-
ниччини на шляхах реформування» 

упродовж року Павич Н.М. експертний 
висновок, 
протокол 

Сучасні підходи до викладання 
трудового навчання/технологій   

упродовж року Павич Н.М. рекомендації 

Реалізація змісту технологічної 
освітньої галузі в 5-6-х класах 
(пілотних класах) Нової 
української школи 

упродовж року Павич Н.М. рекомендації 

Оцінювання навчальних досягнень 
учнів 5-6-х класів на уроках з 
реалізації змісту технологічної 
освітньої галузі 

упродовж року Павич Н.М. рекомендації 



44 

6.2.10. Науково-методична підтримка професійного розвитку  
педпрацівників освітньої галузі «Здоров’я і фізична культура»  

 

Види роботи Термін 
виконання 

Відповідальний Форми 
узагальнення 

Семінари для керівників територіальних професійних спільнот учителів 
основ здоров'я: 

Методична зустріч «Особливості 
організації освітнього процесу в 
закладах загальної середньої ос-
віти з основ здоров’я та інтегро-
ваного курсу «Здоров’я, безпека та 
добробут» у 2023/2024 н.р.» 

серпень Гіджеліцька Т.В. рекомендації 

Семінари, семінари-практикуми, тренінги для вчителів основ здоров'я: 

Цифрові інструменти для 
формувального оцінювання 

березень Гіджеліцька Т.В. презентація, вис-
вітлення інфор-
мації на блозі 

Особливості організації уроку в 
системі НУШ 

травень Гіджеліцька Т.В. презентація, вис-
вітлення інфор-
мації на блозі 

Постійно діючий консультпункт з питань: 

Підготовка до участі в першому 
турі Всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року – 2023» у номінації 
«Основи здоров’я» 

січень Гіджеліцька Т.В. рекомендації 

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

травень- 
серпень 

Гіджеліцька Т.В. рекомендації 

Організація роботи експертної 
ради з оцінювання робіт обласної 
виставки «Освіта Хмельниччини 
на шляхах реформування» 

жовтень-
листопад 

Гіджеліцька Т.В. експертний 
висновок, 
протокол 

Сучасні підходи до моделювання 
навчального заняття  

упродовж року Гіджеліцька Т.В. рекомендації 

Оцінювання результатів навчання 
учнів 5-6-х класів з курсу 
«Здоров’я, безпека та добробут» 

упродовж року Гіджеліцька Т.В. рекомендації 

Онлайн-консультування через 
блог «Освітній навігатор учителя 
основ здоров’я» 
(https://osnovuzd.blogspot.com/). 
Спільнота у Viber «Учителі 
здоров’я Хмельниччини» 
Спільнота у Viber «Пілот НУШ» 

упродовж року Гіджеліцька Т.В. рекомендації 

https://osnovuzd.blogspot.com/
https://osnovuzd.blogspot.com/
https://osnovuzd.blogspot.com/
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Семінари для керівників територіальних професійних спільнот учителів 
фізичної культури: 

Методична зустріч «Особливості 
організації освітнього процесу в 
закладах загальної середньої 
освіти з фізичної культури» 

серпень Шкарпета В.Л. рекомендації 

Семінари, семінари-практикуми, тренінги для вчителів фізичної культури: 

Урок фізичної культури в сучасній 
українській школі» (з видачею 
сертифікатів) 

квітень Шкарпета В.Л. презентаційні 
матеріали 

Оцінювання на уроках фізичної 
культури відповідно до вимог 
нового Держстандарту. 
Адаптаційний цикл, 5-6 класи (з 
видачею сертифікатів) 

травень Шкарпета В.Л. презентаційний 
матеріал 

Вибір та впровадження нових 
навчальних модулів на уроках 
фізичної культури відповідно до 
модельної навчальної програми 
НУШ 5-6 класи (з видачею 
сертифікатів) 

серпень Шкарпета В.Л. презентаційні 
матеріали 

Особливості викладання фізичної 
культури в 6-9  класах відповідно 
до нових модельних програм  
(з видачею сертифікатів) 

жовтень Шкарпета В.Л. презентаційні 
матеріали 

Постійно діючий консультпункт з питань: 

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

травень- 
серпень 

Шкарпета В.Л. повідомлення 

Організація роботи експертної 
ради з оцінювання робіт обласної 
виставки «Освіта Хмельниччини 
на шляхах реформування» 

жовтень-
листопад 

Шкарпета В.Л. експертний 
висновок, 
протокол 

Оцінювання результатів навчання 
учнів 5-6 класів з фізичної 
культури  

упродовж року Шкарпета В.Л. рекомендації 

Сучасні підходи до моделювання 
навчального заняття з фізичної 
культури 

упродовж року Шкарпета В.Л. рекомендації 
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6.2.11. Науково-методична підтримка професійного розвитку  
педпрацівників «Захисту України»  

 

Види роботи Термін 
виконання 

Відповідальний Форми 
узагальнення 

Організація та проведення 
фінального етапу першого туру 
Всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року – 2023» у номінації 
«Захист України» 

лютий Харчук А.М. 
Юхимчук А.І. 

методичні 
рекомендації, 
критерії 
оцінювання 

Семінар з питань організації та 
проведення триденних навчально-
польових зборів учителів 
предмета «Захист України» 

квітень Юхимчук А.І. 
 

методичні 
рекомендації 

Співучасть у проведенні семінару-
практикуму для членів таборової 
старшини та суддівської колегії 
для забезпечення таборувань  
II етапу гри «Сокіл» («Джура») 

квітень- 
травень 

Юхимчук А.І. методичні 
рекомендації 

Співучасть у проведенні обласного 
етапу Всеукраїнської дитячо-
юнацької військово - патріотичної 
гри «Сокіл» («Джура») 

червень Юхимчук А.І. 
 

методичні 
рекомендації 

Семінар для вчителів предмета 
«Захист України» на тему 
«Особливості викладання 
предмета «Захист України» у 
2023-2024 н.р.»  

серпень Юхимчук А.І. 
 

методичні 
рекомендації 

Семінар «Основні засади 
забезпечення кібербезпеки в 
системі військово-патріотичного 
виховання та викладання 
предмета «Захист України» 

жовтень Гончарук Г.М 
Сологуб О.С. 
Юхимчук А.І. 
 

методичні 
рекомендації 

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

упродовж року Юхимчук А.І. методичні 
рекомендації 
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6.2.12. Науково-методична підтримка професійного розвитку  
організаторів виховної роботи  

 

Види роботи Термін 
виконання 

Відповідальний Форми 
узагальнення 

Заняття Школи вищої педагогічної 
майстерності «Компетентнісний 
підхід щодо розвитку національно-
орієнтованої системи формування 
соціальної компетентності учнів» 
(для класних керівників, педагогів-
організаторів, ЗДВР на базі 
ХОІППО, Ярмолинецької ТГ) 

січень 
грудень 
 

Гончарук Г.М. 
Баля С.А. 
 

презентаційні 
матеріали  
 

Суспільно-педагогічна студія 
«Інноваційні підходи до реалізації 
завдань національно-патріотично-
го виховання в контексті норматив-
но-правових документів, зокрема  
«Цільової соціальної програми  
національно-патріотичного 
виховання в Хмельницькій обл. на 
2022-2025 роки» (для 
організаторів виховної роботи 
ЗЗСО) 

лютий  Баля С.А. презентаційні 
матеріали, 
рекомендації 
 

Круглий стіл «Створення  
емоційно-ціннісного простору для 
громадянської ідентифікації та  
розвитку патріотичних почуттів 
старшокласників» 

червень Гончарук Г.М. 
Баля С.А. 

методичні 
рекомендації 

Семінар «Розвиток інноваційного 
потенціалу педагогів щодо  
створення правозахисного 
простору для здобувачів освіти» 

серпень Гончарук Г.М. 
Кучерук А.В. 

презентаційні   
матеріали, 
рекомендації 

Заняття студії ЗДВР  
«INTELEKTUARIUM»  
«Базові ознаки виховної 
гуманістичної системи підтримки» 

вересень Гончарук Г.М. 
Кучерук А.В. 

презентаційні 
матеріали, 
рекомендації 

Семінар-практикум «Партнерська 
взаємодія з батьківською 
громадськістю щодо створення 
безпечного простору  для дітей» 

жовтень Гончарук Г.М. 
Кучерук А.В. 

презентаційні 
матеріали, 
рекомендації 
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6.2.13. Науково-методична підтримка професійного розвитку  
шкільних бібліотекарів  

 

Види роботи Термін 
виконання 

Відповідальний Форми 
узагальнення 

Семінар для шкільних бібліотекарів 
«Розвиток професійної 
компетентності бібліотечного 
працівника закладу загальної 
середньої освіти» 

лютий Фарварщук В.П.  методичні 
матеріали 
 

Семінар для працівників бібліотек 
закладів загальної середньої освіти 
області за результатами Всеукраїн-
ського місячника «У нас єдина мета 
– Україна свята, нездоланна ніким і 
ніколи!» 

березень Фарварщук В.П. 
  

методичні 
матеріали 
 

Семінар для працівників бібліотек 
закладів освіти м.Кам’янця-
Подільського «Розвиток 
професійної компетентності 
працівника бібліотеки закладу 
загальної середньої освіти» 

квітень Фарварщук В.П. 
  

методичні 
матеріали 

Обласна мережева акція, 
приурочена до Міжнародного дня 
дитячої книги та Всесвітнього дня 
книг і авторського права 

квітень 
травень 

Фарварщук В.П. 
  

наказ, 
рекомендаційний 
лист 

Підготовка методичних рекоменда-
цій щодо організації роботи 
бібліотек у закладах загальної 
середньої освіти у 2023/2024 н.р. 

червень Фарварщук В.П. 
  

рекомендації 

Семінар для бібліотечної спільноти 
та спеціалістів, відповідальних  
за діяльність бібліотек в ЗЗСО, 
структурних підрозділів з питань 
освіти ОТГ області «Науково-
методичний супровід щодо 
діяльності бібліотек закладів 
загальної середньої освіти  
у 2023-2024 н.р.» 

вересень Фарварщук В.П. 
  

рекомендації 

Семінар для працівників бібліотек 
закладів загальної середньої освіти 
області «Бібліотека – середовище 
для розвитку нового покоління» 

жовтень Фарварщук В.П. 
  

методичні 
матеріали 
 

Всеукраїнський місячник шкільних 
бібліотек  «Створення web-
портфоліо за підсумками місячника 

жовтень 
листопад 

Фарварщук В.П. інформаційний 
лист, 
звіт на ІМЗО, 
електронне 
портфоліо 
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Підготовка звіту «Про вдосконален-
ня діяльності бібліотек закладів 
загальної середньої освіти області» 
до Інституту модернізації змісту 
освіти 

листопад 
грудень 

Фарварщук В.П. 
  

інструктивно-
методичний лист 
звіт 

Всеукраїнський конкурс «Шкільна 
бібліотека» 

відповідно до 
наказів МОН 

Фарварщук В.П. наказ, 
рекомендаційний 
лист 

Методичне забезпечення бібліотеч-
них працівників закладів освіти  
з метою безперервного підвищення 
їхньої кваліфікації, професійної 
компетентності і вдосконалення 
майстерності 

упродовж року Фарварщук В.П. інформаційні 
листи, 
рекомендації 

Організація та функціонування 
віртуального методичного 
об’єднання бібліотекарів ЗЗСО у 
Google Сlassroom 

упродовж року Фарварщук В.П. інформаційний 
контент 

 
 

6.2.14. Науково-методична підтримка професійного розвитку  
педпрацівників закладів позашкільної освіти  

 

Види роботи Термін 
виконання 

Відповідальний Форми 
узагальнення 

Вебінар-практикум «Створення 
умов для розкриття і збагачення 
досвіду учасників освітнього проце-
су в закладах позашкільної освіти» 

лютий                   Гончарук Г.М. 
Орловська Н.М.
  

методичні 
рекомендації 

Дискусійна платформа «Вплив  
екранного життя на розвиток  
мислення позашкільника: позитив і 
загрози» 

березень           Орловська Н.М.            
  

методичні 
рекомендації 

Педагогічна вітальня «Стимулю-
вання творчого самовдосконалення 
педагога-позашкільника: популяри-
зація педагогічного досвіду» 

травень                       Гончарук Г.М. 
Орловська Н.М.            
  

методичні 
рекомендації 

 
  



50 

6.2.15. Науково-методична підтримка професійного розвитку  
педпрацівників спеціальної освіти та діяльності  

закладів інституційного догляду і виховання дітей  
 

Види роботи Термін 
виконання 

Відповідальний Форми 
узагальнення 

Засідання творчої групи заступників 
директорів з навчальної, навчально-виховної 
роботи спеціальних шкіл, навчально-
реабілітаційних центрів з питань методичного 
супроводу реалізації освітніх програм і 
корекційно-розвиткової роботи в спеціальних 
закладах освіти 

січень 
вересень 

Грицюк Н.Г. презентаційні, 
методичні 
матеріали 

Семінар "Програмно-методичне забезпе-
чення освітнього процесу дітей з особливими 
освітніми потребами у 2023-2024 н.р."  

вересень Грицюк Н.Г. методичні 
рекомендації 

Організація роботи експертної ради з 
оцінювання робіт щодо присвоєння звання 
"Учитель-методист", "Вихователь-методист" 
та 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 

Постійно діючий консультпункт для керівників 
та педагогічних працівників спеціальних та 
загальних середніх закладів освіти з питання 
оцінювання навчальних досягнень осіб з 
інтелектуальними та тяжкими порушеннями 
розвитку 

упродовж року Грицюк Н.Г. рекомендації 

Надання методичної допомоги: 

педагогічним працівникам спеціальних 
закладів освіти та закладів освіти обласного 
підпорядкування, які атестуються на 
встановлення звання, щодо підготовки 
портфоліо та методичних посібників 

вересень- 
квітень 

Грицюк Н.Г. рекомендації 

керівникам та педагогам спеціальних 
закладів освіти з реалізації освітнього 
процесу осіб з особливими освітніми 
потребами в Новій українській школі 
відповідно до Державного стандарту базової 
середньої освіти, засвоєння змісту нових 
програм та методик 

упродовж року Грицюк Н.Г. рекомендації 

учителям-логопедам закладів спеціальної, 
дошкільної та загальної середньої освіти 
щодо проведення корекційних занять в 
умовах змішаної форми навчання 

упродовж року Грицюк Н. Г. рекомендації 
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6.3. Організаційно-методичний супровід діяльності  
інклюзивно-ресурсних центрів та інклюзивної освіти 

 

Види роботи Термін 
виконання 

Відповідальний Форми 
узагальнення 

Семінар-практикум «Сучасні 
підходи в роботі вчителя-
реабілітолога з дітьми з 
особливими освітніми потребами» 
(для фахівців (консультантів) 
інклюзивно-ресурсних центрів 
(учителів-реабілітологів) на базі 
Хмельницького національного уні-
верситету) 

березень Мельник С.В. 
Марисюк А.А. 
(за згодою) 

методичні 
матеріали, 
презентації 

Семінар-практикум «Вчимося 
працювати з дітьми з 
інтелектуальними порушеннями» 
(для директорів,  фахівців 
(консультантів) інклюзивно-
ресурсних центрів) 

березень Мельник С.В. 
Білецька О.Г. 
Кручик І.В.  

методичні 
матеріали, 
презентації 

Семінар-практикум «Інклюзивна 
освіта як індивідуальна траєкторія 
особистісного зростання дитини з 
особливими освітніми потребами» 
(для директорів інклюзивно-
ресурсних центрів, директорів 
центрів професійного розвитку,  
керівників ЗЗСО) 

травень Мельник С.В. 
Кошка О.А. 

методичні 
матеріали, 
презентації 

Семінар-практикум «Особливості 
складання та перегляду індивіду-
альної програми розвитку дитини з 
особливими освітніми потребами в 
умовах інклюзивного середовища 
закладу дошкільної освіти» (для 
фахівців (консультантів) інклюзив-
но-ресурсних центрів, вихователів 
та асистентів вихователів ЗДО) 

червень Мельник С.В.  
Дяков І.В. 
Кручик І.В. 

методичні 
матеріали, 
презентації 

Семінар-практикум «Постановка  та 
реалізація smart-цілей у 
розробленні індивідуальної 
програми розвитку дитини з 
особливими освітніми потребами» 
(для фахівців (консультантів) 
інклюзивно-ресурсних центрів, 
керівників закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти,  
учителів та асистентів учителів 
ЗЗСО) 

червень Мельник С.В.  методичні 
матеріали, 
презентації 
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Семінар-практикум «Програмно-
методичне забезпечення  освітньо-
го процесу в закладах освіти  
в роботі з дітьми з особливими 
освітніми потребами на  
2023-2024 н.р.» (для директорів 
інклюзивно-ресурсних центрів) 

вересень Мельник С.В.  
Білецька О.Г. 
Дяков І.В. 

методичні 
матеріали, 
презентації 

Семінар-практикум «Раннє 
втручання – вчасна допомога дитині 
та родині» (для фахівців (консуль-
тантів) інклюзивно-ресурсних 
центрів) 

жовтень Мельник С.В. 
Білецька О.Г. 
Кручик І.В. 

методичні 
матеріали, 
презентації 

Семінар-практикум «Інноваційні 
підходи в роботі з дітьми з 
особливими освітніми потребами» 
(для фахівців (консультантів) 
інклюзивно-ресурсних центрів 
(учителів-дефектологів, учителів-
логопедів)  

листопад Мельник С.В. 
Марисюк А.А. 
(за згодою) 
Дяков І.В. 

методичні 
матеріали, 
презентації 

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

грудень Мельник С.В. 
Марисюк А.А. 
(за згодою) 

методичні 
матеріали, 
презентації 

Круглі столи, засідання творчої 
групи, надання консультаційної та 
методичної допомоги   

у разі потреби 
(згідно з окремим 
графіком) 

Мельник С.В. методичні 
матеріали, 
презентації 

 
 

6.4. Науково-методичний супровід діяльності психологічних служб 
 

Види роботи Термін 
виконання 

Відповідальний Форми 
узагальнення 

Семінар «Ефективна комунікація в 
конфлікті. Навички відновлюваль-
ної комунікації» (для відповідаль-
них за психологічну службу в 
територіальних громадах) 

січень Страшнюк Ж.Д.  
ОНМЦ ПС 

методичні 
матеріали, 
презентації 

Семінар «Відновлювальний підхід 
як інструмент вирішення 
конфліктів мирним шляхом»  
(для фахівців психологічної 
служби закладів освіти обласної 
комунальної власності) 

лютий Страшнюк Ж.Д.  
ОНМЦ ПС 

методичні 
матеріали, 
презентації 
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Семінар «Розвиток готовності 
педагога до надання першої 
психологічної допомоги учасникам 
освітнього процесу під час та після 
завершення воєнних дій»  
(для відповідальних за 
психологічну службу в 
територіальних громадах) 

лютий Страшнюк Ж.Д.  
ОНМЦ ПС 

методичні 
матеріали, 
презентації 

Семінар «Вплив архаїчних видів 
українського мистецтва на 
психічне здоров’я в умовах війни. 
Етнотерапія сьогодні»  
(для фахівців психологічної 
служби закладів позашкільної 
освіти) 

березень Страшнюк Ж.Д.  
ОНМЦ ПС 

методичні 
матеріали, 
презентації 

Семінар «Психологічний супровід 
НУШ в умовах викликів війни»  
(для відповідальних за психологіч-
ну службу в територіальних 
громадах) 

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

методичні 
матеріали, 
презентації 

Семінар «Специфіка роботи 
практичного психолога з дітьми з 
розладами аутичного спектру» 
(для відповідальних за психологіч-
ну службу в територіальних 
громадах, практичних психологів 
інклюзивно-ресурсних центрів ) 

квітень Страшнюк Ж.Д.  
ОНМЦ ПС 
Мельник С.В. 
ОРЦ 

методичні 
матеріали, 
презентації 

Інструктивно-методична нарада 
для відповідальних за психологіч-
ну службу в територіальних грома-
дах щодо подання інформаційно-
аналітичних матеріалів психологіч-
ною службою територіальних 
громад за 2022-2023 н.р. 

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

рекомендації 

Семінар для відповідальних за 
психологічну службу в 
територіальних громадах 
«Профілактика суїцидальних 
тенденцій серед школярів»  

травень Страшнюк Ж.Д.  
ОНМЦ ПС  

методичні 
рекомендації 

Підготовка аналітичного звіту про 
діяльність психологічної служби 
системи освіти області у 2022-
2023 н.р 

травень- 
червень 

Страшнюк Ж.Д.  
ОНМЦ ПС 
 

аналітичний звіт 

Семінар-нарада для відповідаль-
них за психологічну службу в 
територіальних громадах щодо 
підсумків діяльності психологічної 
служби у 2022-2023 н.р. 

червень Страшнюк Ж.Д.  
ОНМЦ ПС 

рекомендації 
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Проведення, аналіз та узагаль-
нення результатів моніторингу 
кадрового забезпечення фахівців 
психологічної служби в системі 
освіти області 

червень, 
жовтень 

Страшнюк Ж.Д.  
ОНМЦ ПС 

статистичні дані 

Семінар-нарада для відповідаль-
них за психологічну службу в тери-
торіальних громадах з питань  
координації діяльності психологіч-
ної служби у 2023-2024 н.р.  

вересень Страшнюк Ж.Д.  
ОНМЦ ПС 

методичні 
матеріали, 
презентації 

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

вересень Страшнюк Ж.Д.  
ОНМЦ ПС 

методичні 
матеріали, 
презентації 

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

вересень Страшнюк Ж.Д.  
ОНМЦ ПС 

методичні 
матеріали, 
презентації 

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

жовтень Страшнюк Ж.Д.  
ОНМЦ ПС 
 

рекомендації 

Семінар-практикум для відпові-
дальних за психологічну службу  
в територіальних громадах «Рези-
лієнтність як особистісний ресурс 
здобувача освіти в умовах війни» 

жовтень Страшнюк Ж.Д.  
ОНМЦ ПС 
 

методичні 
матеріали, 
презентації 

Круглий стіл для відповідальних за 
психологічну службу в 
територіальних громадах, 
працівників центрів, служб, 
державних та громадських 
організацій з питань запобігання та 
протидії домашньому насильству 

листопад Страшнюк Ж.Д.  
ОНМЦ ПС 

методичні 
матеріали, 
презентації 

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  
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Вивчення та узагальнення 
матеріалів аналітико-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 

рекомендації 

 
 

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

 

Види роботи Термін 
виконання 

Відповідальний Форми 
узагальнення 

Вебінар «Особливості проведення 
ІІІ етапу всеукраїнських учнівських 
олімпіад з навчальних предметів  
у 2023/2024 н.р.» 

січень Гіджеліцький І.К. 
Гребень О.В. 

рекомендації 

Організація, координація, 
методичне забезпечення і 
проведення ІІІ етапу 
всеукраїнських учнівських олімпіад   

січень- 
лютий 

методисти освітніх 
галузей базової 
школи 
Гребень О.В. 

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, координація, мето-
дичне забезпечення та проведен-
ня тренувальних (відбірково-тре-
нувальних) зборів з підготовки ко-
манд до участі в IV етапі всеукра-
їнських учнівських олімпіад 

лютий- 
березень 

методисти освітніх 
галузей базової 
школи 
Гребень О.В. 

програма зборів, 
проєкт наказу 

Довідка про підсумки ІІІ етапу 
всеукраїнських учнівських олімпіад 

березень Гребень О.В. проєкт наказу 

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

березень Левицький В.В. 
Гребень О.В. 

завдання, 
проєкт наказу 

Організація участі команди області 
в IV етапі всеукраїнських 
учнівських олімпіад з навчальних 
предметів 

березень- 
квітень 

Гребень О.В. проєкти наказів 
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Вебінар «Про підсумки участі 
учнівських команд ОТГ у ІІІ етапі 
всеукраїнських учнівських 
олімпіад» 

квітень Гіджеліцький І.К. 
Гребень О.В. 
  

рекомендації 

Довідка про результативність 
участі команд області у 
всеукраїнських учнівських турнірах 
у 2022/2023 н.р. 

квітень- 
травень 

Гребень О.В. довідка 

Вебінар «Організація роботи з 
обдарованими учнями в умовах 
викликів сучасності» 

травень Гребень О.В. рекомендації 

Підготовка інформаційно-аналітич-
них відомостей щодо аналізу 
результативності проведення 
всеукраїнських учнівських олімпіад 
з навчальних предметів 

червень Гребень О.В. статистичні дані, 
електронний 
вісник  

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

серпень- 
вересень 
 

Зубик В.В. 
Наконечна Н.А. 
Ребрина В.А. 

на сайті 
http://zoi.hoippo.k
m.ua 

Організаційний супровід участі 
команд області в обласних і 
фінальних етапах всеукраїнських 
учнівських турнірів 

вересень- 
квітень 

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

Організаційний супровід та 
проведення всеукраїнських 
учнівських олімпіад з навчальних 
предметів у 2023/2024 н.р. 

вересень-
грудень 

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

Підготовка завдань ІІ та ІІІ етапів 
Міжнародного конкурсу з українсь-
кої мови ім.П.Яцика та Міжнарод-
ного мовно-літературного конкурсу 
учнівської та студентської молоді 
ім.Т.Шевченка  

вересень - 
грудень 

Манзюк С.А.  
  

завдання 

Вебінар «Особливості проведення 
всеукраїнських учнівських олімпіад  
і турнірів у 2023/2024 н.р.» 

жовтень Гребень О.В. рекомендації 

Інструктивно-методичний лист 
щодо особливостей проведення 
всеукраїнських учнівських олімпіад 
у 2023/2024 н.р. 

жовтень Гребень О.В. лист 

Вебінар «Організований початок 
та проведення ІІ етапу 
всеукраїнських учнівських олімпіад  
та обласних етапів турнірів у 
2023/2024 н.р.» 

жовтень Гіджеліцький І.К. 
Гребень О.В. 
методисти освітніх 
галузей базової 
школи 

рекомендації 
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Проведення ІІІ етапу, 
забезпечення участі в IV етапі 
Всеукраїнського турніру 
юних інформатиків 

жовтень Наконечна Н.А. 
Ребрина В.А. 
Зубик В.В. 
Максименко В.А. 

організаційні 
заходи, реко- 
мендації щодо 
підготовки 

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

жовтень- 
лютий 

Кенц Г.І. 
Манзюк С.А. 

визначення 
переможців 

Організація і проведення ІІІ етапу, 
забезпечення участі в ІV етапі 
Міжнародного мовно-літературно-
го конкурсу учнівської та студент-
ської молоді  ім.Т.Шевченка 

жовтень- 
лютий 

Манзюк С.А.  визначення 
переможців 

Підготовка завдань ІІ та ІІІ етапів 
всеукраїнських учнівських олімпіад 

жовтень-грудень 
січень-лютий 

методисти освітніх 
галузей базової 
школи 

завдання 

Організація ІІ етапу всеукраїнсь-
ких учнівських олімпіад з навчаль-
них предметів у 2023/2024 н.р. 

листопад-
грудень 

Гребень О.В. наказ ХОІППО 

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

грудень Манзюк С.А.  
  

визначення 
переможців 

Організація і методичне забезпе-
чення проведення обласного 
етапу та участь у фінальному 
етапі Всеукраїнського турніру 
«Юні журналісти»                          

згідно з 
графіком, 
затвердженим 
наказом МОН 

Манзюк С.А.  визначення 
переможців 

Організація проведення ІІІ етапу 
всеукраїнських учнівських олімпіад 
з навчальних предметів  
у 2023/2024 н.р 

за окремим 
графіком 

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

Забезпечення участі у Всеукра-
їнському конкурсі з українознав-
ства для учнів 8-11 класів 

упродовж року Манзюк С.А.  лист 

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

упродовж року Шкарпета В.Л. рекомендації, 
положення 

Всеукраїнський конкурс спортивної 
фотографії серед дітей та молоді 
ЗЗСО (спільно з обласним 
відділенням НОК України) 

упродовж року Шкарпета В.Л. рекомендації 
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6.6. Науково-методичний супровід  
професійних конкурсів педпрацівників 

 

Види роботи Термін 
виконання 

Відповідальний Форми 
узагальнення 

Всеукраїнський конкурс «Учитель року» 

Інструктивно-методичний лист 
щодо особливостей проведення 
першого туру Всеукраїнського 
конкурсу «Учитель року – 2023» та 
критеріїв оцінювання конкурсних 
випробувань у номінаціях: «Захист 
України», «Основи здоров’я», 
«Початкова освіта», «Фізична 
культура» 

Січень Шкарпета В.Л. 
Гіджеліцька Т.В. 
Галас А.В.  
Кулик О.О.  
Юхимчук А.І. 

лист, 
рекомендації, 
критерії 
оцінювання 

Підготовка завдань для 
конкурсних випробувань 
відбіркового та фінального етапів 
першого туру Всеукраїнського 
конкурсу «Учитель року – 2023» у 
номінаціях: «Захист України», 
«Основи здоров’я», «Початкова 
освіта», «Фізична культура» 

січень Шкарпета В.Л. 
Гіджеліцька Т.В. 
Галас А.В.  
Кулик О.О.  
Юхимчук А.І. 

проєкти завдань 

Проведення консультативних 
вебінарів для учасників першого 
туру Всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року – 2023» 

січень Гіджеліцька Т.В. рекомендації 

Засідання членів журі першого 
туру Всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року – 2023» у 
номінаціях: «Захист України», 
«Основи здоров’я», «Початкова 
освіта», «Фізична культура» 

січень  
лютий 

Шкарпета В.Л. 
Гіджеліцька Т.В. 
Галас А.В.  
Кулик О.О.  
Юхимчук А.І. 

протоколи, 
рейтингові 
листи, 
рекомендації, 
критерії 
оцінювання 

Організація та проведення відбір-
кового та фінального етапів 
першого туру Всеукраїнського 
конкурсу «Учитель року – 2023»  
у номінаціях: «Захист України», 
«Основи здоров’я», «Початкова 
освіта», «Фізична культура» 

лютий Шкарпета В.Л. 
Гіджеліцька Т.В. 
Галас А.В. 
Кулик О.О.  
Юхимчук А.І. 

висвітлення на 
блозі та сайтах 

Навчально-тренувальні збори для 
переможців першого туру 
Всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року – 2023» 

березень викладачі кафедри 
педагогіки та пси-
хології, профільні 
методисти 

рекомендації 
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Проведення вебінарів для 
учасників першого туру 
Всеукраїнського конкурсу 
«Вчитель року – 2024». 
Обговорення умов та порядку 
проведення Конкурсу, методичних 
рекомендацій та критеріїв 
оцінювання конкурсних 
випробувань відбіркового етапу. 
Підготовка до відбіркового етапу 
першого туру Всеукраїнського 
конкурсу «Учитель року – 2024» 

жовтень- 
листопад 

Гіджеліцька Т.В. 
Харчук А.М. 
 

умови та порядок 
проведення 
Конкурсу, проєкт 
наказу 

Проведення відбіркового етапу 
першого туру Всеукраїнського 
конкурсу «Вчитель року – 2024» 

грудень Гіджеліцька Т.В. протоколи, 
проєкт наказу 

Інші конкурси професійної майстерності 

Обласний педагогічний конкурс-
виставка "Освіта Хмельниччини на 
шляхах реформування – 2023» 

лютий- 
грудень 

Пастернак О.В. підсумковий 
наказ 

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

березень-
червень 

Шкарпета В.Л. наказ 

Всеукраїнський конкурс рукописів 
навчальної літератури для 
працівників закладів позашкільної 
освіти 

березень- 
липень             

Гончарук Г.М.  
Орловська Н.М.  

підсумковий 
наказ  

Організація роботи експертних 
комісій щодо оцінювання і 
визначення робіт – переможців 
обласного педагогічного конкурсу-
виставки "Освіта Хмельниччини на 
шляхах реформування – 2023» 

березень-
жовтень 

методисти НМЦ 
професійного 
розвитку 

протоколи, 
зведені дані 

Організація та координація  
роботи експертних комісій щодо 
експертної оцінки і визначення 
робіт-переможців обласного 
педагогічного конкурсу-виставки 
"Освіта Хмельниччини на шляхах 
реформування – 2023» 

березень-
грудень 

Пастернак О.В 
методисти НМЦ 
професійного 
розвитку 

протоколи, 
зведені дані 

ІІ обласний фестиваль «Учитель-
АRТ» 

серпень Махмутова А.Є. 
Пастернак О.В. 

віртуальна 
галерея 

Всеукраїнський конкурс 
педагогічної майстерності 
працівників закладів позашкільної 
освіти «Джерело творчості» 

жовтень- 
грудень 

Гончарук Г.М.  
Орловська Н.М.  

підсумковий 
наказ  

Участь у Всеукраїнському проєкті 
«Будь активним заради миру» 
(#BeActive for Peace) 

упродовж року Шкарпета В.Л. рекомендації 
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6.7. Розробка програм, посібників, рекомендацій,  
інструктивно-методичних листів, концепцій, положень тощо  

 

6.7.1. Посібники, підручники, робочі зошити  
 

Види роботи Термін 
виконання 

Відповідальний Форми 
узагальнення 

Методичний посібник «Сучасні 
методи і прийоми навчання» (за 
результатами роботи курсів 
підвищення кваліфікації вчителів 
природничо-математичних 
дисциплін і технологій ХОІППО) 

лютий Гільберг Т.Г. 
Мирна Л.А. 
Павич Н.М. 
Сологуб О.С. 
Гринчук Л.В. 
Буймістер Л.В. 
Ребрина В.А. 

електронний 
посібник 

Навчально-методичний посібник 
«Дорожня карта педагога-органі-
затора: правозахисний аспект» 

жовтень 
 

Гончарук Г.М. посібник 

Навчально-методичний посібник 
«Особливості професійного 
мислення сучасного педагога» 

листопад Шевчишина О.В. електронний 
посібник 

Науково-методичний посібник з 
питань фахового супроводу 
діяльності педагогів 

упродовж року Клімкіна Н.Г. електронний 
посібник 

 
 

6.7.2. Методичні рекомендації  
 

Види роботи Термін 
виконання 

Відповідальний Форми 
узагальнення 

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

лютий Баля С.А. рекомендації 

Про організацію та проведення 
триденних навчально-польових 
зборів 

квітень Юхимчук А.І. методичні 
рекомендації 

Про викладання інформатики в 5-11 
класах у 2023/2024 н.р.  

червень Наконечна Н.А. 
Максименко В.А. 
Ребрина В.А. 

методичні 
рекомендації в 
газеті 
«Майбуття» 

Про організацію роботи бібліотек у 
закладах загальної середньої освіти у 
2023/2024 н.р. 

червень Фарварщук В.П. 
  

методичні 
рекомендації 

Про організації та програмно-мето-
дичного забезпечення освітнього 
процесу в закладах позашкільної 
освіти на 2023-2024 н.р. 

червень Орловська Н.М.  методичні 
рекомендації 



61 

Про пріоритетні напрями роботи 
щодо організації інклюзивного 
навчання дітей з особливими 
освітніми потребами в закладах 
освіти на 2023/2024 н.р. 

червень- 
серпень 

Мельник С.В. методичні 
рекомендації 

Особливості викладання основ 
здоров’я в 7-9 класах, інтегрованого 
курсу «Здоров’я, безпека  
та добробут» у 5-6 класах  
у 2023/2024 н.р. 

серпень Гіджеліцька Т.В. методичні 
рекомендації 

Особливості викладання біології, 
біології і екології, інтегрованих курсів 
природничої освітньої галузі  
у 2023-2024 н.р. 

серпень Мирна Л.А. методичні 
рекомендації 

Про організацію освітнього процесу 
та викладання навчального предмета 
«Фізична культура» у закладах 
загальної середньої освіти  
у 2023/2024 н.р. 

серпень Шкарпета В.Л. інструктивно-
методичні 
рекомендації 

Про відзначення 79-річниці 
визволення України від нацистських 
загарбників 

жовтень 
 

Кучерук А.В. рекомендації 

Про підготовку методичної розробки 
для атестації педагогічних 
працівників на присвоєння звання 
"Учитель-методист", "Вихователь-
методист", "Практичний психолог-
методист", "Педагог-організатор-
методист", «Керівник гуртка – 
методист» у 2023 р.  

грудень Пастернак О.В. методичні 
рекомендації 
сайт: "Цифрова 
лабораторія ППД 
ХОІППО, розділ: 
«Перспективний 
педагогічний 
досвід» 

 
 

6.7.3. Інструктивно-методичні листи  
 

Види роботи Термін 
виконання 

Відповідальний Форми 
узагальнення 

Про організацію проведення 
обласного педагогічного конкурсу-
виставки "Освіта Хмельниччини 
на шляхах реформування» у 2023 
році 

січень Пастернак О.В. інструктивно-
методичний лист 

Про проведення І та ІІ етапів все-
українських конкурсів педагогічних 
працівників закладів позашкільної 
освіти: рукописів навчальної 
літератури, «Джерело творчості» 

березень,  
серпень  

Орловська Н.М.   інструктивно- 
методичні листи 
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Про пріоритетні завдання 
діяльності психологічної служби у 
2023-2024 н.р. щодо забезпечення 
ефективності психологічного 
супроводу освітнього процесу в 
закладах освіти області 

серпень Страшнюк Ж.Д. інструктивно-
методичний лист 

Про пріоритетні завдання 
діяльності інклюзивно-ресурсних 
центрів та ведення обліково-
звітної документації  

серпень Мельник С.В. інструктивно-
методичний лист 

Про реєстрацію методичних 
розробок претендентів на 
присвоєння звання «Методист», 
на схвалення науково-
методичною радою ХОІППО 

грудень Пастернак О.В. інструктивно-
методичний 
лист 

 
6.7.4. Збірники  

 

Види роботи Термін 
виконання 

Відповідальний Форми 
узагальнення 

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

січень Пастернак О.В. е-збірник на 
сайті 

Кейс «Учитель року – 2023»: 
номінація «Основи здоров’я» 

січень Гіджеліцька Т.В. кейс (дошка 
Padlet) 

Електронний збірник «Банк 
матеріалів педагогічного досвіду 
освітян, яким присвоєно звання 
«Методист – 2023»  

березень Пастернак О.В. електронний  
банк матеріалів 
ППД 
https://vystavka.hoi
ppo.km.ua/?page_i
d=200 

Збірник наукових праць науково-
практичної конференції «Травневі 
сходини (пам’яті І.Русого)» спільно 
з Пасічнянським ліцеєм ім.І.Русого 

травень Гуменюк В.В. збірник 

Електронний вісник «Надія та 
гордість Хмельниччини» 

травень- 
червень 

Гребень О.В. електронний 
збірник 

Збірник наукових праць науково- 
практичної конференції «Сучасні 
тенденції інноваційного розвитку  
дошкільної освіти в умовах 
сьогодення» 

вересень  Харченко А.А., 
кафедра 

електронний 
збірник за 
матеріалами 
конференції 

  

https://vystavka.hoippo.km.ua/?page_id=200
https://vystavka.hoippo.km.ua/?page_id=200
https://vystavka.hoippo.km.ua/?page_id=200
https://vystavka.hoippo.km.ua/?page_id=200
https://vystavka.hoippo.km.ua/?page_id=200
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Збірник наукових праць науково-
практичної конференції 
«Управління закладом освіти в 
умовах реалізації Концепції Нової 
української школи: досвід та 
перспективи» 

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

збірник  

Збірник наукових праць науково-
практичної конференції 
«Управління закладом освіти в 
умовах реалізації Концепції Нової 
української школи: досвід та 
перспективи» 

жовтень Гуменюк В.В. збірник 

Збірник наукових праць науково-
практичної конференції «Початкова 
освіта в НУШ: сучасний стан, досвід 
упровадження, перспективи» 

 жовтень  Ковальська О.П., 
кафедра 

електронний 
збірник за 
матеріалами 
конференції 

Збірник наукових праць VІІІ 
науково-практичної конференції 
«Освіта Хмельниччини: психолого-
педагогічний супровід 
модернізаційних процесів» 

жовтень- 
листопад 

завідувач кафедри 
педагогіки та 
психології 

електронний 
збірник 

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

листопад Кошка О.А. 
Красовська В.Ю. 

електронний 
збірник  

Web-порфоліо матеріалів 
передового бібліотечного досвіду 
за підсумками Всеукраїнського 
місячника шкільних бібліотек 

листопад Фарварщук В.П. електронне 
портфоліо 

Збірник наукових праць  
VIII науково-практичної конференції 
«Освіта Хмельниччини: психолого-
педагогічний супровід 
модернізаційних процесів» 

грудень завідувач кафедри 
педагогіки та 
психології 

електронний 
збірник 
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VII. ІННОВАЦІЙНА ТА ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
  

7.1. Організаційно-методичний супровід  
управління інноваційною діяльністю 

  

Види роботи Термін 
виконання 

Відповідальний Форми 
узагальнення 

Семінар «Дослідно-
експериментальна робота в закладі 
освіти: від теорії до практики» 

квітень Красовська В.Ю. рекомендації 

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 
Відповідальний Форми 

узагальнення 
Науково-методичний та 
організаційний супровід діяльності 
експериментальних закладів області 

упродовж року наукові керівники, 
консультанти, 
координатори  
дослідно-експери-
ментальної 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 

Відповідальний Форми 
узагальнення 

«Психолого-педагогічне 
забезпечення особистісно-
зорієнтованої освіти на засадах 
гуманної педагогіки ЗЗСО 
(Хмельницька середня ЗОШ  
I-III ступенів № 22 ім.О.Ольжича) 

упродовж року регіональний 
координатор 
Махмутова А.Є. 
 

координація 
діяльності 

Розроблення і впровадження нав-
чально-методичного забезпечення 
початкової освіти в умовах реаліза-
ції 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 

Електронний підручник для загаль-
ної середньої освіти (E-book for 
secondary education (EBSE) (НВК 
№10 м. Хмельницького, Кам‘янець-
Подільська ЗОШ І-ІІІ ст. №5 з пог-
либленим 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 регіональні 
координатори 
Фарварщук В.П. 
Максименко В.А. 

координація 
діяльності 

Розроблення і впровадження нав-
чально-методичного забезпечення 
для закладів загальної середньої 
освіти в умовах реалізації Держав-
ного стандарту базової середньої 
освіти (Кам’янець-Подільський НВК 
№3 у складі ЗОШ І-ІІІ ст. та ліцею, 
Славутський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст., 
ліцей «Успіх», Старокостянтинів-
ська ЗОШ І-ІІІ ст. №1, Хмельницька 
гімназія №1 ім.В.Красицького, 
гімназія №2 м.Хмельницького) 

упродовж року регіональний 
координатор 
Гіджеліцький І.К. 

координація 
діяльності 
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Науково-методичне забезпечення 
реалізації авторської моделі «Шко-
ла толерантності» на базі закладів 
загальної середньої та позашкіль-
ної 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  Бирко Н.М. 
Орловська Н.М.  

координація 
діяльності 

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

упродовж року регіональні 
координатори 
Грицюк Н.Г. 
Орловська Н.М. 

координація 
діяльності 

Реалізація програми «Нова укра-
їнська школа в поступі до ціннос-
тей» (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 науковий 
консультант 
Орловська Н.М. 

методичні 
рекомендації  

 
 

7.3.2. Регіонального рівня 
  

Види роботи Термін 
виконання 

Відповідальний Форми 
узагальнення 

Психолого-педагогічне 
проєктування 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 
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7.4. Експертиза підручників і навчальних посібників, 
авторських програм, електронних і технічних засобів навчання 

  
Види роботи Термін 

виконання 
Відповідальний Форми 

узагальнення 

Організація здійснення експертами 
науково-методичної, психолого-
педагогічної, дизайнерської та 
антидискримінаційної експертиз 
електронних версій підручників  
1 клас, 5 та 6 класів, 10 клас ЗЗСО 

січень- 
лютий 

Фарварщук В.П. інформаційні 
листи 

Ознайомлення педагогічних та 
науково-педагогічних працівників  
з фрагментами електронних версій 
оригінал-макетів 1 клас,  
5 та 6 класів, 10 клас ЗЗСО 

лютий- 
квітень 

Фарварщук В.П. рекомендації 

 
7.5. Науково-методичний супровід упровадження інновацій,  

проєктна діяльність 
  

Види роботи Термін 
виконання 

Відповідальний Форми 
узагальнення 

Науково-методичний супровід 
реалізації проєкту «Розвиток 
національно-орієнтованої  виховної 
системи підтримки здобувачів 
освіти» 

упродовж року Гончарук Г.М. 
Кучерук А.В. 

програми, 
субпроєкти 

Координація діяльності закладів 
освіти – учасників Всеукраїнського 
науково-педагогічного проєкту 
«Інтелект України» 

упродовж року Гіджеліцький І.К. 
Гуменюк В.В. 
Орловська Н.М. 

методичні 
рекомендації 

Продовження забезпечення 
координації та супроводу 
впровадження проєкту SELFIE  
у школах області 

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

координування та 
модерування 

Участь у Всеукраїнському проєкті з 
медіаграмотності IREX «Вивчай та 
розрізняй» 

упродовж року Зазуліна Л.В. розробка 
матеріалів,  
моніторинг 

Проєкт «Регіональний хаб із 
запровадження медіаграмотності 
для освітян» 

упродовж року Зазуліна Л.В. ІІ етап згідно  
з планом 

Обласний проєкт «Консультаційний 
хаб «Від ідеї до проєкту» 

упродовж року Мединська А.В. 
Пулатова Л.Й. 

координування, 
консультування 
та підтримка 

Обласний проєкт «Актуальні 
виклики сьогодення: подолання 
освітніх втрат» 

упродовж року Вашеняк І.Б. 
Гулеватий А.А. 
Кошка О.А. 
Страшнюк Ж.Д. 

згідно з планом 
програми 
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7.6. Упровадження результатів інноваційної діяльності,  
створення бази даних інновацій 

  
Види роботи Термін 

виконання 
Відповідальний Форми 

узагальнення 
Формування баз даних дослідно-
експериментальної та інноваційної 
роботи у 2023/2024 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 

Упровадження результатів  дослід-
но-експериментальної роботи з 
питань реалізації: Програми І.Беха 
«Нова українська школа в поступі 
до цінностей», «Моделювання та 
розвиток авторської школи в Украї-
ні», «Створення освітнього позаш-
кільного середовища в умовах 
децентралізації», «Формальна, 
неформальна, інформальна освіти 
в професійному розвитку 
педагога», «Науково-методичне 
забезпечення авторської моделі 
Школи толерантності» 

упродовж року  Орловська Н.М. поширення 
досвіду 

 
 

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 

Відповідальний Форми 
узагальнення 

Круглий стіл «Реалізація Концепції 
НУШ в адаптаційному циклі базової 
середньої освіти» 

червень Басюк Д.І.  
(за згодою) 
Гіджеліцький І.К. 
координатори 
проєкту 

звіт 

Підготовка методичних 
рекомендацій щодо викладання 
інформатики та міжгалузевих 
інтегрованих курсів в умовах 
впровадження НУШ, 6 клас 

серпень Наконечна Н.А. методичні 
рекомендації 
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Круглий стіл «Методична підтримка 
професійного розвитку вчителів 
фізики – учасників інноваційного 
проєкту «Розроблення і впровад-
ження навчально-методичного 
забезпечення для закладів 
загальної середньої освіти в умовах 
реалізації Державного стандарту 
базової середньої освіти» 

жовтень Яцишена А.С. презентаційні 
матеріали 

Розробка навчально- 
методичного забезпечення курсу 
«Технології», 6 клас (для пілотних 
класів) 

упродовж року Павич Н.М. НМК, 
електронний 
додаток 

Науково-методичний супровід 
вчителів інформатики пілотних шкіл 

упродовж року Наконечна Н.А. матеріали у 
вайбер-групі  

Науково-методичний супровід 
діяльності вчителів з питань 
використання цифрових технологій 
в умовах упровадження НУШ у 
базовій школі  

упродовж року Сологуб О.С. матеріали на 
авторському 
каналі You Tube 
«ІКТ в освіті», 
список 
відтворення 
«НУШ 5-6 клас» 

Проведення тренінгів для вчителів 
інформатики з питань 
упровадження Державного 
стандарту базової середньої освіти 
на засадах Концепції «Нова 
українська школа», 6 клас 

за загальним 
графіком 

Наконечна Н.А. інформація про 
заходи на сайті і 
https://info.hoippo.
km.ua/ , 
матеріали у 
віртуальних 
класах 

 
 

  

https://info.hoippo.km.ua/
https://info.hoippo.km.ua/
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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 

Забезпечення організації  
проведення обласного 
педагогічного конкурсу-виставки 
«Освіта Хмельниччини на шляхах 
реформування – 2023»  
у цифровому форматі: 

● інформаційно-методичний лист; 
● створення платформи для 

онлайн реєстрації; 
● реєстрація учасників; 
● консультаційна допомога  

(на запит); 
● систематизація за номінаціями;  
● координація роботи експертних 

предметних комісій та 
консультаційна допомога; 

● збір та систематизація 
протоколів за результатами 
оцінювання ЕПК; 

● підсумковий наказ, аналітична 
оцінка; 

● наповнення контентом 
матеріалів переможців сайту 
«Цифрова лабораторія ППД 
ХОІППО» 

упродовж року 
 
 
 
 
 
січень 
лютий-березень 
 
квітень 
травень 
 
червень 
-жовтень 
 
 
листопад 
 
 
грудень 

Пастернак О.В. матеріали 
конкурсу 

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

Надання консультацій педагогічним 
працівникам з питань використання 
ІКТ в освітньому процесі 

упродовж року Сологуб О.С., 
Максименко В.А. 
Ребрина В.А. 

матеріали 

Координація Міжнародного 
конкурсу з інформатики та 
комп’ютерного мислення «Бобер» 

упродовж року Наконечна Н.А. матеріали 

Підтримка роботи системи ДН 
Moodle  

упродовж року  Зубик В.В.  
Коцюбан І.І. 

матеріали 

YouTube-канал ХОІППО 
(адміністрування, викладання, 
редагування, трансляція) 

упродовж року Коцюбан І.І. матеріали 
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Проведення тренінгу на 
комерційній основі з питань 
підготовки учнів до олімпіади з 
інформаційних технологій 

відповідно до 
комплектування 
груп 

Максименко В.А. методичні 
матеріали 

Проведення тренінгу на 
комерційній основі з питань 
підготовки вчителів інформатики до 
вивчення мов програмування 
Python, C# 

відповідно до 
комплектування 
груп 

Ребрина В.А. методичні 
матеріали 

Тренінг«Навчання в Moodle»  
(для викладачів ХОІППО) 
(перенесено з 2022) 

відповідно до 
комплектування 
груп 

Коцюбан І.І. методичні 
матеріали 

Оновлення баз даних: 

Оновлення обласного банку 
передового педагогічного досвіду – 
2023 
  

травень 
  

Пастернак О.В. 
  

доступ: 
https://vystavka.hoi
ppo.km.ua/?page_i
d=200 

Оновлення електронного каталогу 
переможців обласного 
педагогічного конкурсу-виставки 
«Освіта Хмельниччини на шляхах 
реформування – 2023» 

грудень 
  

Пастернак О.В. 
  

доступ: 
https://vystavka.hoi
ppo.km.ua/?page_i
d=25 

Створення бази даних «ІКТ для 
викладання предметів та 
інтегрованих курсів» 

упродовж року 
 

Сологуб О.С. сторінка 
«Цифровий хаб» 
сайту 
https://info.hoippo.
km.ua/  

Наповнення бази авторських 
матеріалів «Педагогу, методисту та 
консультанту: освоюємо сервіси 
для очного і дистанційного 
навчання» 

упродовж року 
 

Сологуб О.С. сторінка 
«Цифровий хаб» 
сайту 
https://info.hoippo.
km.ua/ 

 
  

https://info.hoippo.km.ua/
https://info.hoippo.km.ua/
https://info.hoippo.km.ua/
https://info.hoippo.km.ua/
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8.2. Забезпечення навчання вчителів інформатики 
та методичної підтримки викладання курсу інформатики 

  

Види роботи Термін 
виконання 

Відповідальний Форми 
узагальнення 

Вебінар для керівників методичних 
об’єднань та вчителів інформатики 
з представниками авторських 
колективів підручників  
з інформатики для 6 класу 

травень Наконечна Н.А. 
Ребрина В.А. 

запис на YouTube  
каналі ХОІППО 

Вебінар «Про викладання інформа-
тики, організацію освітнього проце-
су з використанням технологій 
дистанційного навчання у 
2023/2024 н.р.» 

червень Наконечна Н.А., 
Максименко В.А., 
Ребрина В.А. 

запис на YouTube  
каналі ХОІППО 

Продовження наповнення 
середовища для автоматизованої 
перевірки завдань DMOJ 

червень Зубик В.В. наповнення 
навчальними 
матеріалами на 
сервері 

Оновлення інструктивних та 
науково-методичних матеріалів, 
підготовка наказів, організація та 
проведення обласної Інтернет-
олімпіади з програмування 

серпень- 
вересень 
 

Зубик В.В., 
Наконечна Н.А., 
Ребрина В.А. 

на сайті 
http://zoi.hoippo.km
.ua 

Вебінар для консультантів центрів 
професійного розвитку педагогічних 
працівників, голів методичних 
об’єднань з інформатики 
«Робота з обдарованими учнями з 
інформатики» 

вересень Зубик В.В. 
Наконечна Н.А., 
Максименко В.А. 
Ребрина В.А. 
 

запис на YouTube  
каналі ХОІППО 

Методичний супровід роботи 
дистанційної Школи олімпійського 
резерву з програмування 

вересень 
травень 

Ребрина В.А. 
Зубик  В.В. 

 

підтримка роботи 
сайту 
sbs.hoippo.km.ua  
та сервера DMOJ 

Вебінари, семінари-практикуми з 
питань науково-методичного суп-
роводу викладання інформатики 

упродовж року Наконечна Н.А. інформація на 
сайті 
info.hoippo.km.ua  

Методична підтримка викладання 
інформатики та інтегрованих курсів 
через адміністрування сайту 
http://info.hoippo.km.ua та групи у 
ФБ «Інформатики Хмельниччини» 

упродовж року Ребрина В.А. 
Сологуб О.С. 
Наконечна Н.А. 

публікації на сайт  

  

http://info.hoippo.km.ua/
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Створення навчальних 
відеоматеріалів для вчителів 
інформатики 

упродовж року Сологуб О.С. списки відтворення 
авторського 
YouTube-каналу 
«ІКТ в освіті»  
«Eчителю 
інформатики»  та 
«Робототехніка 5-6 
клас» 

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 

 
 

8.3. Розбудова єдиного освітнього інформаційного простору регіону 
  

Види роботи Термін 
виконання 

Відповідальний Очікувальний 
результат 

Адміністрування сайту Інституту постійно Зубик В.В. сайт 
https://hoippo.km.ua/  

Адміністрування сайту «Цифрова 
лабораторія прогресивного 
педагогічного досвіду» 

постійно Пастернак О.В. Сайт 
https://vystavka.hoip
po.km.ua/  

Віртуальна «Мистецька галерея» 
творчих робіт учителів 
образотворчого мистецтва області 
https://www.canva.com/design/DAE3_Qz-
lIw/mBp9rZWXb7EVzrcqExat7A/view?utm_c
ontent=DAE3_Qz-
lIw&utm_campaign=designshare&utm_mediu
m=link2&utm_source=sharebutton  

постійно Махмутова А.Є 
Пастернак О.В.  

створення, 
наповнення, 
адміністрування 

Сайт «Хмельницькі олімпіади» 
http://olimp.hoippo.km.ua 

упродовж року Зубик В.В. 
Максименко В.А. 
Наконечна Н.А. 
Ребрина В.А. 
Сологуб О.С. 

адміністрування та 
публікація 
олімпіадних 
завдань 

Адміністрування сайтів та блогів НМЦ та кафедр 

Сайт заочної інтернет-олімпіади з 
програмування 

вересень-
грудень 

Зубик В.В. 
Ребрина В.А. 

сайт 
zoi.hoippo.km.ua  

Сайт «Від опорного закладу до 
профільної школи» 
https://profopor8.webnode.com.ua/ 

упродовж року Гіджеліцька Т.В. наповнення та 
адміністрування 

Блог «Освітній навігатор учителя 
основ здоров’я» 
https://osnovuzd.blogspot.com/ 

упродовж року Гіджеліцька Т.В. наповнення та 
адміністрування 

Сайт «Учитель року» 
https://sites.google.com/view/uchitel-roku 

упродовж року Гіджеліцька Т.В. наповнення та 
адміністрування 

  

http://info.hoippo.km.ua/
https://hoippo.km.ua/
https://vystavka.hoippo.km.ua/
https://vystavka.hoippo.km.ua/
https://www.canva.com/design/DAE3_Qz-lIw/mBp9rZWXb7EVzrcqExat7A/view?utm_content=DAE3_Qz-lIw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE3_Qz-lIw/mBp9rZWXb7EVzrcqExat7A/view?utm_content=DAE3_Qz-lIw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE3_Qz-lIw/mBp9rZWXb7EVzrcqExat7A/view?utm_content=DAE3_Qz-lIw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE3_Qz-lIw/mBp9rZWXb7EVzrcqExat7A/view?utm_content=DAE3_Qz-lIw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE3_Qz-lIw/mBp9rZWXb7EVzrcqExat7A/view?utm_content=DAE3_Qz-lIw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
http://olimp.hoippo.km.ua/
https://profopor8.webnode.com.ua/
https://osnovuzd.blogspot.com/
https://sites.google.com/view/uchitel-roku/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Сайт НМЦ професійного розвитку 
керівних та педагогічних 
працівників установ і закладів 
дошкільної та загальної середньої 
освіти 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  

Сайт для вчителів інформатики постійно Наконечна Н.А. 
Максименко В.А.  

сайт 
info.hoippo.km.ua  

Блог для вчителів біології, біології і 
екології, інтегрованих курсів 
природничої освітньої галузі: 
https://prirodahm.blogspot.com/ 

упродовж року Мирна Л.А. оновлення 
контенту 

 

 
8.4. Упровадження сучасних інтернет-технологій в освітній процес регіону, 

розвиток віртуальних педагогічних спільнот 
 

Види роботи Термін 
виконання 

Відповідальний Очікувальний 
результат 

Адміністрування та розбудова 
групи у Facebook «Інформатики 
Хмельниччини» 

упродовж року Сологуб О.С. 
Ребрина В.А. 
Максименко В.А. 
Наконечна Н.А. 

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

Адміністрування та розбудова 
групи у Facebook «Інформаційно-
комунікаційні технології в роботі 
методиста і консультанта» 

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

Підтримка роботи сервера 
автоматизованої перевірки завдань 
Ejudge 

упродовж року Зубик В.В. проведення 
олімпіад, підтримка 
курсів 

Підтримка роботи сервера 
підтримки роботи обласного 
факультативу з програмування 
DMOJ 

упродовж року Зубик В.В. забезпечення роботи 
дистанційної Школи 
олімпійського 
резерву 

Адміністрування та розбудова 
групи у Facebook «3D-принтер: 
досвід Хмельниччини» 

упродовж року Максименко В.А. https://www.facebook.
com/groups/16107569
92629651  

 
  

http://nmts-koordinatsiji-metodsluzhb.webnode.com.ua/
http://nmts-koordinatsiji-metodsluzhb.webnode.com.ua/
https://sites.google.com/site/doslidhoippo/
https://sites.google.com/site/doslidhoippo/
https://prirodahm.blogspot.com/
https://www.facebook.com/groups/618821098287328
https://www.facebook.com/groups/618821098287328
https://www.facebook.com/groups/618821098287328
https://www.facebook.com/groups/1610756992629651
https://www.facebook.com/groups/1610756992629651
https://www.facebook.com/groups/1610756992629651
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8.5. Запровадження електронної освіти 
та розробка електронного освітнього контенту 

 

Види роботи Термін 
виконання 

Відповідальний Очікувальний 
результат 

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

лютий- 
квітень 

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

Забезпечення організації 
експертного оцінювання 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 
  

Підготовка навчальних 
відеоматеріалів з питань 
використання ІКТ у роботі 
педагогічних працівників 

упродовж року Сологуб О.С. авторський канал 
YouTube  
«ІКТ в освіті» 

Адміністрування сайту «Школа 
олімпійського резерву» 
(http://sbs.hoippo.km.ua) 

упродовж року Зубик В.В. наповнення 
контентом та 
адміністрування 

Адміністрування сайту «Відкрита 
інтернет-олімпіада Хмельницької 
області» (http://zoi.hoippo.km.ua) 

упродовж року Зубик В.В. наповнення 
контентом та 
адміністрування 

Організація конкурсного  відбору та 
систематизації матеріалів для 
сайту «Цифрова лабораторія 
передового педагогічного досвіду 
ХОІППО» в розділі обласної 
педагогічної виставки «Освіта 
Хмельниччини на шляхах 
реформування» 

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

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

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

 
  

http://sbs.hoippo.km.ua/
http://zoi.hoippo.km.ua/
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ІХ. МОНІТОРИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

9.1. Моніторинг освітньої діяльності  
 

9.1.1. Участь у всеукраїнських моніторингових дослідженнях 
 

Види роботи Термін 
виконання 

Відповідальний Очікуваний 
результат 

Участь у всеукраїнських моніторин-
гових дослідженнях стану освіти 

за наказами 
МОН України 

Мітягіна С.С. відповідно до 
інструкцій 

Участь у Всеукраїнському 
моніторингу наркотичної та 
алкогольної ситуації в Україні 

відповідно до 
постанови КМУ 
від 10.07.2019 
№689 

Мітягіна С.С. 
Кучерук А.В. 

відповідно до 
інструкцій 

Участь у Всеукраїнському 
моніторинговому дослідженні стану 
розвитку позашкільної освіти в 
Україні 

за наказом ДНУ 
«ІМЗО» №56 
від 16.06.2021 

Орловська Н.М. 
Мітягіна С.С. 

відповідно до 
інструкцій 

 
 

9.1.2. Моніторингові і соціологічні дослідження в регіоні 
  

Види роботи Термін 
виконання 

Відповідальний Очікуваний 
результат 

Проведення моніторингового 
дослідження стану національного  
та військово-патріотичного 
виховання учнівської молоді  
в освітніх закладах області 

відповідно до ці-
льової соціальної 
програми націо-
нально-патріо-
тичного вихован-
ня в Хмельниць-
кій області на 
2022-2025 роки 
від 22.12.2021 
№48-7/2021 

Мітягіна С.С. звітні матеріали 

Опитування щодо освітніх втрат у 
системі ЗСО Хмельницької області 

травень- 
липень 

Вашеняк І.Б. 
Мітягіна С.С. 

звітні матеріали 

Дослідження компетентності 
педагогічних працівників щодо 
шляхів удосконалення їхньої 
медіаграмотності 

друге півріччя Зазуліна Л.В. визначення рівня 
компетентності для 
планування 
подальшої роботи 
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9.2. Науково-методичний супровід  
моніторингових і соціологічних досліджень 

 

Види роботи Термін 
виконання 

Відповідальний Очікуваний 
результат 

Підготовка до друку статті 
«Вимірювання освітніх втрат  
у регіональній системі ЗСО: 
актуальність та підходи» 

липень Мітягіна С.С. стаття 

Підготовка до друку робочого 
зошита «Організація та проведення 
внутрішніх моніторингових 
досліджень у закладі ЗСО» 
(дидактичний матеріал для 
проведення тренінгу)        

жовтень Мітягіна С.С. посібник 

 
 

9.3. Організаційно-методичний супровід  
зовнішнього незалежного оцінювання 

  

Види роботи Термін 
виконання 

Відповідальний Форми 
узагальнення 

Сприяння організації та прове-
денню ЗНО в області (співпраця з 
Вінницьким регіональним центром 
оцінювання якості освіти) 

у разі потреби Мітягіна С.С. 
  

організаційні 
заходи 
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Х. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
  

Співпраця з міжнародними фондами, науковими центрами, 
навчальними закладами, освітніми установами 

та громадськими організаціями 
  

Види роботи Термін 
виконання 

Відповідальний Очікувані результати 

Співпраця з Британською Радою 
через участь у проєктах 
«Професійний розвиток учителя 
іноземної мови» і «Викладання та 
навчання у важкі часи» 

січень 
лютий 
березень 

Мороз Т.В. поліпшення якості 
викладання та вивчення 
англійської мови в 
школах області 

Французький культурний центр при 
консульстві Франції. 
Семінар-практикум учителів 
французької мови 

лютий Луценко Л.П. удосконалення 
викладання 
французької мови як 
другої іноземної 

Співпраця з волонтерським 
рухом (Канада – Великобританія -
США) через участь у Міжнародному 
інституті вчителів англійської мови. 
(суботні онлайн зустрічі) 

липень Мороз Т.В. 
Луценко Л.П. 

формування 
соціокультурної та 
мовленнєвої 
компетенції учителів, 
обмін досвідом, 
освоєння зарубіжних 
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 

Співпраця з фундацією «Свобода і 
демократія» (Варшава, Польща) 

упродовж року Пулатова Л.Й. проведення спільних 
науково-медичних 
заходів 

Співпраця з школою №80 імені 
Корнеля Макушинського (Познань, 
Польща) 

упродовж року Місінькевич О.М. проведення спільних 
науково-медичних 
заходів 

Співпраця з Українським інститутом 
в Лондоні та Українською школою 
Пречистої Діви Марії в Лондоні 

упродовж року Мединська А.В. розвиток 
соціокультурних 
компетентностей 
учителів області 

Гете-Інститут, видавництва 
«Хубер», «Клетт», «Лангеншайт», 
«Оксфорд», «Експрес Паблішінг», 
«Пірсон Едьюкейшн», «Кембрідж», 
«ММ Паблікейшен», «Клє 
Ентернасьйональ» –  онлайн-
семінари-тренінги 

упродовж року Мороз Т.В. 
Луценко Л.П. 
Мединська А.В. 

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

Участь у заходах Гете-Інституту упродовж року Луценко Л.П. інтеграція на курсах 
підвищення кваліфікації 
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Співпраця зі службою підтримки 
навчання дорослих «Степс фо 
Скілз» графства Хертфордшир, 
Англія 

упродовж року Мединська А.В. професійний розвиток 
учителів у рамках 
Програми підтримки 
України (інтеграція на 
курсах підвищення 
кваліфікації) 

Французький Інститут в Україні 
(ФІУ) під егідою Посольства Франції 
в Україні в партнерстві з асоціацією 
«Альянс Францез», Асоціацією 
викладачів французької мови 

упродовж року Мединська А.В. участь у заходах 
післядипломної 
підготовки вчителів 
французької мови; 
підтримка інновацій та 
проєктної роботи в 
галузі освіти 

Співпраця з GIZ Бюро в Україні за 
Програмою «Fit for Partnership with 
Germany» Федерального 
міністерства економіки і енергетики 
Німеччини 

упродовж року Мединська А.В. підвищення 
проінформованості 
педагогів області про 
можливості міжнародної 
проєктної діяльності, 
розвиток соціальної, 
лідерської та 
підприємницької 
компетентностей 

SchoolEducationalGateaway 
Європейська онлайн-платформа 
для шкільної освіти 

упродовж року Мединська А.В. інформування педагогів 
щодо зарубіжного 
досвіду  підвищення 
кваліфікації у сфері 
освіти, програм 
міжнародної 
мобільності для 
вчителів та учнів, 
стратегічного 
міжнародного 
партнерства із 
зарубіжними школами 

Співпраця з Польсько-Українською 
Фундацією «Інститут Міжнародної 
Академічної і Наукової Співпраці» 
(ІМАНС) 

упродовж року Мединська А.В. участь у заходах зі 
сприяння розвитку 
освіти, науки та 
громадянського 
суспільства в Україні 

Міжнародне стажування за 
програмою підвищення кваліфікації 
«Фандрейзинг та організація 
проєктної діяльності в закладах 
освіти: європейський досвід» для 
педагогічних і науково-педагогічних 
працівників (Фундація «Зустріч», 
Ягеллонський універистет, 
(Польща); ГО «Соборність», 
ЛОІППО) 

упродовж року Мединська А.В. удосконалення 
загальних 
компетентностей 
педагогів щодо 
проєктної діяльності в 
закладах освіти 
(інтеграція на курсах 
підвищення 
кваліфікації) 
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Участь у заходах Академії 
української преси 

упродовж року Гуменюк В.В. 
Зазуліна Л.В. 
 

набуття тренерських 
компетентностей. 
Інтеграція спецкурсів та 
матеріалів на курсах 
підвищення кваліфікації 

Участь у заходах громадської 
організації «Інформаційно- 
дослідний центр «Інтеграція та 
розвиток» 

упродовж року Гільберг Т.Г.  
Павич Н.М. 
Галас А.В. 

набуття тренерських 
компетентностей, 
забезпечення вчителів 
та учнів області 
навчально-методичною 
літературою, створення 
регіональних посібників 

Співпраця з компанією Future Hill 
Hous, Сполучене Королівство 
Великої Британії та Північної 
Ірландії 

упродовж року Мирна Л.А. підвищення науково-
методичного рівня 
вчителів-
природничників 

Співпраця з громадською спілкою  
Центр інновацій «Сходи в 
майбутнє» (ГС»UP_TO_FUTURE») 

упродовж року Мирна Л.А. підвищення 
професійного рівня 
вчителів-
природничників 
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ХІ. ІНФОРМАЦІЙНО-ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 
  

11.1. Робота бібліотеки 
  

Види роботи Термін 
виконання 

Відповідальний Очікувальний 
результат 

Оформлення планово-звітної 
документації та надсилання її для 
ДНПБУ ім.В.О.Сухомлинського 

лютий-березень Введенська С.Й. узагальнення 
роботи 

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 

Вилучення морально застарілої та 
фізично зношеної літератури з 
фонду та здавання її в макулатуру 

грудень Введенська С.Й. 
Поліховська Л.П. 

упорядкування 
книжкового фонду 

Ведення індивідуального та 
сумарного обліку документів, що 
надходять до бібліотечного фонду 
або вилучаються з нього, згідно з 
вимогами нормативних документів 
з бібліотечного обліку 

упродовж року Введенська С.Й. упорядкування 
книжкового фонду 

Каталогізування періодичних 
видань на електронних носіях 

упродовж року Введенська С.Й. систематизація 
інформації 

Надання консультаційної допомоги 
користувачам в отриманні та 
пошуку інформації 

упродовж року Введенська С.Й. задоволення запитів 
користувачів 

Проведення інформаційних оглядів 
літератури, складання 
інформаційних списків 

упродовж року Введенська С.Й.  надання інформації 

Визначення класифікаційних 
індексів Універсальної Десяткової 
Класифікації (УДК) 

упродовж року Введенська С.Й. інформування 

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 

Висвітлення інформації про 
видатних людей Хмельниччини та 
пам’ятні дати на сайті ХОІППО та в 
газеті «Майбуття» 

упродовж року  Введенська С.Й. 
Фарварщук В.П. 

інформування 

Адміністрування віртуальних 
ресурсів бібліотеки ХОІППО 

упродовж року Введенська С.Й. 
Фарварщук В.П. 

вільний доступ до 
інформації 
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11.2. Видавнича діяльність Інституту 
  

Види роботи Термін 
виконання 

Відповідальний Форми 
узагальнення 

Видання журналу «Педагогічний вісник Поділля»: 

Іноземна мова І квартал Луценко Л.П. 
Мороз Т.В. 
Сірман Б.О. 
Чернега М.В. 

журнал 

Географія та економіка ІІ квартал Думанська Г.В. 
Чернега М.В. 
Сірман Б.О. 

журнал 

Дошкілля ІІІ квартал Дарченко Л.Г. 
Чернега М.В. 
Сірман Б.О. 

журнал 

Світова література IV квартал Каліночкіна Ю.М. 
Сірман Б.О. 
Чернега М.В. 

журнал 

Спецвипуск науково-методичного 
журналу «Педагогічний вісник По-
ділля» за результатами дослідно-
експериментальної роботи 
всеукраїнського рівня щодо 
впровадження Програми І.Д.Беха 
«Нова українська школа в поступі 
до цінностей» 

червень Орловська Н.М. 
Сірман Б.О. 
Чернега М.В. 
 

журнал 

Видання газети «Майбуття» двічі на місяць Чернега М.В. 
Сірман Б.О. 

інтернет-видання 

Методичний журнал «Управлінські 
практики»  

грудень Каліночкіна Ю.М. журнал  

 
 

11.3. Висвітлення діяльності Інституту у веб-просторі 
  

Види роботи Термін 
виконання 

Відповідальний Форми 
узагальнення 

Сайт Інституту упродовж року Зубик В.В. https://hoippo.km.ua/  

Адміністрування сайту «Цифрова 
лабораторія ППД ХОІППО»  
https://vystavka.hoippo.km.ua/  

упродовж року Пастернак О.В. інформаційні 
матеріали на сайті 

Адміністрування та розбудова 
Facebook-сторінки ХОІППО 
https://www.facebook.com/XOIPPO  

упродовж року Кучерук А.В. наповнення та 
адміністрування 
сторінки 

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

упродовж року Зубик В.В. адміністрування 

https://hoippo.km.ua/
https://vystavka.hoippo.km.ua/
https://www.facebook.com/XOIPPO
https://hoippo.wixsite.com/nmcinfo/
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Сайт для вчителів інформатики 
http://info.hoippo.km.ua/ 

упродовж року Сологуб О.С. 
Ребрина В.А. 
Максименко В.А. 
Наконечна Н.А 

наповнення та 
адміністрування 

YouTube-канал ХОІППО упродовж року Коцюбан І.І. адміністрування 

Адміністрування та розбудова 
групи у Facebook «Інформатики 
Хмельниччини» 

упродовж року Сологуб О.С., 
Ребрина В.А., 
Максименко В.А. 
Наконечна Н.А. 

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

Адміністрування та розбудова 
групи у Facebook «Інформаційно-
комунікаційні технології в роботі 
методиста і консультанта« 

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

 
 

11.4. Виставкова діяльність 
  

Види роботи Термін 
виконання 

Відповідальний Форми 
узагальнення 

Інформаційно-методичний лист 
«Про організацію роботи обласного 
педагогічного конкурсу-виставки 
«Освіта Хмельниччини на шляхах 
реформування» у 2023 році  

січень Пастернак О.В. лист, електронна 
розсилка, публікація 
на сайті «Цифрова 
лабораторія ППД 
ХОІППО» 

Забезпечення роботи  цифрової 
платформи для реєстрації 
учасників обласного етапу 
педагогічного конкурсу- виставки 
«Освіта Хмельниччини на шляхах 
реформування – 2023"  

лютий- 
березень 

Пастернак О.В.  систематизація робіт 
учасників  
за номінаціями, 
формування 
обласного реєстру  

Реєстрація, облік та систематизація 
конкурсних робіт обласного 
педагогічного конкурсу-виставки» 
Освіта Хмельниччини на шляхах 
реформування – 2023» 

березень- 
травень 

Пастернак О.В. обласний загальний 
реєстр, реєстраційні 
каталоги за 
номінаціями 

Організація та забезпечення 
роботи експертних комісій щодо 
оцінювання конкурсних робіт 
Обласного педагогічного конкурсу-
виставки «Освіта Хмельниччини на 
шляхах реформування – 2023"  

01.06 – 01.11 Пастернак О.В., 
голови експертних 
комісій ХОІППО 

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

  

http://info.hoippo.km.ua/
http://info.hoippo.km.ua/
http://info.hoippo.km.ua/
https://www.facebook.com/groups/618821098287328
https://www.facebook.com/groups/618821098287328
https://www.facebook.com/groups/618821098287328
https://www.facebook.com/groups/1188004211358440/
https://www.facebook.com/groups/1188004211358440/
https://www.facebook.com/groups/1188004211358440/
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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 

Підготовка та публікація 
підсумкових інформаційно-
аналітичних даних щодо  
результатів участі педагогів в 
Обласному педагогічному конкурсі-
виставці «Освіта  Хмельниччини на 
шляхах реформування – 2023»  

грудень Пастернак О.В. підсумковий наказ  

Популяризація та розміщення  на 
сайті «Цифрова лабораторія ППД 
ХОІППО» у розділі «Виставка» 
конкурсних робіт переможців 
постійно діючої обласної виставки 
«Освіта Хмельниччини на шляхах 
реформування – 2023» 

грудень Пастернак О.В. сайт «Цифрова 
лабораторія ППД 
ХОІППО» 
http://dn.hoippo.km.ua/v
ystavka/ 

Затвердження списків експертних 
комісій відповідно до номінацій на 
наступний рік 

грудень Пастернак О.В. 
члени науково-
методичної ради 

склад експертних 
комісій відповідно 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 

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 

 
  

http://dn.hoippo.km.ua/vystavka/
http://dn.hoippo.km.ua/vystavka/
http://dn.hoippo.km.ua/vystavka/
http://dn.hoippo.km.ua/vystavka/
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ХІІ. ОХОРОНА ПРАЦІ, БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ. 
 

12. 1. Організаційні заходи 
 

Види роботи Термін 
виконання 

Відповідальний 

Забезпечувати заклад законодавчими актами 
та нормативно-технічною документацією 

постійно  Фрига І.О. 
Інженер з охорони праці 

Розробити та ввести в дію посадові інструкції, 
з охорони праці, безпеки життєдіяльності для 
працівників закладу 

до початку 
навчального 
року 

Фрига І.О. 
Інженер з охорони праці.  
Керівники структурних 
підрозділів 

Видати та довести до відома всіх працівників 
наказ «Про організацію роботи з охорони 
праці» з визначенням відповідальних осіб за 
пожежну, електробезпеку, безпечну 
експлуатацію електромеханічного обладнання, 
будівель і споруд, автотранспорту тощо 

до початку 
навчального 
року 

Харчук А.М. 
Толстюк О.Г. 
Павлюк В.Д. 
 

Створити куточок охорони праці, безпеки 
життєдіяльності, де сконцентрувати всю 
законодавчу, нормативно-технічну 
документацію з охорони праці, безпеки 
життєдіяльності, пожежної та електробезпеки, 
а також науково-методичні матеріали 

до початку 
навчального 
року 

Фрига І.О. 
Інженер з охорони праці 

Своєчасно проводити розслідування кожного 
нещасного випадку (в побуті та під час 
навчально-виховного процесу) з працівниками 
закладу відповідно до чинних Положень 

після кожного 
випадку  

Харчук А.М. 
Інженер з охорони праці 

 
12.2. Організаційно-методичні заходи працівників закладу 

 

Види роботи Термін 
виконання 

Відповідальний 

Провести навчання з питань охорони праці, 
безпеки життєдіяльності з працівниками 
закладу 

перше півріччя Харчук А.М. 
Фрига І.О. 
Толстюк О.Г. 
Павлюк В.Д. 

Проводити вступний інструктаж з 
новопризначеними працівниками 

в перший день 
роботи, перед 
початком 
роботи 

Фрига І.О. 
Інженер з охорони праці 
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Проводити інструктажі з охорони праці на 
робочому місці з адміністрацією та 
працівниками закладу 

2 рази на рік Харчук А.М. 
Фрига І.О. 
Толстюк О.Г. 
Павлюк В.Д. 

Надавати консультативну допомогу 
працівникам навчального закладу з питань 
охорони праці, безпеки життєдіяльності 

постійно  Фрига І.О. 
Інженер з охорони праці. 

Провести інформаційно-просвітницький тренінг 
(презентацію) спрямований на формування в 
працівників освітнього процесу культури 
недискримінації, ненасильницької, 
безконфліктної комунікації, здорового та 
безпечного способу життя, навичок 
збереження власного життя та здоров'я, а 
також запобігання небезпечній поведінці 

протягом року Харчук А. М. 
Фрига І.О. 
Страшнюк Ж.Д. 
Толстюк О.Г. 
Павлюк В.Д. 
Інженер з охорони праці 
 
 

Підготувати методичні рекомендації для: 

 керівників ЗЗСО; 

 керівників ЗДО  
з питань охорони праці та безпеки 
життєдіяльності в період військового стану 

перше півріччя Харчук А. М. 
Фрига І.О. 
Інженер з охорони праці 

Проведення семінар-тренінгу для керівників 
освітніх закладів, зокрема: «Створення 
безпечного освітнього середовища», «Основи 
здоров’язбережної компетентності» 

друге півріччя Харчук А. М. 
Гіджеліцька Т.В. 
Фрига І.О. 

 
 

12.3. Навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності 
 

Види роботи Термін 
виконання 

Відповідальний 

Провести моніторинг стану проходження 
навчання з питань охорони праці та безпеки 
життєдіяльності керівників закладів освіти 
Хмельниччини 

до початку 
навчального 
року 

Фрига І.О. 

Організувати та провести навчання і перевірку 
знань із питань охорони праці, безпеки 
життєдіяльності керівників закладів освіти 
Хмельницької області у 2023 р. 

протягом року, 
згідно графіка  
проведення 

Фрига І.О. 

Провести семінар-нараду для відповідальних 
особі ОТГ, які займаються питанням організації 
курсів охорони праці, безпеки життєдіяльності  

перше півріччя Фрига І.О. 

Здійснити перевірку готовності закладу до 
нового навчального року, оформити акт 
готовності закладу 

до початку 
навчального 
року 

 
Інженер з охорони праці. 
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Сприяти проведенню ремонту світильників, 
заміни ламп, що перегоріли, або ті, що не 
відповідають вимогам 

початок 
навчального 
року 

Комісія  
Інженер з охорони праці. 

Вжити організаційних заходів для проведення 
ремонту несправних електророзеток, 
електровимикачів. Закрити кришками 
електрокоробки. 

початок 
навчального 
року 

Комісія  
Інженер з охорони праці. 

Перевірити стан усіх електророзеток. Зробити 
біля кожної написи «220 В» 

початок 
навчального 
року 

Інженер з охорони праці. 

Розробити інструкції з електробезпеки на 
робочому місці 

початок 
навчального 
року 

Фрига І.О. 

Організувати проведення навчань та 
практичних тренувань щодо безпечної та 
швидкої евакуації, у тому числі щодо порядку 
дій під час надходження сигналу «Повітряна 
тривога» з працівниками інституту 

перше півріччя  
Інженер з охорони праці. 

Поновити план евакуації працівників на 
випадок пожежі та графічну схему евакуації 

початок 
навчального 
року 

Інженер з охорони праці. 

Провести ревізію стану засобів пожежогасіння 
та забезпечити технічне обслуговування  

протягом року Толстюк О.Г. 
Павлюк В.Д. 
 

Розробити інструкції з пожежної безпеки початок 
навчального 
року 

Інженер з охорони праці. 

Провести інструктажі з працівниками з 
протипожежної безпеки 

початок 
навчального 
року 

Фрига І.О. 
Інженер з охорони праці. 

Провести навчання працівників інституту 
«Поводження в надзвичайних ситуаціях» 

протягом року Фрига І.О. 
Головне управління 
ДСНС України у 
Хмельницькій області  
(за згодою)  
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Провести навчання працівників інституту 
«Надання домедичної допомоги» 

протягом року Фрига І.О. 
Головне управління 
ДСНС України у 
Хмельницькій області  
(за згодою) 

Забезпечити проходження спеціального 
навчання відповідального за пожежну безпеку, 
електробезпеку та цивільний захист 

початок 
навчального 
року 

Харчук А.М. 

 
 

12.4. Попередження травматизму під час навчально-виховного процесу, 
побутового травматизму та дорожньо-транспортного травматизму 

 

Види роботи Термін 
виконання 

Відповідальний 

Провести заняття серед працівників інституту на тему 
«Профілактика побутового травматизму» 

початок 
навчального 
року 

Інженер з охорони праці 

 
 
 

12.5. Контроль за станом охорони праці 
 

Види роботи Термін 
виконання 

Відповідальний 

Здійснювати: 
o оперативний; 
o адміністративний; 
o громадський контроль за станом 

охорони праці 

постійно за 
графіком 

Харчук А.М. 
Керівники структурних 
підрозділів.  
Інженер з охорони праці 
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