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Спецкурс для 
класних керівників:
"Сучасна українська 

родина – основа 
національно-

патріотичного 
виховання"

Дата проведення:  жовтень 2021

Місце проведення: КЗ «Житомирський ОІППО» 
ЖОР 

Очікувані результати: програма спецкурсу  для 
класних керівників

Відновлення традиційних особливостей української
родини щодо національно-патріотичного виховання;
розуміння ролі батьків у формуванні громадянської та
соціальної компетентності школярів; удосконалення
навичок партнерської взаємодії з родиною

Розроблення та  
презентації проєктів: 

"Моя сім'я в історії 
моєї Вітчизни",  

"Родовідне дерево моєї 
сім'ї", "Реліквії моєї 

родини"

Дата проведення: постійно

Місце проведення: заклади загальної середньої 
освіти області, КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР

Очікувані результати: вивчення історії рідного
краю через дослідження історії родини. Відновлення
традицій української родини

Формування ціннісного ставлення здобувачів освіти до
рідного краю та традицій власної родини.
Удосконалення навичок групової взаємодії. Розвиток
громадянської, соціальної компетентності

Методичні 
рекомендації: 

"Педагогіка 
партнерства в 

українській традиції 
сімейного виховання та 

школи. Національно-
патріотичний аспект"

-

Дата проведення: березень 2022
Місце проведення: КЗ «Житомирський
ОІППО» ЖОР
Очікувані результати: розробка методичних
рекомендацій для класних керівників ЗЗСО

Удосконалення знань класних керівників щодо методики
створення системи просвітницької роботи з батьками на
основі поєднання зусиль родини та школи з проблем
національно-патріотичного виховання

Діалогова платформа: 
Створення фокус-групи 

для заступників 
директора з виховної 

роботи "Родинний 
аспект національно-

патріотичного 
виховання: 

перезавантаження"

Дата проведення: серпень 2021

Місце проведення: КЗ «Житомирський ОІППО»
ЖОР

Очікувані результати: пошук сучасних шляхів і
способів становлення системи партнерської
співпраці з родинами в ЗЗСО

Обговорення стратегічних дій школи щодо встановлення
системної взаємодії з родинами стосовно проблеми
реалізації моделі випускника Нової української школи:
патріотичний аспект. Розвиток навичок партнерської
взаємодії, продукування нових ідей

Методичні 
рекомендації: 

"Технологія 
розроблення програми з 
проблем національно-

патріотичного 
виховання в закладі 

освіти" 

Дата проведення: грудень 2022

Місце проведення: КЗ «Житомирський ОІППО» 
ЖОР 

Очікувані результати: розробка методичних
рекомендацій

Розвиток навичок педагогічного проєктування щодо
розроблення програм з проблем національно-
патріотичного виховання в ЗЗСО
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Тренінг:

"Виховання характеру: 
партнерство сім'ї та 

школи"

Дата проведення: за планом

Місце проведення: КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР
Очікувані результати: впровадження програми.

Формування навичок ціннісного ставлення до
індивідуального розвитку здобувачів освіти

Створення 
Майстермайнд-групи: 
"Система національних 
вартостей української 

родини як чинник 
патріотичного виховання"

Дата проведення: лютий 2022

Місце проведення: КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР

Очікувані результати: створення Майстермайнд-групи
для творчо працюючих педагогів

Оволодіння знаннями, уміннями, навичками щодо
системи національних вартостей української родини
як чинник патріотичного виховання
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Діалогова платформа 
Сфери застосування стандартизації НАТО у
Збройних Силах України
1. Загальні стандарти
2. Військовий одяг
3. Озброєння та військова техніка
4. Картографія
5. Медичне забезпечення
6. Радіо-, хім-, біозахист та екологія
7. Безпілотні платформи
8. Зв’язкок та автоматичні системи
управління

Дата проведення: серпень 2021

Місце проведення: КЗ «Житомирський 
ОІППО» ЖОР 

Очікувані результати: поглибити знання про
сфери застосування стандартизації НАТО у
Збройних Силах України

Оволодіння знаннями, уміннями,
навичками щодо організаційної
структури Збройних Сил членів
НАТО, ознайомлення з військовою
технікою та військовим вишколом
учасників північноатлантичного
союзу

Проведення курсів  
Навчання педагогічних і науково-педагогічних 

працівників з питань домедичної допомоги

-Дата проведення: січень 2021

Місце проведення: КЗ «Житомирський
ОІППО» ЖОР

Очікувані результати: поглибити знання з
питань домедичної допомоги.

Оволодіння знаннями, уміннями,
навичками основ медичних знань та
надання першої невідкладної
долікарняної допомоги
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Тематична дискусія

Курси підвищення кваліфікаціії "Діалог 
поколінь: читаємо, думаємо, діємо"

Дата проведення: постійно

Місце проведення: КЗ «Житомирський 
ОІППО» ЖОР 

Очікувані результати: проведення
літературної онлайн-вітальні

-Ознайомлення з поезіями авторів різних
часів на патріотичну тематику.

Курси підвищення кваліфікації

«Ми є. Були. І будем ми»

Дата проведення:  постійно

Місце проведення: КЗ «Житомирський 
ОІППО» ЖОР 

Очікувані результати: проведення онлайн-
презентацій.

Створення, запис і презентація
учнівських есе на сторінках соціальних
мереж.

Проведення семінарів, тренінгів для 
вчителів з питань збереження 

культурної спадщини та національно-
патріотичного виховання

Дата проведення:  постійно

Місце проведення: КЗ «Житомирський 
ОІППО» ЖОР 
Очікувані результати: видання
методичного посібника, виготовлення
буклетів

Оволодіння знаннями, уміннями,
навичками, щодо з питань збереження
культурної спадщини та національно-
патріотичного виховання.

Видання книги (Шегеда А. Ф.):

"30 літ освіти на Житомирщині" 

Дата проведення: листопад 2021
Місце проведення: КЗ «Житомирський 
ОІППО» ЖОР 
Очікувані результати: видання книги

Представлення тридцятилітнього
досвіду освіти на Житомирщині у
вигляді книги
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Тематична 
дискусія:

Курси підвищення 
кваліфікаціі 

"Вчимося рятувати 
дітей"

Дата проведення: постійно

Місце проведення: КЗ «Житомирський ОІППО» 
ЖОР 

Очікувані результати: проведення заходів
неформальної освіти, спрямованих на зменшення
смертності та інвалідизації населення
Житомирщини та підвищення кваліфікації
персоналу ЗДС

Оволодіння знаннями щодо запобігання та зменшення
травматизму і інвалідизації населення. Удосконалення
вмінь і навичок з надання домедичної допомоги в разі
нещасних випадків та при невідкладних станах

Діалогова 
платформа:

"Перша допомога в 
школі: вміють 

учителі"

Дата проведення: серпень 2021

Місце проведення: КЗ «Житомирський ОІППО» 
ЖОР 

Очікувані результати: організація навчання
педагогічних працівників з питань домедичної
допомоги, підвищення якості викладання
домедичної допомоги шляхом сертифікації
вчителів

Оволодіння знаннями з невідкладної домедичної
допомоги. Здобуття навичок і вмінь надавати
домедичну допомогу під час навчально-виховного
процесу в разі нещасних випадків або надзвичайних
ситуацій

Тренінги:

"Перша допомога на 
дорозі"

Дата проведення: грудень2021

Місце проведення: КЗ «Житомирський ОІППО» 
ЖОР 

Очікувані результати: підвищення рівня базових
знань та навичок з надання домедичної допомоги

Оволодіння знаннями з надання допомоги на дорозі в
разі ДТП та різних нещасних випадків. Набуття та
удосконалення вмінь і навичок своєчасно і ефективно
надати домедичну допомогу в разі потреби

Управлінська 
студія:

"Домедична 
допомога"

Дата проведення: серпень 2021

Місце проведення: КЗ «Житомирський ОІППО» 
ЖОР 

Очікувані результати: підвищення рівня базових 
знань та навичок з надання домедичної допомоги

Оволодіння знаннями, уміннями, навичками з надання
невідкладної домедичної допомоги в повсякденному
житті
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Тренінги

"Робота з сім’ями ветеранів: 
психологічна підтримка дітей, що 
опинились в складних життєвих 

ситуаціях"

Дата проведення: постійно

Місце проведення: КЗ «Житомирський
ОІППО» ЖОР

Очікувані результати: тренінгове
опанування проблемно-вирішальної поведінки
підлітками, що пережили травматичний стрес.

Оволодіння знаннями видів ситуацій, в яких
психолог надає допомогу. Уміння діяти в
стресовій ситуації. Формування навичок
підтримки себе та близьких в кризових ситуаціях

Семінари

Робота з педагогами

Дата проведення: постійно

Місце проведення: КЗ «Житомирський 
ОІППО» ЖОР 

Очікувані результати: формування
психологічної готовності педагогів до роботи з
дітьми ветеранів.

Оволодіння знаннями методів, форм
психологічної просвіти, правил їх вибору та
застосування, вміння і навиками застосовувати
інструменти, обирати оптимальні технології
навчання і виховання здобуваів освіти

"Ветеранський намет: ярмарка 
книжок"

Дата проведення: серпень 2021

Місце проведення: КЗ «Житомирський 
ОІППО» ЖОР 

Очікувані результати: розвиток ветеранської
літератури, адаптація ідей ветеранського руху
для населення через організацію доступу до
ветеранської літератури на різних носіях
інформації.

Оволодіння знаннями науково-психологіної
інформації. Вміння і навички використовувати
наукову інформацію під час здійснення просвіти.

«Сходи пам’яті: літопис, 
створення музею»: 

вшанування загиблих на війні 
на Сході земляків

Дата проведення: жовтень 2021

Місце проведення: КЗ «Житомирський 
ОІППО» ЖОР 

Очікувані результати: психологічна
реабілітація учасників ветеранського руху

Оволодіння здатністю планувати, організовувати
та визначати показники ефективності
психологічної просвіти, відповідно до
визначених завдань, потреб цільової аудиторії
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Курси підвищення кваліфікації

Надання методичної допомоги 
щодо роботи в напрямку «Сокіл − 

Джура».

Дата проведення: постійно

Місце проведення: КЗ «Житомирський 
ОІППО» ЖОР 

Очікувані результати: Надання методичної 
допомоги щодо роботи в напрямку «Сокіл -
Джура».

Оволодіння знаннями, уміннями, навичками щодо
усвідомлення учнівською молоддю свого
обов’язку захищати Україну у разі виникнення
загрози суверенітету та територіальній цлісності
держави

Діалогова платформа

Проведення заходів неформальної 
освіти,  спрямованих на 

підвищення рівня громадянської 
освіти «Джура – рятівник 

Житомирщини»

Дата проведення: постійно

Місце проведення: КЗ «Житомирський 
ОІППО» ЖОР 

Очікувані результати: підвищення рівня 
громадянської освіти 

Оволодіння знаннями, уміннями, навичками щодо
форм і методів виховної роботи в роях та закладах
освіти, реального розвитку соціальної
згуртованості суб'єктів освітнього процесу,
підвищення престижу соціально корисної праці
дітей та молоді, формування їх лідерських якостей,
обміну передовим педагогічним досвідом
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У навчально-тематичний 
план підвищення кваліфікації 

педагогів розробити та 
включити лекції, практичні 

заняття з проблем 
національно-патріотичного 

виховання

Дата проведення: постійно

Місце проведення: КЗ «Житомирський 
ОІППО» ЖОР 

Очікувані результати: проведення лекцій та
практичних занять з проблем національно-
патріотичного виховання

Формування ціннісного ставлення здобувачів
освіти до рідного. Удосконалення навичок
групової взаємодії. Розвиток громадянської,
соціальної компетентності

Проведення семінарів, нарад, 
круглих столів, конференцій з 

питань національно-
патріотичного виховання дітей 

та молоді

Дата проведення: постійно

Місце проведення: КЗ «Житомирський 
ОІППО» ЖОР 

Очікувані результати: підвищення рівня
компетентності педагогів та методистів з
питань національно-патріотичного виховання
дітей та молоді

Удосконалення знань вчителів щодо проблем
національно-патріотичного виховання

Надання методичної та 
практичної допомоги в 

проведенні заходів з питань 
національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді

Дата проведення: постійно

Місце проведення: КЗ «Житомирський 
ОІППО» ЖОР 

Очікувані результати: видання методичних
рекомендацій

Розвиток навичок педагогічного проєктування
щодо розроблення програм з проблем
національно-патріотичного виховання в ЗЗСО
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Проведення соціологічного 
дослідження в громадах області 

з питання євроінтеграції  
(силами членів шкільних 

Євроклубів)

Дата проведення: серпень − вересень 2021

Місце проведення: КЗ «Житомирський 
ОІППО» ЖОР 

Очікувані результати: вивчення рівня
обізнаності в питаннях історії, політики та
євроінтеграційного курсу країни в місцевих
громадах.

Оволодіння знаннями, уміннями, навичками з
питань євроінтеграції.

Проведення науково-практичної 
конференції

"Європейська Україна – цінності, 
виклики, успіхи, регіональні 

особливості" (за участі освітніх 
закладів Закарпаття та Одещини) 

Дата проведення: жовтень 2021

Місце проведення: КЗ «Житомирський 
ОІППО» ЖОР 

Очікувані результати: створення
можливостей для презентації наукових
пошуків шкільних команд Євроклубів −
учасників проекту.

Оволодіння знаннями, уміннями, навичками з
питань євроінтеграції та роботи Євроклубів.

Локальні заходи до дня Європи 
в Україні 

"Україна – вільна, Україна –
сильна, Україна – європейська"

Дата проведення: квітень − травень 2021

Місце проведення: КЗ «Житомирський 
ОІППО» ЖОР 

Очікувані результати: поширення знань про
ЄС та Дня Європи як символа мирної
взаємодії, прозорої економіки та поваги до
гідності людини.

Оволодіння знаннями щодо ЄС та Дня Європи.

Проведення Марафону 
"Будуємо суспільство свободи, 
безпеки та справедливості"  (за 

участі  освітніх закладів 
Закарпаття та Одещини)

Дата проведення: травень 2021

Місце проведення: КЗ «Житомирський 
ОІППО» ЖОР 

Очікувані результати: представлення в
творчій формі сформованих уявлень про
європейські цінності проектними командами
шкільних Євроклубів.

Оволодіння знаннями, уміннями, навичками про
європейські цінності.
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Проведення Єврофесту до Дня 
Європи (за участі євроклубів 

області)

Дата проведення: травень 2021

Місце проведення: КЗ «Житомирський 
ОІППО» ЖОР 

Очікувані результати: формування
громадської позиції щодо підтримки
євроінтеграційного курсу держави.

Оволодіння знаннями, уміннями, навичками про
День Європи та процес євроінтеграції.

Тренінгова програма для 
проектних команд шкільних 

Євроклубів

"Що ти знаєш про європейські 
цінності?" 

Дата проведення: вересень 2021

Місце проведення: КЗ «Житомирський 
ОІППО» ЖОР 

Очікувані результати: формуввання
усвідомленого розуміння системи цінностей,
що є платформою налагодження міжнародних
відносин та є інструментом "м'якої сили"

Оволодіння знаннями, уміннями, навичками про
ЄС та європейські цінності.

Проведення майстер-класу для 
заступників директорів з 

виховної роботи 

"Ресурсні можливості шкільного 
євроклубу" 

Дата проведення: вересень − жовтень 2021

Місце проведення: КЗ «Житомирський 
ОІППО» ЖОР 

Очікувані результати: ознайомлення з
системою роботи Європейських клубів в
країнах ЄС та адаптування форм роботи до
національного контенту.

Оволодіння знаннями, уміннями, навичками
щодо роботи Європейських клубів в країнах ЄС
та адаптування форм роботи до національного
контенту.
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«Розумна обережність –
запорука безпеки в довкіллі»

Майстер-клас "Прогресивні 
практики Житомирських 

дошкільних закладів з 
упровадження курсу  

"Дошкільнятам - освіта для 
сталого розвитку"

Дата проведення: 9 червня 2021 р.

Місце проведення: КЗ «Житомирський 
ОІППО» ЖОР 

Очікувані результати: розширення
практичного досвіду щодо формування
екологічно, економічно соціальної поведінки в
межах сталого розвитку

Оволодіння знаннями, уміннями, навичками
формування екологічно, економічно соціальної
поведінки в межах сталого розвитку

Участь у ІІ Всеукраїнському 
освітньому хабі педагогічних 
інновацій Нової української 

школи

Впровадження сучасних, 
інноваційних технологій з 
патріотичного виховання з 

дошкільної освіти. 

Дата проведення: травень − серпень 2021; 

21-22 жовтня 2021 р.

Місце проведення: КЗ «Житомирський 
ОІППО» ЖОР 

Очікувані результати: презентації
педагогічного досвіду в рамках освітнього
хабу

Оволодіння знаннями, уміннями, навичками
щодо впровадження сучасних, інноваційних
технологій з патріотичного виховання з
дошкільної освіти

Добрі практики

«Виховуємо маленьких  
патріотів» 

"Передовий досвід педагогічних 
працівників ЗДО області з 
національно-патріотичного 

виховання"

Дата проведення: протягом 2021 − 2022 р.р.

Місце проведення: головний сайт КЗ 
«Житомирський ОІППО» ЖОР, рубрика 
«Методичний E-Hub».

Очікувані результати: методичні
рекомендації, поширення досвіду

Оволодіння знаннями, уміннями, навичками
щодо передового досвіду педагогічних
працівників ЗДО області з національно-
патріотичного виховання

Тематична дискусія

«Координація дій педагогічних 
працівників – важливий 

чинник ефективності 
фізкультурно-оздоровчої 

роботи в закладі  дошкільної 
освіти»

Дата проведення: постійно

Місце проведення: КЗ «Житомирський 
ОІППО» ЖОР, курси підвищення кваліфікації

Очікувані результати: обмін досвідом та
його поширення в освітньому процесі ЗДО

Оволодіння знаннями, уміннями, навичками
щодо координації дій педагогічних працівників

Курси підвищення 
кваліфікації

"Основні напрями науково-
патріотичного виховання дітей 
дошкільного віку на сучасному 

етапі"

Дата проведення: постійно

Місце проведення: КЗ «Житомирський
ОІППО» ЖОР

Очікувані результати: підвищення духовного
особистісно ціннісного ставлення педагогічних
працівників до формування духовної
особистості

Оволодіння знаннями, уміннями, навичками
щодо основних напрямів науково-патріотичного
виховання дітей дошкільного віку на сучасному
етапі
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Виставка-інсталяція

"З вечора пригожого аж до ранку 
вишивала дівчина вишиванку" 

До Дня Вишиванки

Дата проведення: 20 травня 2021 р.

Місце проведення: бібліотека КЗ 
«Житомирський ОІППО» ЖОР 

Очікувані результати: популяризація
літератури з народознавства

Оволодіння знаннями про історію української
вишивки

Книжкова виставка до Дня

українського козацтва

"Козацькі забави"

Дата проведення: 14 жовтня 2021; 

Місце проведення: бібліотека КЗ 
«Житомирський ОІППО» ЖОР 

Очікувані результати: популяризація
літератури з історії українського козацтва

Оволодіння знаннями щодо становлення
українського козацтва

Сторінками періодичних 
видань

"Конституція − головна цеглина у 
фундаменті держави"

Дата проведення: 28 червня 2021 р.

Місце проведення: бібліотека КЗ
«Житомирський ОІППО» ЖОР

Очікувані результати: тематичний перегляд
періодичних видань

Оволодіння знаннями з правової сфери

Книжкова виставка

«Вони − це символ України. Це 
наша гордість і краса − жінки в 

історії України»

Дата проведення: листопад 2021р.

Місце проведення: бібліотека КЗ 
«Житомирський ОІППО» ЖОР 

Очікувані результати: популяризація
літератури з історії України

Оволодіння знаннями з історії України

Книжкова виставка

"День, що змінив хід історії" −
до Дня Незалежності України

Дата проведення: 24 серпня 2021 р.

Місце проведення: бібліотека КЗ
«Житомирський ОІППО» ЖОР

Очікувані результати: популяризація
літератури з історії України

Оволодіння знаннями з патріотичного виховання


