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ВСТУП
Основними функціями комунального закладу «Житомирський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради (далі – Інститут) є
освітня, наукова, інноваційна, методична, організаційна, редакційно-видавнича,
міжнародного співробітництва.
Відповідно до них були визначені основні завдання та шляхи їх реалізації у 2020
році, серед яких: проведення курсів підвищення кваліфікації; організація методичних
заходів різного рівня для різних замовників; оновлення матеріально-технічної бази
інституту; науково-методичний супровід діяльності закладів загальної середньої освіти,
дошкільної освіти, позашкільної освіти; підтримка та супровід діяльності інклюзивноресурсних центрів; координація діяльності психологічних служб регіону; сприяння
безперервному педагогічному розвиткові педагогічних та науково-педагогічних
працівників Інституту тощо. У 2020 році Інститут долучався до створення безпечних умов
для проведення ЗНО в області.
Головним завданням у 2020 році стало виконання функцій та запланованих завдань
в умовах складної епідеміологічної ситуації. Рядом нормативних документів були
рекомендовані дії для закладів післядипломної педагогічної освіти в умовах карантину.
Так, постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби» з метою
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» установлено карантин; наказом Міністерства
освіти і науки України від 16.03.2020 р. № 406 «Про організаційні заходи для запобігання
поширенню коронавірусу COVID-19» керівникам закладів післядипломної освіти на
період карантину наказано забезпечити виконання програм закладів освіти, зокрема
шляхом організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного
навчання, що не передбачає відвідування закладів освіти її здобувачами (п. 2.2 наказу), у
листі Міністерства освіти і науки України від 12.06.2020 р. № 1/9-323 «Про проведення
підвищення кваліфікації педагогічних працівників в умовах послаблення карантинних
обмежень» рекомендовано продовжити проведення занять (семінарів, тренінгів та ін.),
запланованих для очної форми навчання, з використанням дистанційних технологій.
Згідно з Положенням про дистанційне навчання, затвердженим наказом
Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013 р. № 466, Інститут продовжив свою
роботу в умовах карантинних обмежень за формою дистанційного навчання з
використанням дистанційних технологій навчання в синхронному або асинхронному
режимі.
Було здійснено організаційне забезпечення діяльності, розроблення: Положення
про підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників закладів та
установ освіти за очно-дистанційною формою в комунальному закладі «Житомирський
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради,
схвалене рішенням вченої ради від 10 квітня 2020 р., протокол № 3, та затверджене
наказом директора від 10 квітня 2020 р. № 69-ОД; Положення про підвищення
кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників закладів та установ освіти в
комунальному закладі «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної
освіти» Житомирської обласної ради, схвалене рішенням вченої ради від 10 квітня 2020 р.,
протокол №3, та затверджене наказом директора від 10 квітня 2020 р. № 69-ОД;
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Положення про види, планування й облік навчальної, методичної, наукової та
організаційної роботи науково-педагогічних працівників комунального закладу
«Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської
обласної ради, схвалене рішенням вченої ради від 27 травня 2020 р., протокол № 5, та
затверджене наказом директора від 27 травня 2020 р. № 95-ОД. Прийняті рішення вченої
ради щодо обліку виконаних робіт педагогічними і науково-педагогічними працівниками.
Видані накази: «Про запобігання поширенню коронавірусу COVID-19» (від 12.03.2020
№ 46-ОД), «Про організацію роботи курсів підвищення кваліфікації у зв’язку із
карантином» (від 12.03.2020 №47-ОД), «Про перенесення термінів підвищення
кваліфікації» (від 12.03.2020 №50-ОД) тощо.
Організація освітньої діяльності на курсах підвищення кваліфікації в умовах
карантину супроводжувалось навчанням педагогічних та науково-педагогічних
працівників Інституту щодо роботи з використанням дистанційних технологій,
наповнення веб ресурсів дидактичними матеріалами для асинхронного режиму,
забезпечення курсів підвищення кваліфікації в синхронному режимі, контролю обліку
виконаних робіт педагогічними та науково-педагогічними працівниками Інституту
(Google-форми), зміни видів робіт та їх обліку у планах і звітах наукових та науковопедагогічних працівників. Розпочалося навчання педагогічних та науково-педагогічних
працівників Інституту на курсах підвищення кваліфікації на тему «Організація
дистанційного навчання в закладі післядипломної педагогічної освіти» на базі Державного
університету «Житомирська політехніка».
Водночас відбувалася оптимізація використання матеріально-технічної бази
Інституту – облаштування навчальних аудиторій та інших приміщень для роботи курсів
підвищення кваліфікації з використанням дистанційних технологій в синхронному режимі
(14 аудиторій).
Розроблено та використано програмне забезпечення для створення, збереження,
накопичення та передачі веб ресурсів; забезпечено авторизований доступ усіх категорій
слухачів курсів підвищення кваліфікації (57 категорій) до веб ресурсів для асинхронного
режиму. Організовано курси підвищення кваліфікації з використанням дистанційних
технологій у синхронному режимі. Отже, всього підвищило кваліфікацію 16611
педагогічних працівників області, з них за дистанційною формою навчання – 12737
слухачів.
Важливою ознакою підвищення кваліфікації у 2020 році стало урізноманітнення
термінів (120 год, 30 год, 2 год), структури та змісту курсів (тематичні, інтегровані тощо).
Організовані семінари, практикуми, майстер-класи, вебінари тощо (2 год). За рік понад
4000 педагогічних працівників скористалися такими формами підвищення кваліфікації.
Заслуговують на увагу різноманітні форми масової методичної роботи Інституту
щодо методичного супроводу та інформаційного забезпечення освітян області. Серед
таких слід виділити: діалогові платформи – 22 заходи (2532 учасники), освітньокомунікативний хаб – 9 заходів (1300 учасників), методичний онлайн-марафон – 16
заходів (2200 учасників), спільні з Державною службою якості освіти наради – 8 (440
учасників) тощо. Темами таких заходів стали актуальні питання організації освітнього
процесу та управління закладами освіти.
Значної ваги набув веб портал Інституту, на якому представлені матеріали для
інформаційного, методичного, юридичного супроводу закладів та установ освіти області.
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Окремо слід виділити актуалізацію веб порталу в умовах карантину: оновлено інтерфейс,
змінено понад 100 сторінок сайту, додано понад 31 новий сайт (методичний е-хаб).
У 2020 році науково-педагогічними та педагогічними працівниками Інституту
проведено науково-практичні онлай-конференції (6), за результатами яких створено 5
збірників матеріалів; взято участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних
конференціях, семінарах (116); видано статті у наукових фахових (35) та у науковометодичних виданнях (34); опубліковані тези та статті у збірниках конференцій (106),
видано навчально-методичні посібники (5) тощо.
З метою розуміння потреб та очікувань педагогічних працівників щодо змісту,
форм, методів організації курсів підвищення кваліфікації у 2020 році проведено
дослідження, в якому взяли участь 1279 респондентів з числа слухачів курсів підвищення
кваліфікації. За результатом онлайн-опитування рівень задоволеності організацією та
проведенням курсів підвищення кваліфікації становить 92 %; рівень задоволеності
матеріалами, представленими на сайті для асинхронного режиму – 89,3 %. Водночас
дослідження надало інформацію щодо основних потреб та очікувань педагогічних
працівників, що стане базою для оновлення змісту курсів у 2021 році.
Значно оновлена матеріально-технічна база Інституту. Проведено ремонтні роботи
у приміщеннях Інституту, придбано додатковий сервер, комп’ютерну техніку (10
комплектів), БФП (6 шт.) тощо. Оновленню комп’ютерної та організаційної техніки
посприяла участь педагогічних та науково-педагогічних працівників Інституту у
міжнародних проєктах. Так, у 2020 році відбулася співпраця з командою проєкту «Вивчай
та розрізняй: інфо-медійна грамотність», який виконується Радою міжнародних наукових
досліджень та обмінів (IREX) за підтримки Посольств США та Великої Британії, у
партнерстві з Міністерством освіти і науки України та Академією української преси. За
наслідком співпраці Інституту було надано комп’ютерну та організаційну техніку (5
плазмових телевізорів, 3 проєктори та принтер). Внаслідок участі викладачів Інституту в
українсько-австрійському проєкті Інститут отримав відеокамеру та мікрофон.
Загалом у 2020 році Інститут продемонстрував:

здатність забезпечувати підвищення кваліфікації з використанням
дистанційних технологій;

відбулося урізноманітнення видів діяльності з підвищення кваліфікації
(семінари, вебінари, методичні марафони, навчальні заняття в синхронному режимі;
способи взаємодії в асинхронному режимі тощо);

підвищено рівень інформаційно-цифрової компетентності педагогічних та
науково-педагогічних працівників Інституту;

оновлено зміст навчальних занять з урахуванням вимог до організації
дистанційного навчання у закладах освіти області;

удосконалено облік виконаних робіт педагогічних та науково-педагогічних
працівників інституту (Google-форми);

розширено форми представлення методичних матеріалів на сайті: створено
електронні хаби педагогічних працівників Інституту, які забезпечують організацію курсів
підвищення кваліфікації та висвітлюють діяльність щодо реалізації індивідуального
професійного розвитку;

налагоджено динамічну комунікацію із закладами освіти, місцевими
органами управління освітою;
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розширено тематику програм курсів підвищення кваліфікації (інтегровані,
тематичні);

здійснено юридичний супровід діяльності закладів освіти (сайт,
відеоконсультації тощо);

забезпечено інформування на сайті щодо нормативної бази з організації
освітнього процесу, управління закладами освіти, у тому числі і в умовах карантину тощо;

узагальнено та представлено основні моделі організації дистанційного та
змішаного навчання (електронний науково-методичний журнал «Житомирщина
педагогічна», канали методичного зв’язку, вебінари тощо);

ураховано потребу у підвищенні кваліфікації за різними термінами навчання
(30-годинне навчання; 120-годинне навчання, 2-годинні семінари, практикуми, тренінги,
майстер-класи) тощо.
У 2021 році стратегією розвитку КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР стає
удосконалення системи управління якістю освіти. На цій підставі основними напрямками
діяльності стають розвиток внутрішнього середовища Інституту і налагодження
інтенсивних зв’язків із зовнішнім середовищем.
Враховуючи вищезазначене, до основних завдань Інституту на 2021 рік віднесено:

вибудовування системи партнерської взаємодії з педагогічними
працівниками, закладами освіти, місцевими органами управління освітою щодо
організації курсів підвищення кваліфікації;

диверсифікацію форм, методів, змісту, термінів курсів підвищення
кваліфікації педагогічних працівників;

удосконалення використання інформаційно-комунікаційних технологій в
організації курсів підвищення кваліфікації;

побудову внутрішньої системи забезпечення якості освіти Інституту;

проведення системи досліджень стану професійної задоволеності
педагогічних працівників якістю курсів підвищення кваліфікації, вивчення їхніх потреб;

впровадження системи організаційних заходів щодо планування,
узагальнення результатів роботи Інституту;

накопичення та просування у внутрішньому середовищі Інституту
результатів наукових досліджень та методичних напрацювань педагогічних та науковопедагогічних працівників Інституту;

покращення матеріально-технічної бази та збільшення кількості
ліцензійного програмного забезпечення;

створення умов для безперервного професійного розвитку педагогічних та
науково-педагогічних працівників Інституту.
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І. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КЗ «ЖИТОМИРСЬКИЙ
ОІППО» ЖОР

1.1 Організаційні заходи
№

Дата

Зміст (тема
заходу)

Форма
проведення

Відповідальний

Очікувані результати

Організаційне забезпечення діяльності КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР
1

Січень

Звіт про роботу
Інституту за
2020 рік

Збори
трудового
колективу

Директор,
заступники

Визначені: стратегія,
цілі, завдання

Закріпити працівників закладу за основними напрямами діяльності
2

Січень –
грудень

Управління
закладом

Аналіз,
планування,
організація,
контроль,
мотивація
Аналіз,
планування,
організація,
контроль,
мотивація

3

Січень –
грудень

Наукова,
навчальна
робота,
міжнародна
діяльність

4

Січень –
грудень

Методична
діяльність

Аналіз,
планування,
організація,
контроль,
мотивація

5

Січень –
грудень

Моніторинг
якості освіти,
зовнішнє
незалежне
оцінювання

Аналіз,
планування,
організація,
контроль,
мотивація

6

Січень –
грудень

Фінансовогосподарська
діяльність,
зміцнення
матеріальнотехнічної бази

Аналіз,
планування,
організація,
контроль,
мотивація

7

Січень –
грудень

Організація
курсів
підвищення
кваліфікації

Аналіз,
планування,
організація,
контроль

8

Січень –
грудень

Науковий і
методичний
супровід курсів

Лекції,
семінари,
тренінги,

8

Директор
Смагін І. І.

Ефективність та якість
управлінських
процесів

Заступник
директора з
науковометодичної
роботи
Ренькас Б. М.
Заступник
директора з
навчальнометодичної
роботи
Калінін В. О.
Заступник
директора з
навчальнометодичної
роботи та питань
моніторингу
якості освіти
Сюравчик М. К.
Заступник
директора з
адміністративногосподарської
роботи
Волинець О. М.;
головний
бухгалтер
Суханюк З. Ф.
Декан
факультету
підвищення
кваліфікації
Андрійчук О. І.
Завідувач
кафедри
психології

Ефективність
діяльності (кількісні,
якісні показники форм,
видів діяльності)
Ефективність
діяльності (кількісні,
якісні показники форм,
видів діяльності)
Ефективність
діяльності (кількісні,
якісні показники форм,
видів діяльності)

Ефективність
діяльності (кількісні,
якісні показники форм,
видів діяльності)

Ефективність,
діяльності (кількісні та
якісні показники
діяльності)
Урізноманітнення
форм, методів, заходів
науково-методичного

№

Дата

Зміст (тема
заходу)
підвищення
кваліфікації
педагогічних
працівників

Форма
проведення
тематичні
дискусії

Налагодження
зв’язків з
методичними
службами
об’єднаних
територіальних
громад
Організація
діяльності
методистів
лабораторії
методичного
забезпечення

Соціальне
партнерство

Аналіз,
планування,
організація,
контроль,
мотивація

Завідувач
лабораторії
методичного
забезпечення
Печенюк А. П.
Завідувач
ресурсного
центру
підтримки
інклюзивної
освіти
Голентовська
О. С.
Завідувач
лабораторії
змісту та
моніторингу
якості
післядипломної
освіти ФПК
Корнілова Т. Б.

9

Січень –
грудень

10

Січень –
грудень

11

Січень –
грудень

Методичний
супровід
діяльності
інклюзивноресурсних
центрів

Консультація,
конференція,
фокус-групи,
семінари

12

Січень –
грудень

Удосконалення
програм та
здійснення
моніторингу
діяльності
Інституту

13

Січень –

Організація

Розробка
шаблонів,
структури
змісту, підбір
тематичного
складу,
оформлення,
розміщення
на сайті
програм;
опитування
слухачів
Збір, обробка,

9

Відповідальний

Очікувані результати

Бойко І. І.;
завідувач
кафедри
педагогіки й
андрагогіки
Косигіна О. В.;
завідувач
кафедри
суспільногуманітарних
дисциплін
Коврігіна Л. М.;
завідувач
кафедри
методики
викладання
навчальних
предметів
Смагіна Т. М.
Завідувач
лабораторії
методичного
забезпечення
Печенюк А. П.

супроводу

Завідувач

Створення системи
збору, обробки,
зберігання,
розповсюдження
інформації; створення
бази даних
методичних служб
Ефективність
діяльності (кількісні та
якісні показники щодо
форм, методів, заходів,
учасників,
компетентностей
учасників)
Розвиток
компетентностей
учасників

Представлення на
сайті програм;
аналітична довідка
щодо результатів
опитування

Ефективність

№

Дата
грудень

Зміст (тема
заходу)
курсів
підвищення
кваліфікації

Методичний
супровід
організації та
проведення
масових заходів,
учнівських та
вчительських
фахових
конкурсів,
робота обласної
педагогічної
виставки
Організація
інноваційної
діяльності
Інституту

Форма
проведення
узагальнення
інформації
щодо
кількості
слухачів,
груп,
розкладів;
робота з
договорами
Аналіз,
організація,
планування,
контроль

14

Січень –
грудень

15

Січень –
грудень

16

Січень –
грудень

Інформаційнокомунікаційне
забезпечення
діяльності
Інституту

17

Січень –
грудень

Інформаційновидавнича
діяльність

18

Січень –
грудень

19

Січень –
грудень

Організація
бібліотечного
обслуговування
користувачів
бібліотеки
Інституту
Наради при
директорі

Форми та
методи
бібліотечного
обслуговувавння
користувачів
Круглий стіл,
електронний
круглий стіл

20

Січень –

Забезпечити

Комплекту-

Аналіз,
планування,
організація,
контроль
Адміністрування;
створення та
підтримка
програмних
засобів
Редагування,
макетування
рекомендованої до друку
літератури

10

Відповідальний

Очікувані результати

лабораторії
навчальноорганізаційної
роботи ФПК
Шабінська О. Д.

діяльності (кількісні
показники, аналітична
довідка)

Завідувач
лабораторії
освітнього
адміністрування
Кравчук Н. В.

Ефективність
діяльності (кількісні
показники, аналітична
довідка)

Завідувач
лабораторії
упровадження
освітніх
інновацій
Шегеда А. Ф.
Завідувач
лабораторії
інформаційнокомунікаційних
технологій
Кравчук О. М.
Завідувач
лабораторії
навчальнометодичної
інформації
Войналович
А. П.
Завідувач
бібліотеки
Бондарчук Т. А.

Інноваційна діяльність
(кількісні показники,
аналітична довідка)

Директор,
заступники
директора

Координація,
встановлення
внутрішніх зв’язків з
питань виконання
плану роботи,
вирішення основних
завдань
Виконання плану

Директор,

Ефективність
функціонування
системної діяльності
Інституту
Видання навчальнометодичної літератури,
монографій, збірників
конференцій

Якісне обслуговування
користувачів, у тому
числі з використанням
дистанційних
технологій

№

Дата
грудень

21

Січень –
грудень

22

Січень –
грудень

23

Січень –
грудень

24

Січень –
грудень

25

Січень –
грудень

Зміст (тема
заходу)
комплектування
груп слухачів
курсів
підвищення
кваліфікації
Оновлення
програм
підвищення
кваліфікації
педагогічних
працівників
Забезпечити
реалізацію
другого етапу
науководослідної роботи
на 2019 – 2027
роки
«Професійний
розвиток
педагогічних
працівників
Нової
української
школи в
регіональних
закладах
післядипломної
педагогічної
освіти»
Науковометодичний
супровід
запровадження
Державних
стандартів
початкової
загальної освіти
та базової і
повної загальної
середньої освіти
Засідання вченої
та науковометодичної рад
Інституту
Проводити
методологічні
семінари для
педагогічних і
науковопедагогічних
працівників

Форма
проведення
вання

Відповідальний

Очікувані результати

заступники
директора, декан

підвищення
кваліфікації
педагогічних
працівників

Корегування
змісту діючих
програм;
розроблення
інтегрованих
програм
Планування
заходів у
планах
кафедр,
організація
виконання,
звіти

Декан, зав.
кафедр,
методисти

Актуалізація
інноваційних методів,
форм проведення;
оновлення
нормативної бази

Заступник
директора з
науковометодичної
роботи
Ренькас Б. М.

Розвиток професійних
компетентностей
педагогічних та
науково-педагогічних
працівників

Методологічні семінари,
урахування в
змісті
навчальних
матеріалів

Ренькас Б. М.,
Сюравчик М. К.,
Калінін В. О.

Розвиток професійних
компетентностей
педагогічних та
науково-педагогічних
працівників

Планування,
організація
засідань,
контроль
виконання
рішень
Методологічні семінари

Директор,
заступники
директора

Аналіз реалізації та
корегування планових
завдань

Директор,
заступники
директора

Розвиток професійних
компетентностей
педагогічних та
науково-педагогічних
працівників
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№

Дата

26

Січень

27

Лютий

28

Квітень

29

Вересень

30

Жовтень

31

Вересень

32

33

Зміст (тема
заходу)
Інституту
Особливості
Державних
стандартів
початкової
загальної освіти
та базової і
повної загальної
середньої освіти
Соціологічні
дослідження як
інструмент
самоконтролю
Провідні види
діяльності НУШ

Форма
проведення

Відповідальний

Очікувані результати

Методологічний семінар

Трохименко
Т. О.,
Смагіна Т. М.

Знання особливостей
стандартів у
порівнянні

Методологічний семінар

ДіковаФаворська О. М.

Здатність до
використання у
професійній діяльності

Методологічний семінар

Трохименко
Т. О.

Аудиторія
дорослих:
особливості
взаємодії, запити
та формати
Основні аспекти
оцінювання в
НУШ
Організувати
написання та
видання
наукової
літератури

Методологічний семінар

ДіковаФаворська О. М.

Здатність до
застосування у базовій
школі
Здатність до
організації взаємодії в
освіті дорослих

Методологічний семінар

Трохименко
Т. О.

Розуміння системи
оцінювання НУШ

Узагальнення
напрямів
роботи
Інституту

Колективна
монографія
«Післядипломна освіта
в умовах системних
освітніх змін:
регіональний аспект»

Травень

Організувати
написання та
видання
збірників
матеріалів

Всеукраїнська
конференція

Смагін І. І.,
Ренькас Б. М.,
Бойко І. І.,
Коврігіна Л. М.,
Косигіна О. В.,
Смагіна Т.М.,
Войналович
А. П.,
Прищепа Л. А.
Смагін І. І.,
Ренькас Б. М.,
Бойко І. І.,
Коврігіна Л. М.,
Косигіна О. В.,
Смагіна Т.М.,
Войналович
А. П.,
Прищепа Л. А.

Жовтень

Організувати
написання та
видання
методичних
рекомендацій

Збір, аналіз
матеріалів
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Смагін І. І.,
Ренькас Б. М.,
Трохименко
Т. О.,
Бовсунівська
Г. Г.,
Войналович
А. П.,
Прищепа Л. А.

Збірник матеріалів
Всеукраїнської
конференції «Розвиток
професійної
компетентності
педагогічних
працівників Нової
української школи в
умовах
післядипломної
освіти»
Методичні
рекомендації «Нова
українська школа:
відповідаємо на
виклики»

1.2. Організація діяльності і контролю за роботою
підрозділів Інституту
№

Дата

1

Грудень

2

Листопад,
грудень

3

Березень,
червень,
вересень,
грудень

4

Червень,
грудень

5

Червень,
грудень

6

Січень –
грудень

7

Січень –
грудень

Зміст
(тема заходу)
Проаналізувати
роботу щодо
виконання планів
підвищення
кваліфікації
педагогічних
працівників за рік
Провести розподіл
навчального
навантаження
науковопедагогічних
працівників
Інституту на 2022 рік
Контролювати
виконання планів
обласних
проблемних і
тематичних
семінарів, науковопрактичних
конференцій
Практикувати
звітність науковопедагогічних
працівників щодо
виконання
індивідуальних
планів і виробничих
завдань
Аналізувати
виконання
навчального
навантаження
науковопедагогічних
працівників
Забезпечити аналіз
проведення курсів
підвищення
кваліфікації
представниками
адміністрації
Інституту та
завідувачами кафедр
Забезпечити
підвищення
кваліфікації
педагогічних
працівників
Інституту, які будуть

Форма
проведення
Аналіз

Відповідальний
Смагін І. І.,
Андрійчук О. І.

Очікувані
результати
Результативність
діяльності
(кількісні, якісні
показники)

Аналіз,
розподіл

Смагін І. І.,
Ренькас Б. М.,
Андрійчук О. І.

Якісне
використання
кадрового
потенціалу
Інституту

Контроль,
оцінювання

Ренькас Б. М.,
Калінін В. О.,
Печенюк А. П.

Звіт, аналіз

Ренькас Б. М.,
Бойко І. І.,
Смагіна Т. М.,
Косигіна О. В.,
Коврігіна Л. М.

Безперервний
професійний
розвиток
педагогічних
працівників
регіону на засадах
компетентнісного
підходу
Результативність
та плановість
діяльності

Аналіз

Андрійчук О. І.,
Бойко І. І.,
Смагіна Т. М.,
Косигіна О. В.,
Коврігіна Л. М.

Результативність
та плановість
діяльності

Відвідування

Ренькас Б. М.,
Бойко І. І.,
Смагіна Т. М.,
Косигіна О. В.,
Коврігіна Л. М.

Корегування
змісту, форм
проведення

Організація,
контроль,
аналіз

Калінін В. О.,
Печенюк А. П.

Інформація про
суб’єктів
підвищення
кваліфікації
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№

Дата

8

Квітень

9

Січень –
грудень

Зміст
(тема заходу)
атестуватися у 2022
році
Провести атестацію
педагогічних
працівників
Інституту до 10
квітня
Заслуховувати звіти
керівників
підрозділів Інституту
про виконання
планових завдань

Форма
проведення

Відповідальний

Засідання
атестаційної
комісії

Смагін І. І.,
Пастушенко
Т. М.

Звіти

Директор,
заступники
директора

Очікувані
результати
Атестація
педагогічних та
науковопедагогічних
працівників
Інформація про
результативність
виконання
планових завдань

1.3. Тематика засідань вченої ради Інституту
№
1

2

Дата
Січень

Квітень

Зміст
(тема заходу)
1. Про виконання
рішень вченої ради за
2020 р.
2. Про підсумки
роботи бібліотеки
Інституту щодо
інформаційноресурсної підтримки
освітнього процесу в
2020 р. та завдання
на 2021 р.
3. Про виконання
заходів з протидії
корупції в Інституті
4. Про затвердження
орієнтовного
переліку тем
групових проєктів,
круглих столів,
тематичних дискусій
для різних категорій
слухачів курсів
підвищення
кваліфікації
1. Про виконання
заходів з протидії
корупції в Інституті
2. Про затвердження
документів з
підвищення
кваліфікації
педагогічних та
науковопедагогічних
працівників КЗ
«Житомирський

Форма
проведення
Засідання
вченої ради

Відповідальний
Смагін І. І.

Очікувані
результати
Кількісно-якісні
показники

Засідання
вченої ради

Бондарчук Т. А.

Схвалення
підсумків та
затвердження
завдань

Засідання
вченої ради

Смагін І. І.

Інформування про
заходи

Засідання
вченої ради

Смагін І. І.

Затвердження
переліку тем
групових
проєктів, круглих
столів,
тематичних
дискусій

Засідання
вченої ради

Смагін І. І.

Інформування про
заходи

Засідання
вченої ради

Печенюк А. П.

Затвердження
документів
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№

3

4

Дата

Вересень

Грудень

Зміст
(тема заходу)
ОІППО» ЖОР
3. Про проміжні
результати
проведення дослідноекспериментальної
роботи на базі
закладів загальної
середньої освіти
4. Про методичне
забезпечення
підготовки школярів
області до участі у
всеукраїнському
етапі учнівських
олімпіад та мовних
конкурсів
1. Реалізація в регіоні
Концепції «Нова
українська школа»:
стан та перспективи
2. Про
результативність
освітнього процесу з
підвищення
кваліфікації керівних і
педагогічних кадрів,
спеціалістів установ і
закладів освіти
області в І півріччі
2021 р.
3. Про виконання
заходів з протидії
корупції в Інституті
4. Підсумки
дослідноекспериментальної
роботи за темою
«Соціальнопедагогічне
проєктування
розвивальновиховного процесу в
загальноосвітньому
закладі» на базі
загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів
№ 36
ім. Я. Домбровського
м. Житомира
на 2016 – 2021 рр.:
звіт про завершення
ІІІ (формувального)
етапу
1. Про затвердження
звіту роботи

Форма
проведення

Відповідальний

Засідання
вченої ради

Ренькас Б. М.

Очікувані
результати
Аналітична
довідка
Рішення вченої
ради

Засідання
вченої ради

Сюравчик М. К.

Аналітична
довідка
Рішення вченої
ради

Засідання
вченої ради

Калінін В. О.

Рішення вченої
ради

Засідання
вченої ради

Андрійчук О. І.

Аналітична довідка

Засідання
вченої ради

Смагін І. І.

Інформування про
заходи

Засідання
вченої ради

Ренькас Б. М.,
Адамович І. В.

Інформування про
підсумки

Засідання
вченої ради

Смагін І. І.

Затвердження
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№

Дата

Зміст
(тема заходу)
Інституту за 2021 рік

Форма
проведення

Відповідальний

Очікувані
результати
звіту

2. Про затвердження
плану роботи
Інституту на 2022 рік
3. Про виконання
навчального
навантаження
науковопедагогічними
працівниками
Інституту за 2021 р.
4. Про виконання
заходів з протидії
корупції в Інституті
5. Про затвердження
навчальнотематичних планів
курсів підвищення
кваліфікації керівних
і педагогічних кадрів
КЗ «Житомирський
ОІППО» ЖОР на
2022 р.
6. Про затвердження
навчального
навантаження
науковопедагогічних
працівників
Інституту на 2022 р.
7. Про затвердження
планів роботи
наукових кафедр
Інституту на 2022 р.

Засідання
вченої ради

Смагін І. І.

Затвердження
плану

Засідання
вченої ради

Андрійчук О. І.

Аналітична довідка

Засідання
вченої ради

Смагін І. І.

Інформування про
заходи

Засідання
вченої ради

Ренькас Б. М.,
Корнілова Т. Б.

Затверджені
навчальнотематичні плани

Засідання
вченої ради

Андрійчук О. І.

Навчальнотематичні плани

Засідання
вченої ради

Ренькас Б. М.

Плани кафедр

1.4. Тематика засідань науково-методичної ради Інституту
№

Дата

1

Січень

2

Січень

Зміст
(тема заходу)
Про виконання
рішень науковометодичної ради за
2020 рік

Форма
проведення
Засідання
науковометодичної
ради

Про напрями
діяльності
електронного
науково-методичного

Засідання
науковометодичної
ради
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Відповідальний
Калінін В. О.,
Сюравчик М. К.,
Печенюк А. П.,
Шегеда А. Ф.,
Кравчук Н. В.,
Корнілова Т. Б.,
Войналович
А. П.,
Кравчук О. М.,
Осадчук Н. О.
Денисенко В. Ф.

Очікувані
результати
Визначення
ефективності
діяльності
науковометодичної ради у
2020 році

Визначення
напрямів
діяльності
журналу

№

Дата

3

Січень

4

Лютий

5

Лютий

6

Лютий

7

Травень

8

Травень

9

Травень

10

Жовтень

Зміст
(тема заходу)
журналу
«Житомирщина
педагогічна» з
інформаційнометодичного
забезпечення на 2021
рік
Розгляд методичних
матеріалів
Розвиток
професійної
компетентності
методистів в
міжатестаційний
період. Попередній
звіт методистів, які
атестуються на вищу
категорію
Про результати
укладання програм
підвищення
кваліфікації
педагогічних
працівників (30 год.,
120 год.) на 2021 рік
Розгляд методичних
матеріалів
Організаційнометодичний супровід
реалізації Концепції
НУШ в області
Особливості
проведення конкурсу
«Учитель року –
2021» в умовах
пандемії
Розгляд методичних
матеріалів
Про проміжні
результати
впровадження
Всеукраїнського
експерименту
«Стандартизація
наскрізної соціальнопсихологічної моделі
масового
впровадження

Форма
проведення

Відповідальний

Засідання
науковометодичної
ради
Засідання
науковометодичної
ради

Калінін В. О.

Схвалення
методичних
матеріалів

Калінін В. О.,
Печенюк А. П.

Схвалення звітів

Засідання
науковометодичної
ради

Корнілова Т. Б.

Інформування

Засідання
науковометодичної
ради
Засідання
науковометодичної
ради
Засідання
науковометодичної
ради

Калінін В. О.

Схвалення
методичних
матеріалів

Шегеда А. Ф.

Аналітична
довідка

Сюравчик М. К.,
Кравчук Н.В.

Інформування

Засідання
науковометодичної
ради
Засідання
науковометодичної
ради

Калінін В. О.

Схвалення
методичних
матеріалів

Осадчук Н. О.

Звіт
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Очікувані
результати

№

Дата

Зміст
(тема заходу)
медіаосвіти у
вітчизняну
педагогічну
практику» на базі
навчальних закладів
області
Відкритий
інформаційноосвітній простір у
процесі методичного
супроводу діяльності
Інституту

11

Жовтень

12

Жовтень

Розгляд методичних
матеріалів

13

Грудень

14

Грудень

15

Грудень

Результативність
діяльності
ресурсного центру
підтримки
інклюзивної освіти
Результативність
діяльності
лабораторії
методичного
забезпечення
Розгляд методичних
матеріалів

Форма
проведення

Відповідальний

Очікувані
результати

Засідання
науковометодичної
ради

Кравчук О. М.

Засідання
науковометодичної
ради
Засідання
науковометодичної
ради

Калінін В. О.

Голентовська
О. С.

Ефективність
діяльності
(кількісні, якісні
показники)

Засідання
науковометодичної
ради

Печенюк А. П.

Ефективність
діяльності
(кількісні, якісні
показники)

Засідання
науковометодичної
ради

Калінін В. О.

Схвалення
методичних
матеріалів

Здатність
використовувати
сучасні форми і
методи
комунікації, у т. ч.
з використанням
цифрових
технологій
Схвалення
методичних
матеріалів

1.5. Координація всеукраїнських експериментальних
проєктів
№

Дата

1

Січень

2

Листопад

3

Вересень

4

Листопад

Зміст

Відповідальний

Реалізація компетентнісного
підходу в науково-педагогічному
проєкті «Інтелект України» на базі
загальноосвітніх навчальних
закладів. Наказ МОН України
№ 1319 від 02.11.2016
Я – дослідник. Наказ МОН
України № 366 від 13.04.2018
Соціально-педагогічне
проєктування розвивальновиховного процесу у ЗНЗ. Наказ
МОН України № 228 від
04.03.2016
Електронний підручник для
загальної середньої освіти. Наказ

18

Печенюк А. П.

Очікувані
результати
Звіт

Печенюк А. П.

Звіт

Адамович І. В.

Звіт

Смагін І. І.

Звіт

№

Дата

5

Жовтень

6

Лютий

7

Березень

8

Квітень

9

Жовтень

10

Травень

11

Квітень

12

Грудень

Зміст

Відповідальний

МОН України № 957 від
31.08.2018
Розроблення і впровадження
навчально-методичного
забезпечення початкової освіти в
умовах реалізації нового
Державного стандарту. Наказ
МОН України № 1028 від
13.07.2017
Стандартизація наскрізної
соціально-психологічної моделі
масового впровадження
медіаосвіти у вітчизняну
педагогічну практику. Наказ МОН
України № 1199 від 18.08.2017
Педагогічні умови становлення і
розвитку особистості на ранніх
стадіях онтогенезу
Управління системою освіти
об’єднаних територіальних громад
в умовах децентралізації влади в
Україні
Організаційно-педагогічні умови
формування в учнів м’яких
навичок шляхом соціальноемоційного та етичного навчання
Формування та оцінювання
громадянських компетентностей в
освітньому процесі на рівні
базової середньої освіти. Наказ
МОН України № 340 від
13.03.2019
Дослідно-експериментальна
робота з теми: «Проєктування
індивідуальної освітньої траєкторії
професійного розвитку педагога»
Використання цифрової
платформи для організації
освітнього процесу та управління
у закладах освіти

Очікувані
результати

Трохименко
Т. О.

Звіт

Осадчук Н. О.

Звіт

Завязун Т. В.,
Орлова О. А.

Звіт

Смагін І. І.,
Ренькас Б. М.

Звіт

Печенюк А. П.

Звіт

Печенюк А. П.

Звіт

Ренькас Б. М.

Звіт

Ренькас Б. М.,
Калінін В. О.

Звіт

1.6. Заходи щодо забезпечення виконання вимог
Закону України «Про запобігання корупції» на 2021 рік
№

1

Дата

Зміст

Відповідальний

Очікувані
результати
І. Завдання і заходи з виконання державної антикорупційної політики
Щокварталу Проведення тематичних нарад,
Директор,
Інформування
зборів з питань роз’яснення норм
заступники
антикорупційного законодавства
директора,
керівники
структурних
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№

Дата

Зміст

Відповідальний
підрозділів
Директор,
заступники
директора,
керівники
структурних
підрозділів

Очікувані
результати

2

У разі
потреби, у
разі
надходження

Опрацювання проєктів
нормативних актів щодо
запобігання корупції

Інформування

3

У разі
отримання
повідомлень

Забезпечення своєчасного
реагування на повідомлення щодо
фактів корупційних
правопорушень, вчинених
працівниками КЗ «Житомирський
ОІППО» ЖОР

Завідувач
канцелярії
Пастушенко
Т. М.

Реагування
відповідно до
вимог
законодавства

4

Постійно

Інформувати працівників КЗ
«Житомирський ОІППО» ЖОР
про необхідність неухильного
дотримання антикорупційного
законодавства України та
недопустимість вчинення
корупційних діянь

Директор,
заступники
директора,
керівники
структурних
підрозділів

Інформування

ІІ. Забезпечення заходів щодо виконання розділу VII Фінансовий контроль
Закону України «Про запобігання корупції»
5

Постійно

Підготовка довідок про доходи,
одержані працівниками Інституту
за відповідний період, з метою їх
використання під час заповнення
електронних декларацій

Головний
бухгалтер
Суханюк З. Ф.

Видача довідок

6

Після
закінчення
терміну
подачі
декларацій

Перевірка подання електронних
декларацій працівниками КЗ
«Житомирський ОІППО» ЖОР на
предмет дотримання термінів
подачі

Ковальчук Л. Ф.

Звіт, у разі
наявності таких

ІІІ. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
7

Постійно

Вживання заходів щодо виявлення
та усунення конфлікту інтересів,
контролю за дотриманням вимог
законодавства щодо врегулювання
конфлікту інтересів, а також
виявляти та усувати сприятливі
для вчинення корупційних
правопорушень ризики в
діяльності працівників інституту

Директор,
заступники
директора,
керівники
структурних
підрозділів

Реагування
відповідно до
вимог
законодавства

ІV. Поліпшення умов доступу фізичних, юридичних осіб та об’єднань громадян до
інформації про діяльність КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР
8

Постійно

Організація кваліфікованого,
своєчасного, повного та
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Директор,
заступники

Реагування
відповідно до

№

Дата

Зміст

Відповідальний

об’єктивного розгляду звернень і
запитів, що надходять до КЗ
«Житомирський ОІППО» ЖОР,
відповідно до законів України
«Про звернення громадян», «Про
доступ до публічної інформації»

директора,
керівники
структурних
підрозділів

Очікувані
результати
вимог
законодавства

9

У разі
виявлення
таких фактів

Інформування правоохоронних
органів у разі виявлення фактів,
що можуть свідчити про вчинення
корупційних правопорушень
працівниками Інституту

Директор,
заступники
директора,
керівники
структурних
підрозділів

Інформування

10

Постійно

Взаємодія з підрозділами з питань
запобігання та виявлення корупції
державних органів, органів
місцевого самоврядування,
підприємств, установ та
організацій, спеціально
уповноваженими суб’єктами у
сфері протидії корупції

Директор,
заступники
директора,
керівники
структурних
підрозділів

Одержання
консультативного,
інформаційного
супроводу

V. Проведення роз’яснювальної та інформаційної роботи
щодо запобігання корупції
11

Січень –
грудень

Забезпечення інформаційного
наповнення розділу «Запобігання
корупції» веб сайту КЗ
«Житомирський ОІППО» ЖОР

Директор,
заступники
директора,
керівники
структурних
підрозділів

Сторінка сайту

12

Грудень

Розробка Плану заходів щодо
запобігання корупції в КЗ
«Житомирський ОІППО» ЖОР на
2022 рік

Директор,
заступники
директора,
керівники
структурних
підрозділів

План
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2. ФАКУЛЬТЕТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

2.1. Лабораторія навчально-організаційної роботи
2.1.1. ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ЧОТИРИДЕННИХ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ
КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
ЗАКЛАДІВ І УСТАНОВ ОСВІТИ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
В КЗ «ЖИТОМИРСЬКИЙ ОІППО» ЖОР У 2021 РОЦІ
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3

Спеціальність педагогічних працівників, терміни
12 – 15 січня
Учителі (викладачі) української мови та літератури
Учителі (викладачі) російської мови та зарубіжної літератури
Учителі (викладачі) англійської мови
Учителі (викладачі) історії, правознавства, громадянської освіти
Учителі (викладачі) математики
Учителі (викладачі) біології і екології
Учителі (викладачі) географії та природознавства
Учителі (викладачі) фізики та астрономії
Учителі (викладачі) інформатики
Асистенти вчителів закладів загальної середньої освіти
Соціальні педагоги
Вихователі спеціальних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів та дитячих будинківінтернатів
19 – 22 січня
Учителі початкових класів
Учителі (викладачі) української мови та літератури
Учителі (викладачі) англійської мови
Учителі (викладачі) музичного мистецтва та «Мистецтва»
Учителі (викладачі) фізичної культури (виховання)
Учителі трудового навчання (технології), креслення
Учителі (викладачі) хімії
Практичні психологи
Директори закладів загальної середньої освіти
26 – 29 січня
Учителі початкових класів
Учителі (викладачі) української мови та літератури
Учителі (викладачі) історії, правознавства, громадянської освіти
Учителі (викладачі) математики
Учителі (викладачі) інформатики
Учителі географії та природознавства
Заступники директорів закладів загальної середньої освіти з навчально-виховної роботи
Вихователі спеціальних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів та дитячих будинківінтернатів
02 – 05 лютого
Учителі початкових класів
Учителі (викладачі) української мови та літератури
Учителі (викладачі) російської мови та зарубіжної літератури
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4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4

Учителі (викладачі) німецької мови
Учителі (викладачі) біології і екології
Учителі (викладачі) фізичної культури (виховання)
Асистенти вчителів закладів загальної середньої освіти
Вихователі груп подовженого дня ЗЗСО та вихователі загальноосвітніх шкіл-інтернатів
09 – 12 лютого
Учителі початкових класів
Учителі (викладачі) української мови та літератури
Учителі (викладачі) історії, правознавства, громадянської освіти
Учителі (викладачі) англійської мови
Учителі (викладачі) математики
Учителі (викладачі) біології і екології
Учителі (викладачі) предмета «Захист України»
Педагоги-організатори
16 – 19 лютого
Учителі початкових класів
Учителі (викладачі) української мови та літератури
Учителі (викладачі) математики
Учителі (викладачі) образотворчого мистецтва та «Мистецтва»
Учителі (викладачі) фізичної культури (виховання)
Практичні психологи
Вихователі груп подовженого дня ЗЗСО та вихователі загальноосвітніх шкіл-інтернатів
Заступники директорів закладів загальної середньої освіти з виховної роботи
Заступники директорів закладів загальної середньої освіти з навчально-виховної роботи
23 – 26 лютого
Учителі початкових класів
Учителі (викладачі) української мови та літератури
Учителі (викладачі) англійської мови
Учителі (викладачі) історії, правознавства, громадянської освіти
Учителі (викладачі) фізики та астрономії
Учителі (викладачі) географії та природознавства
Учителі (викладачі) інформатики
Учителі трудового навчання (технології), креслення
02 – 05 березня
Учителі початкових класів
Учителі (викладачі) української мови та літератури
Учителі (викладачі) російської мови та зарубіжної літератури
Учителі (викладачі) англійської мови
Учителі (викладачі) математики
Асистенти вчителів закладів загальної середньої освіти
Учителі (викладачі) фізичної культури (виховання)
Заступники директорів закладів загальної середньої освіти з навчально-виховної роботи
09 – 12 березня
Учителі початкових класів
Учителі (викладачі) української мови та літератури
Учителі (викладачі) англійської мови
Учителі (викладачі) російської мови та зарубіжної літератури
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5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3

Учителі (викладачі) математики
Учителі (викладачі) хімії
Учителі (викладачі) предмета «Основи здоров’я»
Педагоги-організатори
16 – 19 березня
Учителі початкових класів
Учителі (викладачі) української мови та літератури
Учителі (викладачі) математики
Учителі (викладачі) німецької мови
Учителі (викладачі) інформатики
Учителі (викладачі) трудового навчання (технології), креслення
Учителі (викладачі) музичного мистецтва та «Мистецтва»
Заступники директорів закладів загальної середньої освіти з навчально-виховної роботи
Учителі-логопеди ЗЗСО, спеціальних шкіл і медичних установ
23 – 26 березня
Учителі початкових класів
Учителі (викладачі) української мови та літератури
Учителі (викладачі) історії, правознавства, громадянської освіти
Учителі (викладачі) географії та природознавства
Учителі (викладачі) англійської мови
Учителі (викладачі) фізики та астрономії
Учителі (викладачі) фізичної культури (виховання)
Вихователі груп подовженого дня ЗЗСО та вихователі загальноосвітніх шкіл-інтернатів
30 березня – 02 квітня
Учителі початкових класів
Учителі (викладачі) української мови та літератури
Учителі (викладачі) англійської мови
Учителі (викладачі) математики
Учителі (викладачі) хімії
Учителі (викладачі) трудового навчання (технології), креслення
Учителі (викладачі) предмета «Захист України»
Директори закладів загальної середньої освіти
06 – 09 квітня
Учителі початкових класів
Учителі (викладачі) української мови та літератури
Учителі (викладачі) російської мови та зарубіжної літератури
Учителі (викладачі) історії, правознавства, громадянської освіти
Учителі (викладачі) математики
Учителі (викладачі) біології і екології
Асистенти вчителів закладів загальної середньої освіти
Учителі (викладачі) музичного мистецтва та «Мистецтва»
Вихователі спеціальних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів та дитячих будинківінтернатів
13 – 16 квітня
Учителі початкових класів
Учителі (викладачі) української мови та літератури
Учителі (викладачі) англійської мови
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4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8

Учителі (викладачі) фізики та астрономії
Учителі (викладачі) інформатики
Учителі (викладачі) географії та природознавства
Учителі (викладачі) фізичної культури (виховання)
Соціальні педагоги
Директори закладів загальної середньої освіти
20 – 23 квітня
Учителі початкових класів
Учителі (викладачі) української мови та літератури
Учителі (викладачі) російської мови та зарубіжної літератури
Учителі (викладачі) англійської мови
Учителі (викладачі) історії, правознавства, громадянської освіти
Учителі (викладачі) математики
Учителі трудового навчання (технології), креслення
Заступники директорів закладів загальної середньої освіти з виховної роботи
Вихователі груп подовженого дня ЗЗСО та вихователі загальноосвітніх шкіл-інтернатів
27 – 30 квітня
Учителі початкових класів
Учителі (викладачі) української мови та літератури
Учителі (викладачі) англійської мови
Учителі (викладачі) математики
Учителі (викладачі) хімії
Учителі (викладачі) фізичної культури (виховання)
Педагоги-організатори
Практичні психологи
Вихователі спеціальних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів та дитячих будинківінтернатів
11 – 14 травня
Учителі початкових класів
Учителі (викладачі) української мови та літератури
Учителі (викладачі) російської мови та зарубіжної літератури
Учителі (викладачі) німецької мови
Учителі (викладачі) історії, правознавства, громадянської освіти
Учителі (викладачі) фізики та астрономії
Учителі (викладачі) біології і екології
Учителі (викладачі) інформатики
Учителі (викладачі) образотворчого мистецтва та «Мистецтва»
Директори закладів загальної середньої освіти
18 – 21 травня
Учителі початкових класів
Учителі (викладачі) української мови та літератури
Учителі (викладачі) англійської мови
Учителі (викладачі) математики
Учителі (викладачі) фізичної культури (виховання)
Асистенти вчителів закладів загальної середньої освіти
Заступники директорів закладів загальної середньої освіти з виховної роботи
Заступники директорів закладів загальної середньої освіти з навчально-виховної роботи
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9

Вихователі спеціальних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів та дитячих будинківінтернатів
25 – 28 травня

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Учителі початкових класів
Учителі (викладачі) української мови та літератури
Учителі (викладачі) англійської мови
Учителі (викладачі) історії, правознавства, громадянської освіти
Учителі (викладачі) математики
Учителі (викладачі) біології і екології
Учителі трудового навчання (технології), креслення
Вихователі груп подовженого дня ЗЗСО та вихователі загальноосвітніх шкіл-інтернатів
Директори ІРЦ
01 – 04 червня
Учителі початкових класів
Учителі (викладачі) української мови та літератури
Учителі (викладачі) російської мови та зарубіжної літератури
Учителі (викладачі) фізики та астрономії
Учителі (викладачі) хімії
Учителі (викладачі) інформатики
Учителі (викладачі) музичного мистецтва та «Мистецтва»
Учителі (викладачі) предмета «Захист України»
Вихователі спеціальних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів та дитячих будинківінтернатів
08 – 11 червня
Учителі початкових класів
Учителі (викладачі) англійської мови
Учителі (викладачі) історії, правознавства, громадянської освіти
Учителі (викладачі) математики
Учителі (викладачі) предмета «Основи здоров’я»
Учителі (викладачі) географії та природознавства
Учителі трудового навчання (технології), креслення
Соціальні педагоги
15 – 18 червня
Учителі (викладачі) української мови та літератури
Учителі (викладачі) російської мови та зарубіжної літератури
Учителі (викладачі) англійської мови
Учителі (викладачі) історії, правознавства, громадянської освіти
Учителі (викладачі) математики
Учителі (викладачі) біології і екології
Учителі (викладачі) фізичної культури (виховання)
Вихователі груп подовженого дня ЗЗСО та вихователі загальноосвітніх шкіл-інтернатів
Вихователі спеціальних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів та дитячих будинківінтернатів
22 – 25 червня
Учителі (викладачі) української мови та літератури
Учителі (викладачі) російської мови та зарубіжної літератури
Учителі (викладачі) англійської мови

1
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4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
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4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Учителі (викладачі) математики
Учителі (викладачі) хімії
Учителі трудового навчання (технології), креслення
Асистенти вчителів закладів загальної середньої освіти
Педагоги-організатори
Практичні психологи
Вихователі спеціальних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів і дитячих будинківінтернатів
29 червня – 02 липня
Учителі початкових класів
Учителі (викладачі) української мови та літератури
Учителі (викладачі) історії, правознавства, громадянської освіти
Учителі (викладачі) фізики та астрономії
Учителі (викладачі) інформатики
Учителі (викладачі) географії та природознавства
Учителі (викладачі) фізичної культури (виховання)
Вихователі груп подовженого дня ЗЗСО та вихователі загальноосвітніх шкіл-інтернатів
07 – 10 вересня
Учителі початкових класів
Учителі (викладачі) української мови та літератури
Учителі (викладачі) російської мови та зарубіжної літератури
Учителі (викладачі) англійської мови
Учителі (викладачі) історії, правознавства, громадянської освіти
Учителі (викладачі) фізики та астрономії
Учителі (викладачі) хімії
Учителі (викладачі) біології (екології)
14 – 17 вересня
Учителі початкових класів
Учителі (викладачі) української мови та літератури
Учителі (викладачі) англійської мови
Учителі (викладачі) історії, правознавства, громадянської освіти
Учителі (викладачі) математики
Учителі (викладачі) інформатики
Учителі (викладачі) географії та природознавства
Директори закладів загальної середньої освіти
21 – 24 вересня
Учителі початкових класів
Учителі (викладачі) англійської мови
Учителі (викладачі) української мови та літератури
Учителі (викладачі) математики
Учителі (викладачі) біології і екології
Учителі (викладачі) музичного мистецтва та «Мистецтва»
Учителі трудового навчання (технології), креслення
Заступники директорів закладів загальної середньої освіти з навчально-виховної роботи
Вихователі груп подовженого дня ЗЗСО та вихователі загальноосвітніх шкіл-інтернатів
28 вересня – 01 жовтня
Учителі початкових класів
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Учителі (викладачі) української мови та літератури
Учителі (викладачі) історії, правознавства, громадянської освіти
Учителі (викладачі) німецької мови
Учителі (викладачі) математики
Учителі (викладачі) хімії
Учителі (викладачі) фізичної культури (виховання)
Педагоги-організатори
05 – 08 жовтня
Учителі початкових класів
Учителі (викладачі) української мови та літератури
Учителі (викладачі) англійської мови
Учителі (викладачі) фізики та астрономії
Учителі (викладачі) біології і екології
Асистенти вчителів закладів загальної середньої освіти
Вихователі спеціальних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів та дитячих будинківінтернатів
Директори закладів загальної середньої освіти
11 – 15 жовтня
Учителі початкових класів
Учителі (викладачі) російської мови та зарубіжної літератури
Учителі (викладачі) англійської мови
Учителі (викладачі) історії, правознавства, громадянської освіти
Учителі (викладачі) математики
Практичні психологи
Вихователі груп подовженого дня ЗЗСО та вихователі загальноосвітніх шкіл-інтернатів
Заступники директорів закладів загальної середньої освіти з навчально-виховної роботи
19 – 22 жовтня
Учителі початкових класів
Учителі (викладачі) української мови та літератури
Учителі (викладачі) англійської мови
Учителі (викладачі) математики
Учителі (викладачі) інтегрованого курсу «Основи здоров’я»
Учителі (викладачі) географії та природознавства
Учителі (викладачі) образотворчого мистецтва та «Мистецтва»
Учителі (викладачі) фізичної культури (виховання)
Соціальні педагоги
Вихователі спеціальних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів та дитячих будинківінтернатів
26 – 29 жовтня
Учителі початкових класів
Учителі (викладачі) української мови та літератури
Учителі (викладачі) російської мови та зарубіжної літератури
Учителі (викладачі) англійської мови
Учителі (викладачі) математики
Учителі (викладачі) інформатики
Учителі трудового навчання (технології), креслення
Педагоги-організатори
Директори закладів загальної середньої освіти
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02 – 05 листопада
Учителі початкових класів
Учителі (викладачі) української мови та літератури
Учителі (викладачі) російської мови та зарубіжної літератури
Учителі (викладачі) фізики та астрономії
Учителі (викладачі) хімії
Учителі (викладачі) біології і екології
Практичні психологи
Вихователі спеціальних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів та дитячих будинківінтернатів
9
Заступники директорів закладів загальної середньої освіти з навчально-виховної роботи
09 – 12 листопада
1
Учителі початкових класів
2
Учителі (викладачі) української мови та літератури
3
Учителі (викладачі) англійської мови
4
Учителі (викладачі) історії, правознавства, громадянської освіти
5
Учителі (викладачі) математики
6
Учителі (викладачі) інформатики
7
Учителі (викладачі) фізичної культури (виховання)
8
Асистенти вчителів закладів загальної середньої освіти
9
Заступники директорів закладів загальної середньої освіти з виховної роботи
16 – 19 листопада
1
Учителі початкових класів
2
Учителі (викладачі) української мови та літератури
3
Учителі (викладачі) історії, правознавства, громадянської освіти
4
Учителі (викладачі) англійської мови
5
Учителі (викладачі) біології і екології
6
Учителі (викладачі) географії та природознавства
7
Учителі (викладачі) музичного мистецтва та «Мистецтва»
8
Учителі (викладачі) предмета «Захист України»
9
Вихователі спеціальних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів та дитячих будинківінтернатів
10 Директори закладів загальної середньої освіти
23 – 26 листопада
1
Учителі початкових класів
2
Учителі (викладачі) української мови та літератури
3
Учителі (викладачі) російської мови та зарубіжної літератури
4
Учителі (викладачі) англійської мови
5
Учителі (викладачі) математики
6
Учителі (викладачі) біології і екології
7
Учителі трудового навчання (технології), креслення
8
Педагоги-організатори
9
Вихователі груп подовженого дня ЗЗСО та вихователі загальноосвітніх шкіл-інтернатів
30 листопада – 03 грудня
1 Учителі (викладачі) англійської мови
2 Учителі (викладачі) історії, правознавства, громадянської освіти
3 Учителі (викладачі) математики
4 Учителі (викладачі) фізики та астрономії
1
2
3
4
5
6
7
8
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5 Учителі (викладачі) географії та природознавства
6 Учителі (викладачі) фізичної культури (виховання)
7 Вихователі спеціальних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів та дитячих будинківінтернатів
8 Заступники директорів закладів загальної середньої освіти з навчально-виховної роботи

2.1.2. ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ТРИТИЖНЕВИХ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ
КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ І УСТАНОВ
ОСВІТИ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
В КЗ «ЖИТОМИРСЬКИЙ ОІППО» ЖОР У 2021 РОЦІ
№
1
2
3

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2

1
2

1
2
3
1
2

Спеціальність, категорія педагогічних працівників, терміни
18 січня – 05 лютого
Вихователі ЗДО (вихователі, вихователі груп раннього віку, вихователі логопедичних та
спеціальних груп)
Завідувачі (директори) та вихователі-методисти закладів дошкільної освіти, які за
суміщенням або сумісництвом працюють вихователями
Керівники гуртків декоративно-ужиткового, образотворчого профілів закладів позашкільної
освіти
08 – 26 лютого
Вихователі ЗДО (вихователі, вихователі груп раннього віку, вихователі логопедичних та
спеціальних груп)
Музичні керівники закладів дошкільної освіти
Логопеди, дефектологи та асистенти вихователів закладів дошкільної освіти
01 – 19 березня
Вихователі ЗДО (вихователі, вихователі груп раннього віку, вихователі логопедичних та
спеціальних груп)
Інструктори фізичної культури та керівники гуртків закладів дошкільної освіти
Практичні психологи та соціальні педагоги закладів дошкільної освіти
22 березня – 09 квітня
Вихователі ЗДО (вихователі, вихователі груп раннього віку, вихователі логопедичних та
спеціальних груп)
Завідувачі (директори) та вихователі-методисти закладів дошкільної освіти, які за
суміщенням або сумісництвом працюють вихователями
Керівники гуртків художньо-естетичного напряму закладів позашкільної освіти
12 – 30 квітня
Вихователі ЗДО (вихователі, вихователі груп раннього віку, вихователі логопедичних та
спеціальних груп)
Вихователі ЗДО (вихователі, вихователі груп раннього віку, вихователі логопедичних та
спеціальних груп)
11 – 28 травня
Вихователі ЗДО (вихователі, вихователі груп раннього віку, вихователі логопедичних та
спеціальних груп)
Вихователі ЗДО (вихователі, вихователі груп раннього віку, вихователі логопедичних та
спеціальних груп)
31 травня – 18 червня
Вихователі ЗДО (вихователі, вихователі груп раннього віку, вихователі логопедичних та
спеціальних груп)
Музичні керівники закладів дошкільної освіти
Керівники гуртків науково-технічного напряму закладів позашкільної освіти
22 червня – 09 липня
Вихователі ЗДО (вихователі, вихователі груп раннього віку, вихователі логопедичних та
спеціальних груп)
Вихователі ЗДО (вихователі, вихователі груп раннього віку, вихователі логопедичних та
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спеціальних груп)
1
2
3
1
2
3

1
2

1
2

06 – 24 вересня
Вихователі ЗДО (вихователі, вихователі груп раннього віку, вихователі логопедичних та
спеціальних груп)
Вихователі ЗДО (вихователі, вихователі груп раннього віку, вихователі логопедичних та
спеціальних груп)
Логопеди, дефектологи та асистенти вихователів закладів дошкільної освіти
27 вересня – 15 жовтня
Завідувачі (директори) та вихователі-методисти закладів дошкільної освіти, які за
суміщенням або сумісництвом працюють вихователями
Вихователі ЗДО (вихователі, вихователі груп раннього віку, вихователі логопедичних та
спеціальних груп)
Керівники гуртків туристсько-краєзнавчого, спортивно-оздоровчого, військовопатріотичного напрямів закладів позашкільної освіти
18 жовтня – 05 листопада
Вихователі ЗДО (вихователі, вихователі груп раннього віку, вихователі логопедичних та
спеціальних груп)
Вихователі ЗДО (вихователі, вихователі груп раннього віку, вихователі логопедичних та
спеціальних груп)
08 – 26 листопада
Завідувачі (директори) та вихователі-методисти закладів дошкільної освіти, які за
суміщенням або сумісництвом працюють вихователями
Вихователі ЗДО (вихователі, вихователі груп раннього віку, вихователі логопедичних та
спеціальних груп)

2.2. Лабораторія змісту та моніторингу якості
післядипломної освіти
№

Дата

Зміст

1

Січень

2

Жовтень, Координувати роботу
листопад, методистів (кураторів
грудень
курсів) з оновлення
програмно-методичного
забезпечення освітнього
процесу на курсах
підвищення кваліфікації
педагогічних
працівників
Січень –
Надавати адресну
грудень
допомогу методистам з
питань програмнометодичного
забезпечення освітнього
процесу на курсах
підвищення кваліфікації
педагогічних
працівників

3

Редагування програм та
навчально-тематичних
планів підвищення
кваліфікації
педагогічних
працівників

Форма
проведення
Редагування
програм

Відповідальний
Корнілова Т. Б.,
Гречина М. І.

Очікувані
результати
Організація
підвищення
кваліфікації

Координація

Корнілова Т. Б.,
Гречина М. І.,
Клапішевська
О. В.,
Борозенна О. С.

Надання
актульності
змісту занять

Консультації

Корнілова Т. Б.,
Гречина М. І.,
Клапішевська
О. В.,
Борозенна О. С.

Вдосконалення
навчального
матеріалу
занять

31

№

Дата

Зміст

Форма
проведення
Архівація

Відповідальний

4

Січень –
грудень

Архівація, збереження,
ведення журналу
«Фіксації обставин
неархивованих занять
на курсах підвищення
кваліфікації»

5

Травень

Здійснювати
організацію
моніторингу якості
післядипломної освіти,
розробку пропозицій
щодо забезпечення
ефективності курсів
підвищення кваліфікації

Моніторинг

Корнілова Т. Б.,
Гречина М. І.,
Клапішевська
О. В.,
Борозенна О. С.

Покращення
якості курсів

6

Січень

Формування
груп

Клапішевська
О. В.,
Борозенна О. С.

Організація
освітнього
процесу

7

Січень –
грудень

Згідно із замовленнями
органів управління
освітою
адміністративнотериторіальних одиниць
закладів освіти
формувати групи
слухачів курсів
підвищення кваліфікації
відповідно до профілю
Організація та контроль
ведення документації
навчальних груп курсів
підвищення кваліфікації

Організація і
контроль

Клапішевська
О. В.,
Борозенна О. С.

Фіксація та
контроль
виконаної
роботи

8

Січень –
грудень

Підготовка та розсилка
інформаційних
матеріалів для слухачів
курсів органам
управління освітою
адміністративнотериторіальних
одиниць. Надання
консультацій
педагогічним
працівникам з питань
навчання на курсах
підвищення кваліфікації

Консультації

Корнілова Т. Б.,
Гречина М. І.,
Клапішевська
О. В.,
Борозенна О. С.

Організація
освітнього
процесу

9

Січень –
грудень

Координація виконання
програм і навчальнотематичних планів
підвищення кваліфікації

Координація

Корнілова Т. Б.,
Гречина М. І.,
Клапішевська
О. В.,
Борозенна О. С.

Покращення
якості курсів
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Гречина М. І.

Очікувані
результати
Фіксація та
контроль
виконаної
роботи

2.3. Кафедри
2.3.1. КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ Й АНДРАГОГІКИ
Науково тема «Розвиток професійних компетентностей педагога в закладі
післядипломної педагогічної освіти (соціально-управлінські аспекти)»
№

Дата

Зміст

Форма
Відповідальний
проведення
Затвердження графіка
Засідання
Косигіна О. В.
консультацій викладачів кафедри
кафедри для слухачів
курсів підвищення
кваліфікації на 2021 рік

1

Січень

2

Січень

Затвердження графіка
відвідувань лекцій
викладачів кафедри на
2021рік

3

Січень

Аналіз програм
Засідання
підвищення кваліфікації кафедри
та навчальнотематичних планів на
2021 рік

Корнілова Т. Б.

4

Січень

Цифрові інструменти
дистанційної освітньої
взаємодії

Засідання
кафедри

Грабовський
П. П.

5

Лютий

Тайм-менеджмент як
ресурс підвищення
ефективності
професійної діяльності
педагога

Засідання
кафедри

Косигіна О. В.

6

Лютий

Партнерство у навчанні: Засідання
основні аспекти
кафедри
реалізації в освітньому
закладі

Адамович І. В.

Засідання
кафедри
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Косигіна О. В.

Очікувані
результати
Надання
якісної
допомоги
педагогічним
працівникам за
запитом
Здійснення
науковоуправлінського
супроводу
професійної
діяльності
викладачів
кафедри
Використання
сучасних та
ефективних
методик і
технологій у
контексті
підвищення
кваліфікації
педагогічних
працівників
Ознайомлення
з цифровими
інструментами
для організації
дистанційної
освітньої
взаємодії
Уміння
використовувати в
професійній
діяльності
інструменти
таймменеджменту
для
раціональної
організації
робочого часу
Здатність
взаємодіяти на
засадах
партнерства та

№

Дата

Зміст

Форма
проведення

7

Лютий

Програма «Виховання
характеру» як ресурсна
основа розвитку
особистості здобувачів
освіти

Засідання
кафедри

8

Лютий

Розвиток системи
Засідання
цінностей учасників
кафедри
освітнього процесу груп
подовженого дня
відповідно до
нормативної бази

9

Березень

Про наукову діяльність
науково-педагогічних
працівників кафедри

Засідання
кафедри

10

Березень

Засідання
кафедри

11

Березень

Практичні аспекти
використання
інформаційнокомунікаційних
технологій у процесі
підвищення кваліфікації
Ефективні освітні
рішення в умовах
карантину

12

Квітень

Етапи збереження
Засідання
професійного здоров’я
кафедри
педагогічних працівників

13

Квітень

Корекційні прийоми
Засідання
реалізації
кафедри
індивідуального підходу
у вихованні учнів з
особливими освітніми
потребами

Засідання
кафедри

34

Відповідальний

Очікувані
результати
підтримки (у
рамках
наставництва,
супервізії)
Гусак В. М.
Здатність до
організації
процесу
виховання та
розвитку
здобувачів
освіти
Лядобрук О. В.
Здатність
усвідомлювати
та
поціновувати
взаємозалежність людей і
систем у
глобальному
світі
Косигіна О. В.
Активізація
наукової
діяльності
науковопедагогічних
працівників
кафедри
Фамілярська Л. Л. Здатність
використовувати цифрові
технології в
освітньому
процесі
Запорожцева
Здатність
Ю. С
планувати
освітній процес
та
прогнозувати
його
результати
Косигіна О. В.
Здатність до
відстеження
власного
фізичного,
психічного,
духовного та
соціального
здоров’я
Конопацька О. С. Здатність
забезпечувати
педагогічну
підтримку осіб з
особливими
освітніми

№

Дата

14

Квітень

15

Травень

16

Зміст

Форма
проведення

Алгоритм діяльності
вчителя під час
організації
формувального
оцінювання
Про результати
відвідування лекцій
науково-педагогічних
працівників кафедри

Засідання
кафедри

Травень

Процедура сертифікації
педагога як оцінка його
фахової практичної
діяльності

Засідання
кафедри

17

Травень

Програмні застосунки
Засідання
для організації
кафедри
дистанційного
синхронного навчання
(GoogleMeet, JitsiMeet та
ін.)

18

Червень

Про стан виконання
Засідання
плану роботи кафедри та кафедри
завдання на ІІ півріччя
2021 року

19

Червень

Про виконання
Засідання
викладачами кафедри
кафедри
індивідуальних планів
роботи за І півріччя 2021
року

Засідання
кафедри

35

Відповідальний

Очікувані
результати
потребами
Трохименко Т. О. Знайомство з
алгоритмом
організації
формувального
оцінювання
Косигіна О. В.
Аналіз
актуальності
та якості
лекцій
науковопедагогічних
працівників
кафедри
Запорожцева
Знання
Ю. С
нормативних
положень, що
регламентують
процес
професійної
діяльності
педагога на
всіх етапах
Фамілярська Л. Л. Здатність
застосовувати
можливості
онлайн-сервісів
для організації
дистанційного
синхронного
навчання
Косигіна О. В.
Аналіз
виконання
навчального,
наукового,
методичного,
організаційного
навантаження
за І півріччя
2021 року та
алгоритм дій
на ІІ півріччя
Косигіна О. В.,
Аналіз
викладачі
виконання
навчального,
наукового,
методичного та
організаційного
навантаження
викладачів
кафедри за І
півріччя 2021

№

Дата

Зміст

Форма
проведення

20

Червень

Програмні застосунки
для розробки
інфографіки

Засідання
кафедри

Грабовський
П. П.

21

Вересень

Психологічні технології
розвитку
стресостійкості у
суб’єктів освітньої
взаємодії

Засідання
кафедри

Косигіна О. В.

22

Вересень

Сучасні моделі
змішаного навчання –
виклик сьогодення

Засідання
кафедри

Запорожцева
Ю. С.

23

Вересень

Цифрова держава в
смартфоні: реалії та
перспективи

Засідання
кафедри

Адамович І. В.

24

Жовтень

Андрагогічний супровід Засідання
професійного розвитку кафедри
педагогічних
працівників області

Косигіна О. В.

25

Жовтень

Нова українська школа:
виклики для
професійного розвитку
педагогічних
працівників

Кирилюк Р. О.

Засідання
кафедри

36

Відповідальний

Очікувані
результати
року
Навички
використання
електронних
освітніх
ресурсів у
освітньому
процесі
(створення
ментальних
карт)
Ознайомлення
з сучасними
психологічними
технологіями
для
підвищення
стресостійкості
у суб’єктів
освітньої
взаємодії
Використання
в освітньому
процесі
сучасних
моделей
змішаного
навчання
Діджиталізація
освітнього
процесу та всіх
сфер
життєдіяльності сучасної
особистості
Організація
науковометодичного та
психологічного
супроводу
професійного
розвитку
педагогів під
час підвищення
кваліфікації
Знання
нормативноправової бази
для успішної
реалізації
освітньої
реформи в
Україні

№

Дата

26

Жовтень

27

Листопад

28

Листопад

29

Листопад

30

Листопад

31

Грудень

Зміст

Форма
Відповідальний
Очікувані
проведення
результати
Психолого-педагогічні
Засідання
Фамілярська Л. Л. Ознайомлення
умови навчання
кафедри
з
покоління Z в умовах
особливостями
дистанційної освіти
створення
безпечного
освітнього
середовища
для розвитку
особистості в
умовах
дистанційного
навчання
Академічна
Засідання
Косигіна О. В.
Ознайомлення
доброчесність науково- кафедри
з нормативнопедагогічних
правовою
працівників в умовах
базою, що
реформування освіти
регламентує
України
вимоги до
наукової
діяльності
науковопедагогічних
працівників
Нова українська школа: Засідання
Гусак В. М.
Модель
трансформація
кафедри
професійної
ключових аспектів
компетентності
діяльності педагогапедагогаорганізатора в умовах
організатора в
нових освітніх норм
сучасній школі
Формування
Засідання
Бовсунівська
Ознайомлення
природоохоронного
кафедри
Г. Г.,
членів кафедри
досвіду в учнів
Трохименко Т. О. із сучасними
початкових класів Нової
підходами та
української школи
шляхами
формування
природоохорон
ного досвіду в
учнів
початкових
класів
Розвиток самостійності Засідання
Лядобрук О. В.
Аналіз
учнів в умовах групи
кафедри
педагогічного
подовженого дня
досвіду з
розвитку
самостійності у
молодших
школярів
Звіти про навчальну,
Засідання
Косигіна О. В.,
Аналіз
наукову, методичну та
кафедри
викладачі
виконання
організаційну роботу
навчального,
викладачів кафедри за
наукового,
2021 рік
методичного та
організаційного
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№

Дата

Зміст

Форма
проведення

Відповідальний

32

Грудень

Звіт про виконання плану Засідання
роботи кафедри за 2021 кафедри
рік

Косигіна О. В.

33

Грудень

Засідання
кафедри

Косигіна О. В.,
викладачі

34

Грудень

Затвердження плану
роботи кафедри та
індивідуальних планів
викладачів на 2022 рік
Обговорення та
ухвалення тематики
лекцій, практичних та
семінарських занять

Засідання
кафедри

Косигіна О. В.,
викладачі

Очікувані
результати
навантаження
викладачів
кафедри за
2021 рік
Аналіз
виконання
плану роботи
кафедри
педагогіки й
андрагогіки за
2021 рік
План

Тематика лекцій,
практичних та
семінарських
занять
викладачів
кафедри на 2022
рік

Орієнтовний план друку членами кафедри наукових
статей у наукових фахових виданнях України
№

Дата

Зміст

1

Березень

2

Листопад

3

Березень

4

Вересень

5

Жовтень

6

Червень

Психопрофілактика
стресових
перевантажень у
суб’єктів освітньої
взаємодії
Можливості
самоопанування
складної життєвої
ситуації та ресурси
індивідуального
контролю
Експериментальнодослідна робота як
реалізація партнерства
в освітньому закладі
Цифрові інструменти
робочого стола як
засіб підвищення
мобільності педагога
Цифрові технології
для створення
персонального іміджу
в діяльності педагога
Розвиток
демократичної
культури школи:
учнівське

Форма
проведення
Підготовка
статті

Відповідальний

Косигіна О. В.

Очікувані
результати
Фахова стаття
(ВАК)

Підготовка
статті

Косигіна О. В.

Фахова стаття
(ВАК)

Підготовка
статті

Адамович І. В.

Фахова стаття
(ВАК)

Підготовка
статті

Адамович І. В.

Фахова стаття
(ВАК)

Підготовка
статті

Адамович І. В.

Фахова стаття
(ВАК)

Підготовка
статті

Гусак В. М.

Фахова стаття
(ВАК)

38

№

Дата

7

Грудень

8

Червень

9

Червень

10

Грудень

11

Грудень

12

Грудень

13

Грудень

14

Грудень

15

Грудень

16

Грудень

17

Травень

Зміст

самоврядування
Програма виховання
як засіб
удосконалення змісту
освітнього процесу в
умовах НУШ
Даталогічна модель
інформаційної системи
моніторингу процесу
підвищення
кваліфікації
педагогічних
працівників у закладі
ППО
Модель організації
підвищення
кваліфікації
педагогічних
працівників регіону у
закладі ППО у
сучасних умовах
Сутність та
особливості змішаного
навчання в сучасних
умовах
Медіаграмотність
педагога як проблема
його сучасної
професійної
підготовки
Ефективне освітнє
середовище – основна
вимога НУШ
Особливості
використання
педагогами в умовах
карантину цифрових
засобів у професійній
діяльності
Портфоліо як
інструмент
професійного розвитку
педагога
Інноваційні підходи до
побудови освітнього
процесу у групі
подовженого дня
Нова українська
школа: відповідаємо
на виклики (збірник
методичних
матеріалів)
Новітня педагогічна
технологія

Форма
проведення

Відповідальний

Очікувані
результати

Підготовка
статті

Гусак В. М.

Фахова стаття
(ВАК)

Підготовка
статті

Грабовський
П. П.

Фахова стаття
(ВАК)

Підготовка
статті

Грабовський
П. П.

Фахова стаття
(ВАК)

Підготовка
статті

Запорожцева
Ю. С.

Фахова стаття
(ВАК)

Підготовка
статті

Запорожцева
Ю. С.

Фахова стаття
(ВАК)

Підготовка
статті

Запорожцева
Ю. С.

Фахова стаття
(ВАК)

Підготовка
статті

Фамілярська Л. Л. Фахова стаття
(ВАК)

Підготовка
статті

Корнілова Т. Б.

Фахова стаття
(ВАК)

Підготовка
статті

Лядобрук О. В.

Фахова стаття
(ВАК)

Підготовка
статті

Фамілярська
Фахова стаття
Л. Л.,
(ВАК)
Трохименко Т. О.,
Бовсунівська Г. Г.

Підготовка
статті

Кирилюк Р. О.

39

Фахова стаття
(ВАК)

№

Дата

18

Вересень

19

Вересень

20

Вересень

21

Зміст

розвивального
навчання в освітній
галузі «технології»
Створення психологопедагогічних умов для
психоемоційного
відновлення педагогів
Цифрові технології,
їхні роль та
можливості у
створенні
персонального іміджу
педагога
Цифрові інструменти
освітньої дистанційної
взаємодії

Форма
проведення

Відповідальний

Очікувані
результати

Підготовка
статті

Косигіна О. В.

Підготовка
статті

Адамович І. В.

Підготовка
статті

Грабовський
П. П.

Вересень

Медіакомпетентність – Підготовка
необхідне сучасне
статті
вміння педагога

Запорожцева
Ю. С.

22

Вересень

Підготовка
статті

Фамілярська
Л. Л.

23

Вересень

Підготовка
статті

Лядобрук О. В.

Стаття до
колективної
монографії
Інституту

24

Березень

Навчання на робочому
місці: практики
неформального
підходу в закладі ППО
з використанням
цифрових технологій
Удосконалення
професійної
компетентності
вихователя сучасної
української школи
Тайм-менеджмент як
ресурс підвищення
ефективності
професійної
діяльності педагога

Підготовка
тез/статті

Косигіна О. В.

25

Березень

Варіації на тему
Підготовка
розміщення освітнього тез/статті
контенту онлайн:
можливості та
перспективи

Адамович І. В.

26

Березень

Розвиток
демократичної
культури школи
засобами учнівського
самоврядування

Підготовка
тез/статті

Гусак В. М.

27

Березень

Організація E-learning
на основі Google
Classroom із пакету G
suit for Education

Підготовка
тез/статті

Грабовський
П. П.

Тези/стаття до
конференції
кафедри методики
викладання
навчальних
предметів
Тези/стаття до
конференції
кафедри методики
викладання
навчальних
предметів
Тези/стаття до
конференції
кафедри методики
викладання
навчальних
предметів
Тези/стаття до
конференції
кафедри методики
викладання

40

Стаття до
колективної
монографії
Інституту
Стаття до
колективної
монографії
Інституту
Стаття до
колективної
монографії
Інституту
Стаття до
колективної
монографії
Інституту
Стаття до
колективної
монографії
Інституту

№

Дата

Зміст

Форма
проведення

Відповідальний

28

Березень

Основні принципи
Підготовка
інформаційної безпеки тез/статті
в діяльності вчителя

Запорожцева
Ю. С.

29

Березень

Підготовка
тез/статті

Фамілярська
Л. Л.

30

Березень

Використання
дистанційних
технологій: способи
взаємодії в процесі
синхронного та
асинхронного
навчання учнів
Роль вихователя в
ефективній організації
самопідготовки
школярів

Підготовка
тез/статті

Лядобрук О. В.

31

Травень

Стресостійкість як
передумова розвитку
емоційної
компетентності
педагогічних
працівників

Підготовка
тез/статті

Косигіна О. В.

32

Травень

Голос та мова:
персональні
інструменти педагога

Підготовка
тез/статті

Адамович І. В.

33

Травень

Зміст діяльності
педагога-організатора
в умовах нових
освітніх реалій

Підготовка
тез/статті

Гусак В. М.

41

Очікувані
результати
навчальних
предметів
Тези/стаття до
конференції
кафедри методики
викладання
навчальних
предметів
Тези/стаття до
конференції
кафедри методики
викладання
навчальних
предметів

Тези/стаття до
конференції
кафедри методики
викладання
навчальних
предметів
Тези/стаття до
Всеукраїнської
конференції
«Розвиток
професійної
компетентності
педагогічних
працівників Нової
української школи
в умовах
післядипломної
освіти»
Тези/стаття до
Всеукраїнської
конференції
«Розвиток
професійної
компетентності
педагогічних
працівників Нової
української школи
в умовах
післядипломної
освіти»
Тези/стаття до
Всеукраїнської
конференції
«Розвиток
професійної
компетентності
педагогічних
працівників Нової
української школи

№

Дата

Зміст

Форма
проведення

Відповідальний

34

Травень

Результати
Підготовка
впровадження у КЗ
тез/статті
«Житомирський
ОІППО» ЖОР моделі
організації підвищення
кваліфікації
педагогічних
працівників у
дистанційній формі

Грабовський
П. П.

35

Травень

Медіаграмотність
Підготовка
педагога як соціальна і тез/статті
професійна навичка

Запорожцева
Ю. С.

36

Травень

Цифрові інструменти
як чинник досягнення
нового освітнього
результату в
післядипломній
педагогічній освіті

Фамілярська
Л. Л.

37

Травень

Інноваційні підходи до Підготовка
організації підвищення тез/статті
кваліфікації
вихователя молодшої
школи

Лядобрук О. В.

38

Листопад

Основні ресурси
стресостійкості
особистості підлітків

Косигіна О. В.

Підготовка
тез/статті

Підготовка
тез/статті

42

Очікувані
результати
в умовах
післядипломної
освіти»
Тези/стаття до
Всеукраїнської
конференції
«Розвиток
професійної
компетентності
педагогічних
працівників Нової
української школи
в умовах
післядипломної
освіти»
Тези/стаття до
Всеукраїнської
конференції
«Розвиток
професійної
компетентності
педагогічних
працівників Нової
української школи
в умовах
післядипломної
освіти»
Тези/стаття до
Всеукраїнської
конференції
«Розвиток
професійної
компетентності
педагогічних
працівників Нової
української школи
в умовах
післядипломної
освіти»
Тези/стаття до
Всеукраїнської
конференції
«Розвиток
професійної
компетентності
педагогічних
працівників Нової
української школи
в умовах
післядипломної
освіти»
Тези/стаття до
конференції
кафедри

№

Дата

Зміст

Форма
проведення

Когнітивний
Підготовка
прагматизм у навчанні, тез/статті
розвитку та
підвищенні
кваліфікації

Відповідальний

39

Листопад

40

Листопад

41

Листопад

Тотальна
діджиталізація:
переваги та недоліки
глибокого занурення
«цифрових
аборигенів» у звичне
середовище

42

Листопад

Готовність педагога до Підготовка
виховання
тез/статті
добродійності у
молодших школярів

Лядобрук О. В.

Тези/стаття до
конференції
кафедри
психології

43

Січень –
грудень

Співпраця з ДСЯО у
Консультації
Житомирський області

Запорожцева
Ю.С.

44

Березень

Використання
хмарних сервісів G suit
for Education для
здійснення
підвищення
кваліфікації
педагогічних
працівників

Тренінг

Грабовський
П. П.

Звіт про
пророблену
роботу
Розвиток
цифрової
компетентності
працівників
кафедри
педагогіки й
андрагогіки

45

Квітень

Організація освітнього
процесу з
використанням
технологій
дистанційного
навчання

Семінар

Кирилюк Р. О.,
Колеснікова І. В.

Розвиток
цифрової
компетентності

46

Січень –
грудень

Організація семінарівтренінгів за підтримки
Всеукраїнського
благодійного фонду
Східноукраїнська
гуманітарна місія за
програмою «Character
International, Inc.»
«Виховання
характеру» (3 дні по 2
год.) та «Розвиток

Семінартренінг

Гусак В. М.

Поглиблення
знань
педагогічних
працівників з
проблеми
індивідуального
розвитку
характеру дитини
відповідно до
вікових періодів,
удосконалення

Особливості
виховання школярів у
підлітковому віці

Адамович І. В.

Очікувані
результати
психології
Тези/стаття до
конференції
кафедри
психології

Підготовка
тез/статті

Гусак В. М.

Підготовка
тез/статті

Фамілярська
Л. Л.

43

Тези/стаття до
конференції
кафедри
психології
Тези/стаття до
конференції
кафедри
психології

№

Дата

Зміст

Форма
проведення

Відповідальний

Для заступників
директорів з
навчально-виховної
роботи (за окремим
планом)

Семінари,
тренінги,
майстеркласи

Корнілова Т. Б.

емоційного інтелекту
дитини» (2 дні по 1,5
год.)

Очікувані
результати
знань щодо
створення
програми
виховання
Розвинути знання
щодо загальних
підходів у
найбільш
актуальних
питаннях
стосовно
організації
освітнього
процесу в
закладах освіти;
уміння та
здатності
використовувати
практичну
складову
зазначеної теми

47

Березень,
червень,
вересень,
грудень

48

Червень

Реалізація
діяльнісного підходу в
освітньому процесі
Нової української
школи

Семінар

Бовсунівська
Г. Г.,
Трохименко
Т. О.

Здатність
добирати доцільні
методи, засоби й
форми навчання
відповідно до
визначених мети і
завдань уроку

49

Вересень

Організація взаємодії
учнів початкової
школи засобами
цифрових технологій

Семінар

Бовсунівська
Г. Г.,
Трохименко
Т. О.,
Фамілярська
Л. Л.

Здатність до
використання
відкритих
ресурсів,
інформаційнокомунікаційних та
цифрових
технологій в
освітньому
процесі. Знання
типів та функцій
інформаційнокомунікаційних та
цифрових
технологій.
Уміння
організовувати
освітній процес з
використанням
технологій
дистанційного
навчання

44

2.3.2. КАФЕДРА СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
Наукова тема «Розвиток професійних компетентностей педагога в закладі
післядипломної педагогічної освіти (соціально-управлінські аспекти)»
№

Дата

1

Січень

2

Січень

3

Січень

4

Зміст

Форма
проведення
Затвердження
Засідання
навчально-методичних кафедри
комплексів курсів
підвищення
кваліфікації вчителів
Затвердження графіка
консультацій науковопедагогічних
працівників кафедри
для педагогів області
Професійне вигорання
викладачів в умовах
дистанційної роботи:
ознаки, методи
подолання та
попередження

Відповідальний
Коврігіна Л. М.

Засідання
кафедри

Коврігіна Л. М.

Засідання
кафедри

ДіковаФаворська О. М.

Лютий

Особливості
Засідання
проведення Конкурсу кафедри
«Учитель року – 2021»
в умовах карантину

Сюравчик М. К.

5

Лютий

Інституційний аудит
закладів освіти

Засідання
кафедри

Пастовенський
О. В.

6

Березень

Практичні аспекти
застосування
діяльнісної
спрямованості
навчання під час

Засідання
кафедри

Плосков В. О.

45

Очікувані
результати
Ознайомлення з
новими
підходами щодо
організації
курсів
підвищення
кваліфікації
Отримання
знань про графік
консультування
педагогів області
Формування
уяви про ознаки
психологічного
розбалансувавння.
Ознайомлення з
методами
превентизації та
виходу зі стану
професійного
вигорання
Ознайомлення
викладачів
кафедри з
особливостями
проведення
конкурсу
«Учитель року –
2021» в умовах
карантину
Поглиблення
знань про
інституційний
аудит закладів
освіти,
удосконалення
уміння
аналізувати й
оцінювати освітні
управлінські
процеси в
закладах освіти
Поглиблення
розуміння
необхідності
викладання
фінансової

№

Дата

7

Березень

8

Березень

9

Квітень

10

Квітень

11

Травень

12

Травень

Зміст
викладання курсу
«Підприємливість та
фінансова
грамотність»
Сенсорнодидактичний посібник
як засіб розвитку
особистості дитини

Форма
проведення

Відповідальний

Очікувані
результати
грамотності та
підприємництва
вчителямипредметниками
Поглиблення
знань: зі значення
та ролі
сенсорного
розвитку в
формуванні
особистості; про
різноманітність
інноваційних
технологій в
освітньому
процесі ЗДО
Звіт

Засідання
кафедри

Орлова О. А.

Звіт про наукову
роботу викладачів
кафедри за І квартал
2021 року
Побудова
індивідуальної
освітньої траєкторії
педагогічного
працівника закладу
освіти
Сумісництво,
суміщення та
погодинна оплата
праці науковопедагогічних
працівників
Сучасні підходи до
організації методичної
роботи в закладах та
установах освіти

Засідання
кафедри

Викладачі
кафедри

Засідання
кафедри

Ренькас Б. М.

Алгоритм
побудови

Засідання
кафедри

Венцель Н. В.

Поглиблення
правових знань

Засідання
кафедри

Печенюк А. П.

Використання в
закладі дошкільної
освіти
здоров’язбережувальних та
здоров’яформуючих
технологій як умова
цілісного розвитку
дошкільника

Засідання
кафедри

Кучинська Л. Ф.

Ознайомлення із
сучасними
підходами до
організації
методичної
роботи в
закладах та
установах освіти
Розширення
знань про
актуальність
проблеми
здоров’язбереження.
Поглиблення
знань про суть
самозбереження.
Удосконалення
знань про
інноваційні та
здоров’язбережувальні
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№

Дата

Зміст

Форма
проведення

13

Червень

Вплив дрібної
моторики на
інтелектуальний
розвиток особистості

14

Червень

Методичне
Засідання
забезпечення
кафедри
проведення конкурсу
«Учитель року – 2021»
в дистанційному
режимі

Мастеркова Т. В.

15

Червень

Підсумки роботи
кафедри за І півріччя
2021 р.

Засідання
кафедри

Коврігіна Л.М.

16

Вересень

Особливості
звільнення науково-

Засідання
кафедри

Венцель Н. В.

Засідання
кафедри
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Відповідальний

Орлова О. А.

Очікувані
результати
технології в
зміцненні та
збереженні
здоров’я
дошкільників
Поглиблення
знань: про
значення дрібної
моторики та
інтелектуальний
розвиток
особистості; про
вплив дрібної
моторики на
розвиток
особистості з
особливими
освітніми
потребами
Здатність
застосовувати
різноманітні
підходи до
розв’язання
проблем у
педагогічній
діяльності,
використовувати
інновації.
Здатність
здійснювати
моніторинг
власної
педагогічної
діяльності і
визначати
індивідуальні
професійні
потреби
Узагальнення
роботи
викладачів
кафедри про
роботу за І
півріччя.
Ознайомлення із
досягненнями,
викликами та
вироблення
стратегій
подальшої
роботи
Поглиблення
правових знань

№

Дата

Зміст
педагогічного
працівника за прогул
Аспекти
інституалізації
культурного капіталу
учнів-переможців
інтелектуальних
змагань
Оцінювання та
корегування
результатів
застосування освітніх
інновацій
Аудиторія дорослих:
основні принципи
роботи

Форма
проведення

Відповідальний

Очікувані
результати

Засідання
кафедри

Мастеркова Т. В.

Здатність
здійснювати
оцінювання
результатів
навчання учнів

Засідання
кафедри

Шегеда А. Ф.

Класифікація та
систематизація
освітніх
інновацій

Засідання
кафедри

ДіковаФаворська О. М.

Особливості
викладання в
аудиторії
дорослих.
Окреслення
сучасних
методів та форм
роботи в системі
післядипломної
освіти
Дослідити
правовий аспект
протидії булінгу
в закладі освіти
та
відповідальність
за булінг
Поглиблення
знань про
педагогіку
партнерства,
удосконалення
вміння
реалізовувати
ідеї педагогіки
партнерства на
основі
врахування рівня
розвитку
освітніх систем,
розширення
сфери та кола
учасників
партнерських
взаємодій
Звіт

17

Вересень

18

Жовтень

19

Жовтень

20

Листопад

Протидія булінгу в
закладі освіти:
правовий аспект

Засідання
кафедри

Шабінська О. Д.

21

Листопад

Нові підходи в
реалізації ідей
педагогіки
партнерства

Засідання
кафедри

Пастовенський
О. В.

22

Грудень

Звіт викладачів
кафедри про
виконання
індивідуальних планів
роботи за 2021 р.

Засідання
кафедри

Викладачі
кафедри
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№

Дата

Зміст

23

Грудень

Про навантаження
викладачів кафедри на
2022 р.

24

Грудень

Затвердження плану
роботи кафедри на
2022 р.

Форма
проведення
Засідання
кафедри

Засідання
кафедри

Відповідальний
Коврігіна Л. М.

Коврігіна Л. М.

Очікувані
результати
Удосконалення
вмінь
аналізувати
власну
діяльність,
досягати
поставлених
завдань
Ознайомлення із
навантаженням
на 2022 рік.
Затвердження
плану роботи
кафедри на 2022
рік

Орієнтовний план друку членами кафедри наукових статей
у наукових фахових виданнях України
№

Дата

1

Березень

2

Червень

3

Вересень

4

Грудень

5

Червень

6

Грудень

7

Березень

8

Червень

Зміст
Інституційний аудит
закладів освіти
Нові підходи в
реалізації ідей
педагогіки партнерства
Стратегії викладання в
інклюзивному класі
Здійснення адаптацій та
модифікацій для дітей з
особливими освітніми
потребами в
інклюзивному
освітньому середовищі
Социальные риски
бытийности человека в
урбанизированном
пространстве
постиндустриального
общества
Інтенціональність і
акрація в контексті
критики класичного
раціоналізму Джона
Серля
Побудова
індивідуальної освітньої
траєкторії педагогічного
працівника закладу
освіти
Організація роботи
центру професійного
розвитку педагога
відповідно до вимог

Форма
проведення
Підготовка
статті
Підготовка
статті

Відповідальний
Пастовенський
О. В.
Пастовенський
О. В.

Очікувані
результати
Стаття
Стаття

Підготовка
статті
Підготовка
статті

Коврігіна Л. М.

Стаття

Коврігіна Л. М.

Стаття

Підготовка
статті

Венцель Н. В.

Стаття

Підготовка
статті

Венцель Н. В.

Стаття

Підготовка
статті

Ренькас Б. М.

Стаття

Підготовка
статті

Мастеркова Т. В.

Стаття
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№

Дата

9

Грудень

10

Березень

11

Червень

12

Березень

13

Вересень

14

Вересень

15

Червень

16

Грудень

17

Березень

18

Вересень

Зміст
«Професійного
стандарту»
Створення
індивідуальної освітньої
траєкторії обдарованого
учня
Організація ціннісноорієнтованого процесу
виховання
Вимірювання
підвищення
професійного рівня
вчителя в умовах Нової
української школи
Самовдосконалення як
підвищення
компетентності педагога
Самоосвіта як
безперервний процес
самовдосконалення
професійної
компетентності
педагогічних
працівників
Практичні аспекти
застосування
діяльнісної
спрямованості навчання
під час викладання
курсу «Підприємливість
та фінансова
грамотність»
Формування
європейської свідомості
через діяльність
шкільного Євроклубу
Алгоритм реалізації
інклюзії в класах з
представниками різних
соціальних груп
Педагогічні умови
збереження
професійного здоров’я
фахівців закладів
дошкільної освіти
(організація
екпериментального
дослідження)
Методичні аспекти
діяльнісного та
валеологічного підходів
до здоров’язберігаючої
діяльності педагогів

Форма
проведення

Відповідальний

Очікувані
результати

Підготовка
статті

Мастеркова Т. В.

Стаття

Підготовка
статті

Сюравчик М. К.

Стаття

Підготовка
статті

Шегеда А. Ф.

Стаття

Підготовка
статті

Орлова О. А

Стаття

Підготовка
статті

Орлова О. А.

Стаття

Підготовка
статті

Плосков В. О.

Стаття

Підготовка
статті

ДіковаФаворська О. М.

Стаття

Підготовка
статті

ДіковаФаворська О. М.

Стаття

Підготовка
статті

Кучинська Л. Ф.

Стаття

Підготовка
статті

Кучинська Л. Ф.

Стаття
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2.3.3. КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ
Наукова тема «Розвиток професійних компетентностей педагога в закладі ППО:
психологічні аспекти»
№

Дата

1

Січень

2

Січень

3

Лютий

4

Лютий

5

Березень

Зміст

Форма
проведення
Засідання
кафедри

Відповідальний

Затвердження:
 індивідуальних планів
роботи науковопедагогічних
працівників кафедри на
2021 р.,
 річного плану роботи
кафедри на 2021 р.
Про удосконалення
Засідання
програм КПК практичних кафедри
психологів, соціальних
педагогів; педпрацівників
ЗДО; педпрацівників
позашкілля.

Бойко І. І.,
викладачі
кафедри

Розгляд та затвердження:
навчально-тематичних
планів курсів підвищення
кваліфікації практичних
психологів, соціальних
педагогів; педпрацівників
ЗДО; навчальнотематичних планів
підвищення кваліфікації
педагогічних працівників
інклюзивно-ресурсних
центрів
(Голентовська О. С.,
завідувач ресурсного
центру підтримки
інклюзивної освіти)
Комунікативна
компетентність
педагогічного працівника
ЗДО як складова
професійної
компетентності педагога
Науково-методологічне
забезпечення та науковий
супровід курсів
підвищення кваліфікації
практичних психологів,
соціальних педагогів;
педпрацівників ЗДО;
педпрацівників
позашкілля
Формування та розвиток
професіоналізму
педагога: шляхи, методи,

Дем’янчук О. О.,
Завязун Т. В.,
Кльоц Л. А.,
Голентовська
О. С.

Кльоц Л. А.,
Завязун Т. В.,
Дем’янчук О. О.

Очікувані
результати
Затвердження
планів

Затвердження
програм

Затвердження
планів

Засідання
кафедри

Завязун Т. В.

Розвиток
комунікативної
компетентності

Засідання
кафедри

Кльоц Л. А.,
Завязун Т. В.,
Дем’янчук О. О.

Затвердження

Засідання
кафедри

Бойко І. І.

Формування та
розвиток
професійних
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№

Дата

Зміст
технології в умовах
реалізації НУШ
Формування емоційноетичної компетентності
педагога: методи
самозбереження
психічного здоров’я
Наукова співпраця
кафедри з провідними
науково-дослідними
Інститутами НАПН
України
Стан експериментальної
роботи «Педагогічні
умови становлення і
розвитку особистості на
ранніх етапах
онтогенезу»
Про наукову роботу
кафедри

Форма
проведення

Відповідальний

6

Березень

Засідання
кафедри

Кльоц Л. А.

7

Квітень

Засідання
кафедри

Бойко І. І.

8

Квітень

Засідання
кафедри

Завязун Т. В.

9

Травень

Засідання
кафедри

Бойко І. І.,
викладачі
кафедри

10

Травень

Професійна
Засідання
компетентність
кафедри
практичного психолога та
життєва успішність

Дем’янчук О. О.

11

Червень

Засідання
кафедри

Викладачі
кафедри

12

Червень

Засідання
кафедри

Бойко І. І.

13

Вересень

Про виконання
індивідуальних планів
роботи за І півріччя 2021
року
Про стан виконання
плану роботи кафедри за І
та завдання на ІІ півріччя
2021року
Психологічні проблеми
розвитку професійної
компетентності ЗДО в
системі післядипломної
педагогічної освіти

Засідання
кафедри

Завязун Т. В.

14

Вересень

Умови формування та
значення професійної
компетентності в
діяльності практичного
психолога

Засідання
кафедри

Дем’янчук О. О.

15

Жовтень

Формування
психологічної

Засідання
кафедри

Кльоц Л. А.
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Очікувані
результати
компетентностей педагога
Розвиток
емоційноетичної
компетентності
Обмін
інформацією
про стан
експериментальної роботи
Схвалення
першого етапу
експериментальної роботи
Схвалення та
затвердження
наукової
роботи
Формування та
розвиток
професійних
компетентностей
практичного
психолога
Схвалення та
затвердження
індивідуальних
планів
Схвалення та
затвердження
плану
Формування та
розвиток
професійних
компетентностей
педагогічних
працівників
ЗДО
Формування та
розвиток
професійних
компетентностей
практичного
психолога
Формування та
розвиток

№

Дата

16

Жовтень

17

Листопад

18

Листопад

19

Грудень

20

Грудень

Зміст

Форма
проведення

компетентності педагога
щодо розвитку
емоційного інтелекту
дітей та учнів
Про підготовку
регіональної науковопрактичної конференції
«Психолого-педагогічні
проблеми розвитку
професійних
компетентностей
педагогічного працівника
закладу освіти»
Розгляд та затвердження
оновленої та нової
тематики текстів лекцій,
семінарських, практичних
занять на 2022 рік
Формування
психологічної
компетентності педагога
щодо розвитку
морального інтелекту
дітей та учнів
Про виконання
викладачами кафедри
індивідуальних планів
роботи за 2021 рік
Про виконання річного
плану роботи кафедри за
2021рік та розгляд
проєкту плану на 2022 рік

Відповідальний

Очікувані
результати
психологічної
компетентності
педагога

Засідання
кафедри

Бойко І. І.,
науковопедагогічні
працівники

Організація,
науковометодичне
забезпечення
конференції

Засідання
кафедри

Бойко І. І.

Схвалення та
затвердження
тематики

Засідання
кафедри

Кльоц Л. А.

Формування та
розвиток
психологічної
компетентності
педагога

Засідання
кафедри

Викладачі
кафедри

Схвалення та
затвердження
планів

Засідання
кафедри

Бойко І. І.

Схвалення та
затвердження
річного плану

Орієнтовний план друку членами кафедри наукових статей у наукових фахових
виданнях України
№

Дата

1

Червень

2

Листопад

3

Червень

Зміст
Методологічна
культура педагогічної
діяльності та мислення
Моделювання
професійної
компетентності
педагогів-психологів у
системі конкурентних
парадигм: академічної
та практичної
Загальні
закономірності
професійного стресу в
педагогічній
діяльності

Форма
проведення
Підготовка
статті

Відповідальний
Бойко І. І.

Очікувані
результати
Фахова стаття
(ВАК)

Підготовка
статті

Бойко І. І.

Фахова стаття
(ВАК)

Підготовка
статті

Дем’янчук О. О.

Фахова стаття
(ВАК)
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№

Дата

Зміст

4

Листопад

5

Червень

6

Листопад

7

Червень

8

Листопад

9

Вересень

Ситуація пандемії в
житті особистості:
спектор оцінок та
інтерпретації
Становлення
особистості дитини
дошкільного віку в
ігровій діяльності
Психолого-педагогічні
особливості роботи
педагога з дітьми в
сучасному освітньому
просторі ЗДО
Психологічний
супровід учасників
освітнього процесу в
умовах пандемії,
самоізоляції і
дистанційного
навчання
Емоційний інтелект і
особистісні
характеристики
педагога: сучасна
тенденція аналізу
Післядипломна
педагогічна освіта:
професіоналізм і його
критерії

10

Вересень

11

12

Форма
проведення
Підготовка
статті

Відповідальний
Дем’янчук О. О.

Очікувані
результати
Фахова стаття
(ВАК)

Підготовка
статті

Завязун Т. В.

Фахова стаття
(ВАК)

Підготовка
статті

Завязун Т. В.

Фахова стаття
(ВАК)

Підготовка
статті

Кльоц Л. А.

Фахова стаття
(ВАК)

Підготовка
статті

Кльоц Л. А.

Фахова стаття
(ВАК)

Підготовка
статті

Бойко І. І.

Розвиток здатності
педагогічного
працівника щодо
запобігання
професійному
вигоранню

Підготовка
статті

Дем’янчук О. О.

Вересень

Сучасні підходи
дослідження
комунікативної
діяльності дитини
дошкільного віку

Підготовка
статті

Завязун Т. В.

Вересень

Формування емоційно- Підготовка
етичної компетентності статті
педагога: методи
самозбереження
психічного здоров’я

Стаття до
монографії:
«Післядипломна
освіта в умовах
системних
освітніх змін:
регіональний
аспект»
Стаття до
монографії:
«Післядипломна
освіта в умовах
системних
освітніх змін:
регіональний
аспект»
Стаття до
монографії:
«Післядипломна
освіта в умовах
системних
освітніх змін:
регіональний
аспект»
Стаття до
монографії:
«Післядипломна
освіта в умовах
системних
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Кльоц Л. А.

№

Дата

Зміст

Форма
проведення

13

Березень

Формування
соціальної
креативності
педагогічного
працівника

Підготовка
тез

Бойко І. І.

14

Березень

Етика: стандарти та
виклики в онлайн та
офлайн роботі
практичного
психолога

Підготовка
тез

Дем’янчук О. О.

15

Березень

Сучасні підходи
дослідження ігрової
діяльності дитини
дошкільного віку

Підготовка
тез

Завязун Т. В.

16

Березень

Психологічні
особливості розвитку
емоційного інтелекту
молодшого школяра

Підготовка
тез

Кльоц Л. А.

17

Травень

Умови формування
Підготовка
психологічної
тез
готовності
педагогічного
працівника до
професійної діяльності

Бойко І. І.

18

Травень

Індивідуальні
особливості в
реагуванні на стрес

Дем’янчук О. О.

Підготовка
тез
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Відповідальний

Очікувані
результати
освітніх змін:
регіональний
аспект»
Тези до
регіональної
конференції
«Базова освіта
НУШ:
процесуальне
правонаступництво»
Тези до
регіональної
конференції
«Базова освіта
НУШ:
процесуальне
правонаступництво»
Тези до
регіональної
конференції
«Базова освіта
НУШ:
процесуальне
правонаступництво»
Тези до
регіональної
конференції
«Базова освіта
НУШ:
процесуальне
правонаступництво»
Тези до
Всеукраїнської
конференції
«Розвиток
професійної
компетентності
педагогічних
працівників Нової
української школи
в умовах
післядипломної
освіти»
Тези до
Всеукраїнської
конференції
«Розвиток
професійної
компетентності
педагогічних

№

Дата

Зміст

Форма
проведення

19

Травень

Ефективне
спілкування в системі
«дорослий – дитина»:
від теорії до практики

Підготовка
тез

Завязун Т. В.

20

Травень

Стрес та професійна
копінг-поведінка у
діяльності педагога

Підготовка
тез

Кльоц Л. А.

21

Листопад

Агресивність: витоки,
розвиток, подолання

Підготовка
тез

Бойко І. І.

22

Листопад

Особливості
психологічного стресу
в педагогічній
діяльності

Підготовка
тез

Дем’янчук О. О.
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Відповідальний

Очікувані
результати
працівників Нової
української школи
в умовах
післядипломної
освіти»
Тези до
Всеукраїнської
конференції
«Розвиток
професійної
компетентності
педагогічних
працівників Нової
української школи
в умовах
післядипломної
освіти»
Тези до
Всеукраїнської
конференції
«Розвиток
професійної
компетентності
педагогічних
працівників Нової
української школи
в умовах
післядипломної
освіти»
Тези до
регіональної
конференції
«Психологопедагогічні
проблеми
розвитку
професійних
компетентностей
педагогічного
працівника
закладу освіти»
Тези до
регіональної
конференції
«Психологопедагогічні
проблеми
розвитку
професійних
компетентностей
педагогічного
працівника
закладу освіти»

№

Дата

Зміст

23

Листопад

Роль дорослого у
формуванні
мовленнєвої
компетентності дітей
дошкільного віку

24

Листопад

Емоційний інтелект і
деякі характеристики
ціннісно-смислової
сфери особистості
педагога

Форма
проведення
Підготовка
тез

Підготовка
тез

Відповідальний
Завязун Т. В.

Кльоц Л. А.

Очікувані
результати
Тези до
регіональної
конференції
«Психологопедагогічні
проблеми
розвитку
професійних
компетентностей
педагогічного
працівника
закладу освіти»
Тези до
регіональної
конференції
«Психологопедагогічні
проблеми
розвитку
професійних
компетентностей
педагогічного
працівника
закладу освіти»

2.3.4. КАФЕДРА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ
Наукова тема «Розвиток професійних компетентностей педагога в закладі
післядипломної педагогічної освіти (соціально-управлінські аспекти)»
№

Дата

Зміст

Форма
проведення
Засідання
кафедри

1

Січень

Про особливості
організації навчального
процесу кафедри у 2021
році

2

Січень

Засідання
кафедри

Смагіна Т. М.

3

Січень

Засідання
кафедри

Смагіна Т. М.

Графік
консультацій

4

Січень

Затвердження навчальнометодичних комплексів
курсів підвищення
кваліфікації вчителів
Затвердження графіка
консультацій науковопедагогічних працівників
кафедри для педагогів
області
Організація роботи
кафедри в умовах
дистанційного навчання
та мережевої взаємодії

Засідання
кафедри

Смагін І. І.

5

Лютий

Щодо організації та

Засідання

Смагіна Т. М.

Алгоритм
організації
засідань
кафедри на
платформі
ZOOM
Програма
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Відповідальний
Смагіна Т. М.

Очікувані
результати
Визначення
особливостей
забезпечення
освітнього
процесу
кафедрою
Методичні
комплекси

№

Дата

Зміст
проведення онлайнконференції кафедри
методики викладання
навчальних предметів
«Базова освіта НУШ:
процесуальне
правонаступництво»

Форма
проведення
кафедри

Відповідальний

Засідання
кафедри

Колеснікова І. В.

Очікувані
результати
проведення
онлайнконференції
кафедри
методики
викладання
навчальних
предметів
Методичні
рекомендації
щодо
конструювання
онлайн-уроку з
інформатики
Здатність до
активного
використання
медіатехнологій
Методичні
рекомендації
щодо розвитку
емоційного
інтелекту учнів
на уроках
англійської
мови
Методичні
рекомендації

6

Лютий

Структурні компоненти
онлайн-уроку з
інформатики

7

Березень

Шляхи формування інфо- Засідання
медійної грамотності
кафедри
педагога

Шуневич О. М.,
Журба О. В.

8

Березень

Розвиток емоційного
інтелекту учнів на уроках
англійської мови як
чинник їх адаптації до
сучасних умов життя

Засідання
кафедри

Гуменюк І. Б.

9

Березень

Засідання
кафедри

Калінін В. О.

10

Квітень

Засідання
кафедри

Бовсунівський
В. М.

Методичні
рекомендації

11

Квітень

Формування критичного
мислення вчителя
іноземної мови під час
групової інтеракції
Розвиток емоційнопочуттєвої сфери учнів на
основі сприймання
музичного мистецтва
Публічний виступ:
правила та принципи
побудови

Засідання
кафедри

Харченко Г. І.

12

Квітень

Засідання
кафедри

Щербань П. І.

13

Травень

Засідання
кафедри

Поліщук Н. М.

Методичні
рекомендації

14

Травень

Формування на уроках
географії
(природознавства)
креативного
(латерального) мислення
Культура здоров’я
педагога в освітньому
закладі
Матеріали методичного ehabу під час проведення
дистанційних курсів

Вміння
побудувати
публічний
виступ
Методичні
рекомендації

Засідання
кафедри

Полякова Т. М.

15

Травень

Методичні рекомендації з Засідання
питань оцінювання рівня кафедри

Андрійчук О. І.

Алгоритм
використання
матеріалів
методичного ehabу
Методичні
рекомендації
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№

Дата

16

Червень

17

Червень

18

Вересень

19

Вересень

20

Жовтень

21

Жовтень

22

Листопад

23

Листопад

24

Листопад

25

Грудень

Зміст
навчальних досягнень
учнів за формою
дистанційного навчання з
використанням
дистанційних технологій
Особливості організації
освітнього процесу в
науково-педагогічному
проєкті «Інтелект
України»
Розвиток візуальної
пам’яті та концентрації
уваги на уроках
математики
Реалізація на уроках
географії
(природознавства)
наскрізних вмінь
відповідно до
Державного стандарту
базової середньої освіти
Правила з техніки
безпеки в освітньому
процесі
Провідні зарубіжні
педагогічні концепції
естетичного виховання і
навчання учнів
Формування
мотиваційної готовності
учнів до навчання
математики в умовах
сучасної освіти
Цифрові сервіси для
організації дистанційної
освітньої взаємодії з
учнями (формувальне,
поточне, тематичне,
підсумкове оцінювання)
Методика навчання гри в
петанк
Використання
ефективних стратегій
сприйняття усної
інформації та письмового
тексту англійською
мовою в умовах
міжкультурного
спілкування
Затвердження навчальнотематичних планів курсів
підвищення кваліфікації
вчителів

Форма
проведення

Відповідальний

Очікувані
результати

Засідання
кафедри

Колесник К. І.

Методичні
рекомендації
(презентація)

Засідання
кафедри

Роміцина Л. В.

Методичні
рекомендації

Засідання
кафедри

Щербань П. І.

Методичні
рекомендації

Засідання
кафедри

Доготар Ю. В.

Методичні
рекомендації

Засідання
кафедри

Бовсунівський
В. М.

Методичні
рекомендації

Засідання
кафедри

Роміцина Л. В.

Методичні
рекомендації

Засідання
кафедри

Колеснікова І. В.

Засідання
кафедри
Засідання
кафедри

Гошко А. М.

Навики роботи
з сервісами для
організації
дистанційної
освітньої
взаємодії
Навики гри в
петанк
Методичні
рекомендації

Засідання
кафедри

Смагіна Т. М.
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Гуменюк І. Б.

Перелік
навчальнотематичних
планів курсів
підвищення

№

Дата

Зміст

Форма
проведення

Відповідальний

Очікувані
результати
кваліфікації
вчителів
Затвердження
навчального
навантаження
викладачів
кафедри на
2021 рік
Схвалення
звітів
викладачів
кафедри

26

Грудень

Про навчальне
навантаження викладачів
кафедри на 2021 рік

Засідання
кафедри

Смагіна Т. М.

27

Грудень

Засідання
кафедри

Смагіна Т. М.

28

Грудень

Засідання
кафедри

Смагіна Т.М.

Схвалення
індивідуальних
планів
викладачів

29

Грудень

Звіт викладачів кафедри
методики викладання
навчальних предметів про
виконання
індивідуальних планів
роботи за 2021 рік
Затвердження
індивідуальних планів
викладачів кафедри
методики викладання
навчальних предметів на
2022 рік
Затвердження плану
роботи кафедри на 2022
рік

Засідання
кафедри

Смагіна Т. М.

Схвалення
плану роботи
кафедри на
2022 рік

Орієнтовний план друку членами кафедри наукових статей у
наукових фахових виданнях України
№

Дата

Зміст

1

Березень

2

Жовтень

3

Червень

4

Березень

5

Червень

Креативні стратегії
дизайну сучасного
уроку
Особливості
формувального
оцінювання учнів
на уроках
суспільствознавчих
дисциплін
Формування
дослідницьких
вмінь учителя
іноземної мови
Освітня послуга з
підвищення
кваліфікації в
контексті реалізації
державної освітньої
політики
Кваліфікація
педагогічного
працівника:
визначення, зміст,
підходи до її

Форма
проведення
Підготовка
статті

Відповідальний
Смагіна Т. М.,
Шуневич О. М.

Очікувані
результати
Фахова стаття (ВАК)

Підготовка
статті

Смагіна Т. М.

Фахова стаття (ВАК)

Підготовка
статті

Калінін В. О.

Фахова стаття (ВАК)

Підготовка
статті

Смагін І. І.

Фахова стаття (ВАК)

Підготовка
статті

Смагін І. І.

Фахова стаття (ВАК)
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№

Дата

Зміст

Форма
проведення

Відповідальний

Очікувані
результати

удосконалення
6

Червень

7

Вересень

8

Червень

9

Вересень

10

Листопад

11

Квітень

12

Жовтень

13

Березень

14

Червень

15

Грудень

16

Вересень

17

Березень

Методичні аспекти Підготовка
техніки
статті
формувального
оцінювання в
контексті НУШ
Значення музичного Підготовка
виховання в сім’ї
статті
Організація роботи з Підготовка
медіатекстами на
статті
уроках історії
Інноваційні підходи Підготовка
організації фізичного статті
виховання різних
груп населення
Розвиток наскрізних Підготовка
умінь ключових
статті
компетентностей
учнів у процесі
навчання англійської
мови
Цифрові технології Підготовка
в освітній
статті
діяльності закладу
післядипломної
педагогічної освіти:
перспективи та
виклики
Мотиваційна
Підготовка
складова розвитку
статті
медіакультури
вчителів у процесі
підвищення
кваліфікації в
закладі
післядипломної
педагогічної освіти
Формування в учнів Підготовка
здорового способу статті
життя під час
вивчення біології у
8 класі
Сучасні проблеми
Підготовка
викладання
статті
предмета «Основи
здоров’я»
Підручник «Русский Підготовка
язык. 8 класс»
статті
Риторична культура Підготовка
вчителя в умовах
статті
дистанційного
навчання
Креативні стратегії Підготовка
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Андрійчук О. І.

Фахова стаття (ВАК)

Бовсунівський
В. М.
Журба О. В.

Фахова стаття (ВАК)

Гошко А. М.

Фахова стаття (ВАК)

Гуменюк І. Б.

Фахова стаття (ВАК)

Колеснікова І. В.

Фахова стаття (ВАК)

Колеснікова І. В.

Фахова стаття (ВАК)

Поліщук Н. М.

Фахова стаття (ВАК)

Поліщук Н. М.

Фахова стаття (ВАК)

Полякова Т. М.

Фахова стаття (ВАК)

Харченко Г. І.

Фахова стаття (ВАК)

Смагіна Т. М.,

Фахова стаття (ВАК)

Фахова стаття (ВАК)

№

Дата

18

Жовтень

19

Вересень

20

Вересень

21

Вересень

22

Вересень

23

Вересень

24

Вересень

25

Вересень

26

Вересень

Зміст
дизайну сучасного
уроку
Медіатекст як
інструмент
організації
взаємодії на уроках
української мови та
літератури
Оцінювання
навчання та
оцінювання для
навчання
Розвиток
креативного
мислення як
складової
професійної
підготовки вчителя в
умовах НУШ
Підвищення
кваліфікації
педагогів на основі
вимог професійних
стандартів
Особливості
оцінювання рівня
навчальних
досягнень учнів за
формою
дистанційного
навчання з
використанням
дистанційних
технологій
Розвиток
професійної
компетентності
педагога. Пріоритети
розвитку мистецької
освіти та шляхи їх
реалізації
Розвиток
медіакомпетентності
педагога в умовах
реалізації Концепції
Нової української
школи
Професійні
компетентності
вчителя фізичної
культур
Розвиток
професійної
компетентності

Форма
проведення
статті

Шуневич О. М.

Підготовка
статті

Смагіна Т. М.,
Шуневич О. М.

Фахова стаття (ВАК)

Підготовка
статті

Смагіна Т. М.

Стаття до
колективної
монографії Інституту

Підготовка
статті

Калінін В. О.

Стаття до
колективної
монографії Інституту

Підготовка
статті

Смагін І. І.

Стаття до
колективної
монографії Інституту

Підготовка
статті

Андрійчук О. І.

Стаття до
колективної
монографії Інституту

Підготовка
статті

Бовсунівський
В. М.

Стаття до
колективної
монографії Інституту

Підготовка
статті

Журба О. В.

Стаття до
колективної
монографії Інституту

Підготовка
статті

Гошко А. М.

Стаття до
колективної
монографії Інституту

Підготовка
статті

Гуменюк І. Б.

Стаття до
колективної
монографії Інституту
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Відповідальний

Очікувані
результати

№

Дата

Зміст
вчителя англійської
мови в умовах
реалізації Концепції
Нової української
школи
Особливості
розвитку
інформаційноцифрової
компетентності
педагогів у закладі
післядипломної
педагогічної освіти
Новий український
правопис як
складова культури
мовлення сучасного
вчителя-словесника
Розвиток
професійної
компетентності
вчителя біології
Комунікативна
компетентність
педагога
Процес корекції
професійних знань в
самоосвітній
діяльності вчителя
математики
Безперервний
професійний
розвиток учителя
предмета «Захист
України»
Риторичний
потенціал як ознака
комунікативної
компетентності
педагога

Форма
проведення

Відповідальний

Очікувані
результати

Підготовка
статті

Колеснікова І. В.

Стаття до
колективної
монографії Інституту

Підготовка
статті

Колесник К. І.

Стаття до
колективної
монографії Інституту

Підготовка
статті

Поліщук Н. М.

Стаття до
колективної
монографії Інституту

Підготовка
статті

Полякова Т. М.

Підготовка
статті

Роміцина Л. В.

Стаття до
колективної
монографії Інституту
Стаття до
колективної
монографії Інституту

Підготовка
статті

Стахов М. В.

Стаття до
колективної
монографії Інституту

Підготовка
статті

Харченко Г. І.

Стаття до
колективної
монографії Інституту

27

Вересень

28

Вересень

29

Вересень

30

Вересень

31

Вересень

32

Вересень

33

Вересень

34

Вересень

Вектори розвитку
Підготовка
компетентного
статті
мовця і читача в
умовах переходу до
НУШ

Шуневич О. М.

Стаття до
колективної
монографії Інституту

35

Травень

Розвиток
оцінювальної
компетентності
педагогів в системі
післядипломної
освіти

Смагіна Т. М.

Тези до
всеукраїнської
конференції

Підготовка
тез
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№

Дата

36

Травень

37

Травень

38

Травень

39

Травень

40

Травень

41

Травень

42

Травень

43

Травень

44

Травень

45

Травень

Зміст
Можливості
дистанційного
навчання у розвитку
професійно
значущих вмінь
учителя
Професіоналізм і
кваліфікації
педагога: поняття та
проблеми розвитку
Особливості
підсумкового
оцінювання рівня
навчальних
досягнень учнів за
формою
дистанційного
навчання з
використанням
дистанційних
технологій
Педагогічне
керівництво
музичним
сприйманням
Особливості
професійного
розвитку вчителя
історії
Особливості
застосування
дистанційного
навчання з фізичної
культури у закладах
загальної середньої
освіти
Навчання
англійської мови у
контексті реалізації
Державних
стандартів
початкової і базової
середньої освіти
Медіакультура як
складова
професійної
компетентності
сучасного педагога
Розвиток критичного
мислення під
викладання біології
Складові
професійної

Форма
проведення
Підготовка
тез

Відповідальний
Калінін В. О.

Очікувані
результати
Тези до
всеукраїнської
конференції

Підготовка
тез

Смагін І. І.

Тези до
всеукраїнської
конференції

Підготовка
тез

Андрійчук О. І.

Тези до
всеукраїнської
конференції

Підготовка
тез

Бовсунівський
В. М.

Тези до
всеукраїнської
конференції

Підготовка
тез

Журба О. В.

Тези до
всеукраїнської
конференції

Підготовка
тез

Гошко А. М.

Тези до
всеукраїнської
конференції

Підготовка
тез

Гуменюк І. Б.

Тези до
всеукраїнської
конференції

Підготовка
тез

Колеснікова І. В.

Тези до
всеукраїнської
конференції

Підготовка
тез

Поліщук Н. М.

Підготовка
тез

Роміцина Л. В.

Тези до
всеукраїнської
конференції
Тези до
всеукраїнської
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№

Дата

Зміст
компетентності
вчителя математики
в умовах сучасної
школи
Способи
налагодження
взаємодії в процесі
онлайн-уроку
Очікувані результати
як умова
формувального
оцінювання

Форма
проведення

Відповідальний

Очікувані
результати
конференції

Підготовка
тез

Шуневич О. М.

Тези до
Всеукраїнської
конференції

Підготовка
тез/статті

Смагіна Т. М.

Тези/стаття до
конференції кафедри
методики викладання
навчальних
предметів «Базова
освіта НУШ:
процесуальне
правонаступництво»
Тези/стаття до
конференції кафедри
методики викладання
навчальних
предметів «Базова
освіта НУШ:
процесуальне
правонаступництво»
Тези/стаття до
конференції кафедри
методики викладання
навчальних
предметів «Базова
освіта НУШ:
процесуальне
правонаступництво»
Тези/стаття до
конференції кафедри
методики викладання
навчальних
предметів «Базова
освіта НУШ:
процесуальне
правонаступництво»
Тези/стаття до
конференції кафедри
методики викладання
навчальних
предметів «Базова
освіта НУШ:
процесуальне
правонаступництво»
Тези/стаття до
конференції кафедри
методики викладання
навчальних
предметів «Базова
освіта НУШ:

46

Травень

47

Березень

48

Березень

Формуємо предметні Підготовка
компетентності на
тез/статті
уроках історії в
школі

Смагін І. І.

49

Березень

Формування
критичного
мислення вчителя
іноземної мови під
час групової
інтеракції

Калінін В. О.

50

Березень

Сучасні форми і
Підготовка
методи активізації
тез/статті
учнів на уроках
музичного мистецтва

Бовсунівський
В. М.

51

Березень

Медіаграмотність
педагога як фактор
розвитку
професійної
компетентності

Журба О. В.

52

Березень

Розвиток наскрізних Підготовка
умінь ключових
тез/статті
компетентностей
учнів у процесі
навчання англійської
мови

Підготовка
тез/статті

Підготовка
тез/статті

65

Гуменюк І. Б.

№

Дата

Зміст

Форма
проведення

53

Березень

Використання
цифрових
інструментів для
формувального
оцінювання
навчальних
досягнень учнів

54

Березень

Викладання біології і Підготовка
екології в умовах
тез/статті
Нової української
школи

Поліщук Н. М.

55

Березень

Шляхи збереження Підготовка
наступності у
тез/статті
формуванні
читацької
компетентності
учнів НУШ в базовій
школі

Полякова Т. М.

56

Березень

Підготовка
тез/статті

Роміцина Л. В.

57

Березень

Ключові
компетентності та
наскрізні вміння –
основа математичної
освітньої галузі
Державного
стандарту базової
середньої освіти
Формувальне
оцінювання як шлях
розвитку в суб’єктів
освітнього процесу
мислення зростання

Підготовка
тез/статті

Шуневич О. М.

Підготовка
тез/статті

Відповідальний

Колеснікова І. В.

Очікувані
результати
процесуальне
правонаступництво»
Тези/стаття до
конференції кафедри
методики викладання
навчальних
предметів «Базова
освіта НУШ:
процесуальне
правонаступництво»
Тези/стаття до
конференції кафедри
методики викладання
навчальних
предметів «Базова
освіта НУШ:
процесуальне
правонаступництво»
Тези/стаття до
конференції кафедри
методики викладання
навчальних
предметів «Базова
освіта НУШ:
процесуальне
правонаступництво»
Тези/стаття до
конференції кафедри
методики викладання
навчальних
предметів «Базова
освіта НУШ:
процесуальне
правонаступництво»
Тези/стаття до
конференції кафедри
методики викладання
навчальних
предметів «Базова
освіта НУШ:
процесуальне
правонаступництво»

2.4. Співпраця з громадськими організаціями,
міжнародними фондами
№
1

2

Зміст
Британська Рада в Україні.
eTwinningРlus, «Вчителі
англійської мови – агенти змін»,
«GoCamps»
Глобальний фонд та Громадська
організація «Дитячий фонд

Відповідальний
Гуменюк І. Б.

Очікувані результати
Покращення якості викладання
англійської мови в Україні

Поліщук Н. М.

Підготовка фахівців
післядипломної освіти для
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«Здоров’я через освіту».
«Посилення спроможності
педагогів у забезпеченні дієвої
профілактики ВІЛ/СНІДу,
протидії стигмі й дискримінації»,
«Вчимося жити разом»

Фонд «Здоров’я жінки і
планування сім’ї» за підтримки
Агентства США з міжнародного
розвитку USAID. Проєкт
«Репродуктивне здоров’я в
Україні»
Гете-Інститут. Проєкт
«Kinder Унiверситет»

Поліщук Н. М.

5

Фундація «Полонія – Рутенія».
«Креативна Полонія»

Старовєрова М. А.

6

Французький Інститут в Україні.
Програма PRO FLE

Кадащук А. Р.

7

Науково-освітній консорціум
вивчення Голодомору (HREC)
при Канадському Інституті
українських студій
Альбертського університету.
Український науково-дослідний
та освітній центр вивчення
Голодомору (HREC in Ukraine)
Всеукраїнський благодійний
фонд «Східно-Європейська
гуманітарна місія». «Виховання
характеру»
Громадська організація «IREX».
Вивчай та розрізняй: інфомедійна грамотність

Журба О. В.

Українсько-фінський проєкт
«Навчаємось разом»
Українсько-австрійський проєкт.
«Компетентності лідерства та
менеджменту для розвитку якості

Смагін І. І.,
Андрійчук О. І.
Ренькас Б. М.,
Пастовенський
О. В.,

3

4

8

9

10
11

Кадащук А. Р.

Сюравчик М. К.,
Гусак В. М.
Журба О. В.
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подальшого навчання педагогів
закладів освіти, забезпечення
закладів освіти комплектами
сучасних видань для педагогів і
учнів.
Проєкт «Вчимося жити разом»
має на меті навчання життєвих
навичок дітей та підлітків, які
найбільш постраждали
внаслідок військового
конфлікту
Збереження репродуктивного
здоров’я та здійснення
статевого виховання учнівської
молоді
Організація підвищення
кваліфікації вчителів німецької
мови на курсах та семінарах
Гете-Інституту. Сприяти
взаємному порозумінню
шляхом міжультурних обмінів
закладів освіти
Підвищення кваліфікації
вчителів польської мови
Житомирської області
Допомога у професійній
підготовці вчителів та
викладачів французької мови,
покращення якості освіти в
Україні, приділення особливої
уваги інноваціям, особливо
цифровим навчальним
технологіям
Дослідження, вивчення,
опублікування та поширення
правдивої інформації про
Голодомор в Україні 1932–
1933 рр.

Підвищення професійної
компетентності педагогів з
проблем духовно-морального
виховання
Поширення інфо-медійної
грамотності викладачів
Управління ІППО в умовах
реформування освіти
Управління опорними
закладами загальної середньої
освіти на засадах

в опорних школах України»
12

Українсько-фінський проєкт
«Навчаємось разом»

Печенюк А. П.,
Шегеда А. Ф.
Смагіна Т. М.,
Шуневич О. М.

компетентнісного підходу
Підготовка вчителів базової
школи до роботи в умовах
НУШ

2.5. Співпраця з науковими центрами, освітніми
установами
№
1

2

3

4

5

6
7

8

9

Зміст
Всеукраїнська громадська організація
«Консорціум закладів післядипломної освіти».
Статут Всеукраїнської громадської організації
«Консорціум закладів післядипломної освіти».
№ 3472 від10.12.2010
Український відкритий університет післядипломної
освіти. Установчий договір про створення
«Українського відкритого університету
післядипломної освіти» у складі Всеукраїнська
громадська організація «Консорціум закладів
післядипломної освіти». 22.12.2015
Громадська спілка «Українська асоціація освіти
дорослих». Статут громадської спілки «Українська
асоціація освіти дорослих». 13.05.2015
Інститут інформаційних технологій і засобів
навчання НАПН України. Договір про співпрацю.
22.06.2018
Інститут модернізації змісту освіти. Угода про
співпрацю. № 4730 20.05.2018
Київський Інститут бізнесу і технологій. Договір
про співпрацю. № 07/10 від 11.10.2018
Житомирська обласна громадська організація
«Діти Сонця». Меморандум про співпрацю щодо
організації функціонування школи «Бути
батьками». 7.11.2018
Лабораторія логопедії Інституту спеціальної
педагогіки НАПН України. Угода про співпрацю.
17.01.2018
Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН
України. Договір про співпрацю. 12.05.2016

10

Науково-дослідний інститут українознавства.
Договір про співробітництво. № 17 від 23.06.2018

11

Навчально-науковий виробничий комплекс
«Полісся». Наказ Міністерства освіти та науки.
№ 480 від 15.06.2004
Житомирський військовий Інститут імені С. П.
Корольова. Договір про співробітництво.
12.04.2016
Релігійна організація «Український католицький
університет Української Греко-Католицької
Церкви». Договір про співпрацю. 23.06.2016
Комунальний вищий навчальний заклад Київської

12

13

14

68

Термін дії
На період діяльності Всеукраїнської
громадської організації
«Консорціум закладів
післядипломної освіти»
На період діяльності Українського
Відкритого університету
Післядипломної освіти

На період діяльності громадської
спілки «Українська асоціація освіти
дорослих»
Договір набуває чинності з дня
його підписання і діє протягом
десяти років
Угода набуває чинності з дня
підписання і діє протягом п’яти
років
Договір набуває чинності з дня його
підписання і діє безстроково
Меморандум набуває чинності з
дня його підписання і діє до кінця
терміну виконання умов
Меморандуму
Угода набуває чинності з дня
підписання і діє протягом трьох
років
Договір набуває чинності з дня його
підписання і діє протягом п’яти
років
Договір набуває чинності з дня його
підписання і укладений на
невизначений термін
На період діяльності навчальнонаукового виробничого комплексу
«Полісся»
Договір набуває чинності з дня його
підписання і діє безстроково
Договір набуває чинності з дня його
підписання і діє протягом п’яти
років
Термін дії угоди необмежений

обласної ради «Академія неперервної освіти»
м. Біла Церква. Відкрита угода. 03.02.2016
15

Донецький обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти. Договір про стажування
педагогічних і науково-педагогічних працівників
закладів післядипломної педагогічної освіти.
03.01.2017

Договір набуває чинності з дня його
підписання і діє до 31.12.2021 р.

16

Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка С. Дем’янчука. Договір про
співпрацю. 2015

Договір набуває чинності з дня
його підписання і діє безстроково

17

Нижньосілезький центр підвищення кваліфікації
вчителів м. Вроцлав. Угода про співпрацю.
08.04.2016

Угода набуває чинності з дня
підписання і діє безстроково

2.6. Теми, які виконуються в межах дисертаційних
досліджень науково-педагогічними працівниками
Інституту

№
1

2

Зміст

Відповідальний

Нелінійність розвитку світ-системи в умовах суспільної
транзитивності. 033 – філософія. Кафедра філософії та політології
ЖДУ ім. Івана Франка. Науковий керівник/консультант Ковтун
Н. М., доктор філософських наук, доцент, професор кафедри
філософії та політології ЖДУ імені Івана Франка
Педагогічні умови збереження професійного здоров’я фахівців
закладів дошкільної освіти на засадах рекреалогічного підходу.
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Кафедра
педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами
ЖДУ ім. Івана Франка. Науковий керівник/консультант Сидорчук
Н. Г., доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри
педагогіки, професійної освіти та управління навчальними
закладами ЖДУ ім. Івана Франка

Венцель Н. В.,
аспірант вечірньої
форми навчання
Кучинська Л. Ф.,
здобувач наукового
ступеня кандидата
педагогічних наук

2.7. Всеукраїнські та регіональні науково-практичні
конференції
№
1

Дата
13 – 14
травня 2021
року

Зміст
(тема заходу)
Всеукраїнська
науково-практична
інтернет-конференція
(онлайн) «Розвиток
професійної
компетентності
педагогічних

Форма
проведення
Конференція

69

Відповідальний
Смагін І. І.,
Ренькас Б. М.

Очікувані
результати
Безперервний
професійний
розвиток
педагогічного
працівника

працівників Нової
української школи в
умовах
післядипломної
освіти»
2

Березень

Регіональна науковопрактична інтернетконференція (онлайн)
«Базова освіта НУШ:
процесуальне
правонаступництво»

Конференція

Смагіна Т.М.

Безперервний
професійний
розвиток
педагогічного
працівника в
умовах НУШ

3

Листопад

Регіональна науковопрактична інтернетконференція (онлайн)
«Психологопедагогічні проблеми
розвитку
професійних
компетентностей
педагогічного
працівника закладу
освіти»

Конференція

Бойко І. І.

Безперервний
професійний
розвиток
педагогічного
працівника

4

26 березня
2021 року

Регіональна науковопрактична інтернетконференція
«Організація
індивідуальної
освітньої траєкторії
для дитини з
особливими
потребами»

Конференція

Голентовська
О. С.

Розвиток
інклюзивної
компетентності
учасників

70

3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

3.1. Лабораторія методичного забезпечення
3.1.1.ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
ШЛЯХОМ ЇХ УЧАСТІ У СЕМІНАРАХ, ПРАКТИКУМАХ, ТРЕНІНГАХ,
МАЙСТЕР-КЛАСАХ
№

Дата

1

Лютий

2

Лютий

3

Лютий

4

Лютий

5

Березень

Зміст
(тема заходу)
Практика
діяльності
педагогаорганізатора в
умовах нових
освітніх норм
(для
новопризначених педагогіворганізаторів)
Методичні
акценти в
організації
освітнього
процесу в
сучасному
закладі
дошкільної
освіти

Форма
проведення
Практикум

Створення
доброзичливого
й безпечного
середовища в
учнівському
колективі
Формування
психологічної
компетентності
педагога щодо
розвитку
емоційного
інтелекту дітей
та учнів
Традиції та
інновації
компетентнісного підходу в
процесі
реалізації мети і
завдань
сучасного
мистецького
уроку

Відповідальний

Очікувані результати

Гусак В. М.

Розвиток професійної
компетентності (знання
професійних функцій та
їх змісту)

Семінар

Орлова О. А.,
Кучинська Л. Ф.,
Завязун Т. В.

Семінар

Лядобрук О. В.

Уміння планувати
освітній процес в
закладі дошкільної
освіти з урахуванням
вимог нормативних
документів та нових
викликів; здійснювати
організацію освітнього
процесу через
використання сучасних
науково-методичних,
інноваційних,
інтегрованих підходів
Набуття знань, умінь,
здатності створювати
безпечне середовище

Семінар

Кльоц Л. А.

Здатність визначати
структуру, зміст, види
психологічної допомоги

Семінар

Бовсунівський
В. М.

Планування освітнього
процесу, здійснення
освітнього процесу на
основі використання
сучасних науковометодичних підходів

71

№

Дата

6

Березень

7

Березень

8

Березень

9

Березень

10

Березень

11

Березень

12

Березень

Зміст
(тема заходу)
Методика
навчання гри у
бадмінтон
Формування
ключових
компетентностей
шляхом
впровадження
STEM-освіти в
ЗЗСО
Всеукраїнська
дитяча юнацька
військовопатріотична гра
«Сокіл»
(«Джура»)
Методика
викладання
української мови
в проєктних 5
класах

Форма
проведення
Майстерклас

Відповідальний

Очікувані результати

Гошко А. М.

Здатність застосовувати
знання на практиці

Майстерклас

Доготар Ю. В.

Уміння застосовувати
STEM-напрямки на
уроках фізики

Семінар

Стахов М. В.

Вдосконалення знань
щодо проведення
дитячих військовопатріотичних ігор

Семінар

Колесник К. І.,
Фамілярська
Л. Л.

Використання
цифрових
інструментів для
формувального
оцінювання
навчальних
досягнень учнів
з інформатики

Семінар

Колеснікова І. В.

Нормативне та
методичне
забезпечення
вчителя
технології в
умовах Нової
української
школи
Академічна
доброчесність в
закладах освіти

Семінарпрактикум

Кирилюк Р. О.

Уміння щодо
визначення цілей,
завдань, змісту, форм
методів і засобів
предмета. Уміння
обґрунтованого вибору
та ефективного
використання
педагогічних технологій
в освітньому процесі.
Здатність до
формування мовної
компетентності в учнів
5-х класів
Знання про
формувальне
оцінювання як
стратегію навчання;
уміння організовувати
освітній процес з
використанням
цифрових технологій
для здійснення
формувального
оцінювання учнів з
інформатики
Планування та
здійснення
безперервного
професійного розвитку
педагогічних
працівників

Семінар

Ренькас Б. М.,
Печенюк А. П.

72

Забезпечення
внутрішньої системи
якості освіти

№

Дата

Зміст
(тема заходу)
Методика
організації та
проведення
практичних
робіт з
використанням
плану місцевості
та топографічної
карти

Форма
проведення
Тренінг

13

Березень

14

Березень

15

Квітень

16

Квітень

17

18

Реалізація
діяльнісного
підходу в
освітньому
процесі Нової
української
школи
Підготовка до
профільного
навчання учнів з
особливими
освітніми
потребами у
спеціальній
школі
Як розвивати
навички
інформаційної
грамотності

Семінар

Бовсунівська
Г. Г.,
Трохименко
Т. О.

Семінар

Конопацька
О. С.

Здатність враховувати в
освітньому процесі
індивідуальні
особливості учнів.
Здатність до організації
співпраці з батьками в
різних формах взаємодії

Семінар

Журба О. В.

Квітень

ТРВЗ-технологія
в навчанні
математики:
доцільність та
практичне
застосування

Семінар

Роміцина Л. В.

Знання про дидактичні
аспекти медіа
технологій; уміння
критично аналізувати
джерела інформації;
здатність до активного
використання
медіатехнологій
Компетентність у галузі
професіонального
розвитку; знання і
розуміння сучасних
тенденцій розвитку
навчального предмета;
вміння застосовувати
набуті знання у фаховій
діяльності; вміння
застосовувати завдання
ТРВЗ-технології для
розвитку математичної
компетентності

Квітень

Формування
комунікативної
компетентності
учнів на уроках
російської мови

Семінар

Полякова Т. М.

73

Відповідальний
Щербань П. І.

Очікувані результати
Знання методики
проведення практичних
робіт із географії та
природознавства;
вміння складати
завдання для
практичних робіт;
вміння організувати
роботу з планом
місцевості та
топографічною картою
Здатність добирати
доцільні методи, засоби
й форми навчання
відповідно до
визначених мети і
завдань уроку

Знання методів
організації
комунікативного
навчання, уміння їх
ефективно
використовувати

№

Дата

Зміст
(тема заходу)
Почніть з кінця:
зворотне
планування

Форма
проведення
Майстерклас

19

Квітень

20

Квітень

21

Травень

22

Психологічний
супровід дітей з
особливими
освітніми
потребами в
умовах Нової
української
школи
Креативні
стратегії в
освітньому
процесі:
комунікативні
практики

Семінар

Осадчук Н. О.

Тренінг

Смагіна Т. М.,
Шуневич О. М.

Травень

Соціальнопсихологічний
супровід дітей,
що постраждали
від жорстокого
ставлення та
насильства

Семінар

Шугай Т. Й.

23

Травень

Майстерклас

Кучинська Л. Ф.,
Орлова О. А.

25

Травень

Особистісна
зрілість як
багаторівнева
система у
формуванні
дошкільника
Особливості
організації
навчання на
уроках біології

Семінар

Поліщук Н. М.

26

Травень

Семінар

Гречина М. І.

27

Травень

Організація
освітнього
процесу на
уроках хімії
відповідно до
Державного
стандарту
базової
середньої освіти
Використання
підручника на

Майстерклас

Полякова Т. М.

74

Відповідальний
Гуменюк І. Б.

Очікувані результати
Здатність до добору й
застосування доцільних
форм, методів,
технологій та засобів
навчання
Здатність надавати
психолого-педагогічну
допомогу педагогічним
працівникам в
організації освітнього
процесу
Знання сутності поняття
«комунікативні
стратегії»; здатність
визначати і змінювати
стиль комунікації;
уміння застосовувати
комунікативні практики
в освітньому процесі
Здатність надавати
психолого-педагогічну
допомогу педагогічним
працівникам в
організації освітнього
процесу, створенні,
підтримці та розвитку
психологічно
безпечного освітнього
середовища
Знання щодо
оптимізації співпраці з
усіма учасниками
освітнього процесу
Планування освітнього
процесу; здійснення
освітнього процесу на
основі використання
сучасних науковометодичних підходів
Знання нормативних
документів, що
регламентують
діяльність учителя;
вміння аналізувати та
логічно опрацьовувати
нормативні документи з
метою їх розуміння і
використання
Удосконалення уміння
використовувати

№

Дата

Зміст
(тема заходу)
уроках
зарубіжної
літератури

Форма
проведення

Відповідальний

Самовдосконалення
педагогічної
вправності
вихователя
ЗЗСО
Принципи
створення
цифрових
навчальних
матеріалів для
уроків
математики

Майстерклас

Лядобрук О. В.

Майстерклас

Роміцина Л. В.

Семінар

Журба О. В.

28

Вересень

29

Вересень

30

Вересень

Реалізація
міжпредметних
змістових ліній у
процесі
навчання історії

31

Вересень

Завязун Т. В.

32

Вересень

Розвивальний
Семінар
потенціал ігрової
діяльності
дитини
дошкільного
віку
СоціальноСемінар
психологічні
детермінанти
формування
здоров’язбережувальної
компетентності
учня в умовах
НУШ

33

Вересень

Формування на
уроках географії
та

Щербань П. І.

Шугай Т. Й.

Семінар

75

Очікувані результати
можливості підручника
для організації роботи
учнів та їх інтеграції в
освітній процес
Набуття знань, умінь,
здатності
самовдосконалюватися

Знання і розуміння
сучасних тенденцій
розвитку навчального
предмета; вміння
застосовувати набуті
знання у фаховій
діяльності; розуміння
специфіки створення
цифрових навчальних
матеріалів для уроків
математики
Знання методів, форм і
засобів навчання та
забезпечення взаємодії
під час освітнього
процесу; вміння
реалізовувати сучасні
методи навчання;
здатність добирати
доцільні методи, форми
навчання
Організація освітнього
процесу з урахуванням
вікових особливостей
дітей дошкільного віку
та нормативних вимог
Здатність зберігати та
практично
застосовувати
інструменти (методи,
методики, процедури),
види, форми та змістове
наповнення
психологічної просвіти
відповідно до
визначених напрямів та
завдань, потреб,
особливостей розвитку
та вікових особливостей
цільової аудиторії
Знання нормативних
документів, що
регламентують

№

Дата

34

Жовтень

35

Жовтень

36

Жовтень

37

Жовтень

38

Жовтень

39

Жовтень

Зміст
(тема заходу)
природознавства
наскрізних вмінь
відповідно до
Державного
стандарту
базової
середньої освіти
Теорія і
практика
розроблення та
реалізації
моделей
інноваційного
розвитку у
спеціальних
школах

Сучасний
розвиток техніки
і озброєння у
Збройних Силах
України
Організація
взаємодії учнів
початкової
школи засобами
цифрових
технологій
Робота з
медіатекстами
на уроках фізики

Форма
проведення

Відповідальний

Очікувані результати
діяльність учителя;
вміння аналізувати та
логічно опрацьовувати
нормативні документи з
метою їх розуміння і
використання

Семінар

Конопацька
О. С.,
Єрмаков І. Г.,
канд. іст. наук
КУ «Інститут
модернізації та
змісту освіти»

Семінар

Стахов М. В.

Семінар

Бовсунівська
Г. Г.,
Трохименко
Т. О.,
Фамілярська
Л. Л.
Доготар Ю. В.

Семінар

Використання
Семінар
ефективних
стратегій
сприйняття усної
інформації та
письмового
тексту
англійською
мовою в умовах
міжкультурного
спілкування
Методичні
Семінараспекти
практикум
організації та
проведення
занять з
трудового
навчання в
умовах

76

Гуменюк І. Б.

Кирилюк Р. О.,
Фамілярська
Л. Л.

Здатність до
формулювання
основних ідей
дослідження. Здатність
до апробації на практиці
розроблених систем
навчальних завдань та
уроків. Здатність
визначати підходи
підвищення
ефективності освітнього
процесу у спеціальній
школі
Набуття знань про
розвиток Збройних Сил
України
Уміння
використовувати
цифрові засоби
навчання для організації
учнівської взаємодії
Отримання знань з
медіаграмотності та їх
застосування на уроках
фізики
Удосконалення
навчальних технік і
умінь зі сприйняття
усної інформації та
писемного тексту

Здійснення освітнього
процесу на основі
використання сучасних
науково-методичних
процесів

№

Дата

40

Жовтень

41

Жовтень

42

Листопад

43

Листопад

44

Зміст
(тема заходу)
дистанціювання
Креативні
стратегії в
освітньому
процесі:
комунікативні
практики

Форма
проведення

Відповідальний

Тренінг

Смагіна Т. М.,
Шуневич О.М.

Використання
квестів на
уроках польської
мови

Майстерклас з
елементами
тренінгу

Старовєрова
М. А.,
Гвоздь Н. В.

Реалізація
завдань
мистецької
предметної
галузі нового
Державного
стандарту
базової
середньої освіти
Методика
навчання гри у
алтимат

Семінар

Бовсунівський
В. М.

Майстерклас

Гошко А. М.

Листопад

Освітня
програма у
закладі освіти

Практикум

Ренькас Б. М.,
Корнілова Т. Б.

45

Листопад

Моделювання
проєктного
уроку
української мови
в 5 класі

Практикум

Колесник К. І.,
Фамілярська
Л. Л.

46

Листопад

Девіації у
поведінці
дитини:
причини, форми
прояву, методи
впливу

Практикум

Дем’янчук О. O.

77

Очікувані результати
Знання сутності поняття
«комунікативні
стратегії»; здатність
визначати і змінювати
стиль комунікації;
уміння застосовувати
комунікативні практики
в освітньому процесі
Здатність до
використання квестів з
навчальною метою,
поєднання
програмового матеріалу
та психологічних вправ
Планування освітнього
процесу, здійснення
освітнього процесу на
основі використання
сучасних науковометодичних підходів

Удосконалення навички
взаємодії в різних
комунікативних
ситуаціях, створення
сприятливої емоційної
атмосфери
Нормативно-правова
компетентність.
Компетентність
стратегічного
управління закладом
загальної середньої
освіти. Компетентність
забезпечення освітнього
процесу
Знання щодо
проведення уроку в 5
проєктному класі;
вміння критично
оцінювати отриману
інформацію,
використання логіки й
раціональних міркувань
Удосконалення знань
психологічних аспектів
девіації

№

Дата

47

Листопад

48

Листопад

49

Грудень

Зміст
(тема заходу)
Формування
комунікативної
компетентності
учнів на уроках
зарубіжної
літератури

Форма
проведення
Семінар

Відповідальний
Полякова Т. М.

Система
взаємодії
практичного
психолога з
педагогічним
колективом
закладу
загальної
середньої освіти
в умовах
реалізації
Концепції «Нова
українська
школа»
Педагогічносімейна
спільнота:
партнерство
заради дитини

Семінар

Осадчук Н. О.

Майстерклас

Кучинська Л. Ф.,
Орлова О. А.

Очікувані результати
Оволодіння методикою
організації
комунікативного
навчання на уроках
літератури та уміння їх
використовувати на
уроці
Здатність планувати,
реалізовувати та
визначати ефективність
психологічної допомоги

Будувати партнерську
взаємодію з батьками
вихованців з
урахуванням виховної
функції сім’ї

3.1.2. ВІДКРИТА УПРАВЛІНСЬКА СТУДІЯ№

Дата

1

Лютий

2

Травень

Зміст
Форма
(тема заходу)
проведення
Освітній процес Семінар
в закладах
загальної
середньої освіти
у 2020 – 2021
навчальному
році: організація,
виклики, запити,
моделі
Основні
документи
санітарного
законодавства та
санітарногігієнічні вимоги
до ЗЗСО

Семінар

Відповідальний
Ренькас Б. М.,
Калінін В. О.,
Печенюк А. П.

Ренькас Б. М.,
Калінін В. О.,
Печенюк А. П.

78

Очікувані
результати
Здатність до
генерування нових ідей,
виявлення ініціативи

Здатність діяти
соціально відповідально
та свідомо; реалізувати
свої права і обов’язки як
члена суспільства і
громадянина держави,
усвідомлювати свої
обов’язки і
відповідальність перед
суспільством/громадою
за результати
професійної діяльності

№

Дата

3

Серпень

4

Жовтень

Зміст
(тема заходу)
Про
забезпечення
заходів з
охорони праці,
техніки безпеки,
пожежної
безпеки

Форма
проведення
Семінар

Особливості
впровадження
освітнього
законодавства в
умовах регіону

Семінар

Відповідальний
Ренькас Б. М.,
Калінін В. О.,
Печенюк А. П.

Ренькас Б. М.,
Калінін В. О.,
Пастовенський
О. В.,
Печенюк А. П.

Очікувані
результати
Здатність діяти
соціально відповідально
та свідомо; реалізувати
свої права і обов’язки як
члена суспільства і
громадянина держави,
усвідомлювати свої
обов’язки і
відповідальність перед
суспільством/громадою
за результати
професійної діяльності
Удосконалювати
компетентність
стратегічного
управління закладом
загальної середньої
освіти

3.1.3. СПІЛЬНІ ЗАХОДИ З ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ ЯКОСТІ ОСВІТИ
№

Дата

Зміст
(тема заходу)
Методика
оцінювання освітніх і
управлінських
процесів закладу
ЗСО під час
інституційного
аудиту

Форма
проведення
Практикум

Відповідальний

1

Лютий

2

Квітень

Форма вивчення
документації.
Особливості
інструментарію.
Методика роботи.
Нормативні
документи

Практикум

Вдовенко С. Ю.,
Ренькас Б. М.,
Калінін В. О.,
Печенюк А. П.

Удосконалення
компетентності
моніторингу
діяльності закладу
загальної середньої
освіти

3

Серпень

Сертифікація
педагогічних
працівників у 2021
році

Практикум

Вдовенко С. Ю.,
Ренькас Б. М.,
Калінін В. О.,
Печенюк А. П.

Здатність до
навчання впродовж
життя

4

Листопад

Проведення
інституційного
аудиту в закладах
освіти під час
дистанціювання

Практикум

Вдовенко С. Ю.,
Ренькас Б. М.,
Поставенський
О. В.,
Калінін В. О.,
Печенюк А. П.

Удосконалення
компетентності
щодо реалізації
внутрішньої
системи
забезпечення якості
освіти

79

Вдовенко С. Ю.,
Ренькас Б. М.,
Калінін В. О.,
Печенюк А. П.

Очікувані
результати
Удосконалення
компетентності
щодо забезпечення
освітнього та
управлінського
процесу

3.1.4. СПІВПРАЦЯ З РАЙОННИМИ (МІСЬКИМИ)
КАБІНЕТАМИ (ЦЕНТРАМИ)
№

Дата

1

Квітень

2

Серпень

Зміст
(тема заходу)
Організація взаємодії
Інституту з
методичними
службами в межах
чинних вимог
Компетентність
соціального
партнерства

Форма
проведення
Семінар

Семінар

Відповідальний
Ренькас Б. М.,
Калінін В. О.,
Венцель Н. В.,
Печенюк А. П.
Ренькас Б. М.,
Калінін В. О.,
Венцель Н. В.,
Печенюк А. П.,
Корнілова Т. Б.

Очікувані
результати
Удосконалення
інноваційної
компетентності
Здатність до
застосування
наукових методів
пізнання в
освітньому процесі

3.1.5. ДОБРІ ПРАКТИКИ
№

Дата

1

Лютий

2

Лютий

3

Березень

4

Березень

Зміст
(тема заходу)
Розвиток творчих
здібностей учителя
та учня засобами
образотворчого
мистецтва

Форма
проведення
Добра
практика:
тренінг

Реалізація
діяльнісного
підходу у процесі
тематичного
навчання
Організація
діяльності учнів з
документами на
уроках історії

Добра
практика

Біжан Т. В.,
Бовсунівська Г. Г.,
Трохименко Т. О.

Добра
практика

Використання
новітніх методик
викладання біології

Добра
практика:
майстерклас

Карпушевська
В. М., учитель
історії
Коростишівської
ЗОШ № 1
Шаламов Р. В.,
заслужений
вчитель України,
кандидат
біологічних наук,
автор підручників
«Біологія»

80

Відповідальний
Фесенко Л. В.

Очікувані
результати
Володіння
технологіями
творчої
педагогічної
діяльності з
урахуванням
особливостей
навчального
матеріалу і
мистецьких та
творчих здібностей
учнів
Здатність
застосовувати
сучасні технології
навчання в
початковій школі
Здатність до
використання
документів
Планування
освітнього процесу;
здійснення
освітнього процесу
на основі
використання
сучасних науковометодичних
підходів;
оцінювання якості
освітньої
діяльності;
налагодження
співпраці учасників

№

Дата

Зміст
(тема заходу)

Форма
проведення

5

Березень

Добра
практика

Гусак В. М.

6

Березень

Кейс креативних
ідей завершення
навчального року
(для педагогіворганізаторів)
Практика вчителів
ЖЕЛ № 24
Мухортової Ю.О.,
Шульги-Пасічник
О. А. «Українська
література:
примусити не
можна зацікавити»

Добра
практика

Шуневич О. М.

7

Березень

Практика тренера
«Демократична
школа»
«Ефективність та
зручність
інструментів рамки
компетентностей
для культури
демократії у
формуванні
громадянської
компетентності»

Добра
практика

Смагіна Т. М.

81

Відповідальний

Очікувані
результати
освітнього процесу;
створення
безпечного,
психологічно
комфортного,
інклюзивного,
розвивального
освітнього
середовища;
планування та
здійснення
безперервного
професійного
розвитку
педагогічного
працівника
Удосконалення
навичок організації
та проведення
сучасних форм
виховання
Знання технології
підготовки
інтерактивних
аркушів для уроків
української
літератури,
здатність
продукувати ідеї
для взаємодії учнів
за допомогою
інтерактивних
аркушів; уміння
конструювати урок
за допомогою
інтерактивних
аркушів
Знання технології
підготовки
інтерактивних
аркушів для уроків
української
літератури,
здатність
продукувати ідеї
для взаємодії учнів
за допомогою
інтерактивних
аркушів; уміння
конструювати урок
за допомогою
інтерактивних
аркушів

№

Дата

8

Березень

9

Березень

10

Березень

Зміст
(тема заходу)
Розвиток
самостійності учнів
як засобу
організації
пізнавальної
діяльності
Навчання
англійської мови у
контексті реалізації
Державних
стандартів
початкової і базової
середньої освіти

Форма
проведення
Добра
практика:
зустріч з
педагогомпрактиком
Добра
практика:
семінартренінг

3 вчителі
англійської мови,
Гуменюк І. Б.

Використання ІКТтехнологій в
освітньому процесі
ЗЗСО

Добра
практика

Омельчук О. М.,
учитель-методист
Андрушівської
гімназії

82

Відповідальний
Лядобрук О. В.

Очікувані
результати
Набуття знань,
умінь розвивати
самостійність у
школярів
Під час заняття
учасники дослідять
власні переконання
та ставлення до
учіння та навчання
англійської мови у
початковій,
основній школі,
визначать основні
відмінності між
учнями початкової і
основної школи,
з’ясують
відмінності в
очікуваних
результатах та
змісті навчання
учнів початкової і
основної школи
відповідно до
навчальних
програм
Планування
освітнього процесу;
здійснення
освітнього процесу
на основі
використання
сучасних науковометодичних
підходів;
оцінювання якості
освітньої
діяльності;
налагодження
співпраці учасників
освітнього процесу;
створення
безпечного,
психологічно
комфортного,
інклюзивного,
розвивального
освітнього
середовища;
планування та
здійснення
безперервного

№

Дата

Зміст
(тема заходу)

Форма
проведення

11

Квітень

Сучасний урок
фізики: проблеми,
пошуки, знахідки,
перспективи

Добра
практика:
майстерклас

Ігнатенко М. Ю.

12

Квітень

Добра
практика

Шевченко В. С.,
Бовсунівська Г. Г.,
Трохименко Т. О.

13

Травень

Створення
ефективного
освітнього
середовища для
реалізації
особистісно
зорієнтованого
підходу
Навчальне відео:
від контент-плану
до реалізації в
технологічній освіті

Добра
практика:
майстерклас

Кирилюк Р. О.,
Фамільярська
Л. Л.

14

Травень

Добра
практика

Дем’янчук О.O.

15

Травень

Організація
методичної роботи
з класними
керівниками в
ЗЗСО
Внутрішньошкільний контроль
в ЗЗСО в умовах
карантину

Добра
практика

Ренькас Б. М.,
Корнілова Т. Б.

16

Вересень

Педагогічні ідеї для
уроку математики

Добра
практика

Переможець ІІ
туру
Всеукраїнського
конкурсу
«Учитель року –
2021» в номінації
«Математика»

83

Відповідальний

Очікувані
результати
професійного
розвитку
педагогічного
працівника
Як зробити урок
джерелом якісної і
натхненної праці
учнів, школою
самостійності і
творчості
Створення
здоров’язбережувального освітнього
середовища,
зорієнтованого на
особистісний,
творчий і духовний
розвиток учнів
Удосконалення
складових
професійних
компетентностей
учителя
Підвищення рівня
методичної
компетентності
ЗДВР
Нормативноправова
компетентність.
Компетентність
стратегічного
управління
закладом загальної
середньої освіти.
Компетентність
забезпечення
освітнього процесу
Здатність до
розвитку
особистісного
потенціалу,
професійного
лідерства та
досягнення успіху;
вміння
застосовувати
набуті знання для
оптимізації процесу
навчання; знання
алгоритмів роботи
для реалізації
змішаного навчання

№

Дата

Зміст
(тема заходу)
Навчальна
програма з
предмета «Захист
України». Рівень
стандарту для 10-11
класів закладів
загальної середньої
освіти
Реалізація
компетентнісного
підходу в умовах
дистанційного
навчання

Форма
проведення
Добра
практика:
диспут

17

Вересень

18

Вересень

19

Добра
практика

Щербань П. І.

Вересень

«Українська
література:
примусити не
можна зацікавити»

Добра
практика

Орищук Ю. О.,
Шульга-Пасічник
О. А.

20

Вересень

Добра
практика: з
педагогомпрактиком

Лядобрук О. В.

21

Жовтень

Добра
практика

Дем’янчук О. O.

22

Жовтень

Добра
практика

Кирилюк Р. О.,
Колеснікова І. В.

Навчальнопізнавальна
діяльність на основі
оновлених програм

23

Жовтень

Самопідготовка як
важливий чинник
організації
навчального
процесу
Концепції
національнопатріотичного
виховання в системі
освіти України:
практика
впровадження
Організація
освітнього процесу
з використанням
технологій
дистанційного
навчання
Техніка
управлінської
діяльності

Добра
практика

Ренькас Б. М.,
Печенюк А. П.

Уміння
співпрацювати, що
передбачає вміння
обґрунтовувати
переваги взаємодії
під час спільної
діяльності,
планувати власну та

84

Відповідальний
Стахов М. В.

Очікувані
результати
Осмислення суті
нової програми.
Здатність
впроваджувати її в
практичну роботу

Уміння аналізувати
та логічно
опрацьовувати
нормативні
документи з метою
їх розуміння і
використання.
Навички
управління
навчальним
процесом
Знання технології
підготовки
інтерактивних
аркушів для уроків,
уміння
конструювати урок
за допомогою
інтерактивних
аркушів
Набуття
учасниками знань,
умінь
організовувати
самопідготовку
Поглиблення знань
та практичних
навичок щодо
реалізації основних
завдань Концепції

№

Дата

Зміст
(тема заходу)

Форма
проведення

24

Жовтень

Освітня взаємодія
на уроках
української мови та
літератури з
використанням
кейс-технології

Добра
практика

Лінкевич Л. П.

25

Жовтень

Використання
інноваційних
технологій у
викладанні хімії

Добра
практика

Гречина М. І.

26

Жовтень

Навчання
англійської мови у
контексті реалізації
Державних
стандартів
початкової і базової
середньої освіти

Добра
практика:
семінартренінг

3 вчителі
англійської мови,
Гуменюк І. Б.

27

Жовтень
Листопад

Добра
практика:
семінар
Добра
практика:
семінар

Давидова С. С.

28

Створення ситуації
успіху на уроках
фізики
Особливості
організації
освітнього процесу

85

Відповідальний

Бовсунівська Г. Г.,
Трохименко Т. О.

Очікувані
результати
групову роботу,
підтримувати
учасників групи,
допомагати іншим і
заохочувати їх до
досягнення спільної
мети
Знання щодо
використання кейстехнології. Уміння
обґрунтовувати
використання
інтегрованого
матеріалу на уроках
Компетентність у
галузі
професіонального
розвитку; здатність
переносити набуті
знання на практику;
вміння активізувати
взаємодію з усіма
учасниками
навчального
процесу
Під час заняття
учасники
обґрунтують власні
переконання та
ставлення до учіння
та навчання
англійської мови у
початковій,
основній школах,
визначать основні
відмінності між
учнями початкової і
основної школи,
з’ясують
відмінності в
очікуваних
результатах та
змісті навчання
учнів початкової і
основної школи
відповідно до
навчальних
програм
Уміння щодо
підвищення
ефективності уроку
Здатність добирати
доцільні методи,
засоби й форми

№

Дата

Зміст
(тема заходу)
у четвертому класі
Нової української
школи

Форма
проведення

29

Листопад

Педагогічні ідеї для
уроку математики

Добра
практика

Лауреати ІІ туру
Всеукраїнського
конкурсу
«Учитель року –
2021» в номінації
«Математика»

30

Листопад

Потенціал
компетентнісного
підходу як способу
реалізації
інтегрованого
навчання

Добра
практика

Сосніна О. Й.,
Бовсунівська Г. Г.,
Трохименко Т. О.

31

Листопад

Добра
практика

Гусак В. М.

32

Листопад

Добра
практика:
зустріч з
педагогомпрактиком

Лядобрук О. В.

33

Грудень

Креативні практики
підготовки та
проведення
конференції за
підсумками роботи
учнівського
самоврядування
(для педагогіворганізаторів)
Використання
інноваційних
методів та форм
роботи в освітній
діяльності
вихователя
Використання
формувального
оцінювання під час
дистанційного
навчання

Добра
практика

Щербань П. І.

34

Лютий

Превенція проявів
ксенофобії та
расизму в
середовищі

Добра
практика

Ковальов В.

86

Відповідальний

Очікувані
результати
навчання
відповідно до
визначених мети і
завдань уроку
Компетентність у
галузі
професіонального
розвитку; здатність
переносити набуті
знання на практику;
вміння активізувати
взаємодію з усіма
учасниками
освітнього процесу
Здатність
застосовувати
знання у
практичних
ситуаціях; здатність
добирати доцільні
методи, засоби й
форми навчання
відповідно до
визначених мети і
завдань уроку
Удосконалення
організаторських
умінь, розвиток
фасилітативних
навичок,
поглиблення знань
щодо здійснення
моніторингових
заходів
Набуття знань,
умінь, здатності до
використання
ефективних форм
виховної роботи
Знання положень
освітнього
законодавства у
відповідності до
кола професійних
обов’язків. Знання
нормативних
документів, що
регламентують
діяльність учителя
Здатність до
самооцінювання
професійної
діяльності,

№

Дата

Зміст
(тема заходу)
здобувачів освіти
закладу в умовах
інформаційнопсихологічної війни

Форма
проведення

35

Березень

Розвиток емоційноціннісної сфери у
дітей дошкільного
віку (за авторською
програмою
«Експедиція до
задзеркалля»)

Добра
практика

Сіроштан С.

36

Березень

Мозочкова
стимуляція в роботі
з дітьми з
особливими
освітніми
потребами

Добра
практика

Примак Л. П.

37

Травень

Учнівське
самоврядування:
основи психології
лідерства

Добра
практика

Шустова М.

38

Вересень

«Як розвивати
креативний
потенціал учнів
молодшої та
старшої школи»

Добра
практика

Присяжнюк Р.

87

Відповідальний

Очікувані
результати
критичної
саморефлексії та
визначення
індивідуальних
потреб у
професійному
розвитку та
самоосвіті
Вибирати,
обґрунтовувати
вибір та
застосовувати
метод скринінгу
відповідно до
критеріїв якості,
визначених потреб
та процедури
застосування
Знання технологій,
методик, методів
надання різних
видів психологічної
допомоги
учасникам
освітнього процесу,
в тому числі із
застосуванням
засобів
дистанційного
спілкування або
мобільних додатків
Вибирати та
застосовувати
ефективні
інструменти
(методи, методики,
процедури) для
визначення
актуального
напряму
психологічної
просвіти
Здатність
інтерпретувати
результати
психологічної
діагностики, робити
висновки та
прогнози,
формувати та
надавати
рекомендації
учасникам
освітнього процесу

№

Дата

Зміст
(тема заходу)
Сімейна медіація як
один із
інструментів для
вирішення
конфліктів мирним
шляхом

Форма
проведення
Добра
практика

39

Жовтень

40

41

Відповідальний

Листопад

Права дитини в
освітньому
просторі

Добра
практика

Присяжнюк К.

Грудень

Траєкторія
позитивного
особистісного
розвитку учня в
класному колективі
методами сучасного
психологопедагогічного
впливу

Добра
практика

Нємєц Г. М.

Мараховська Т.

Очікувані
результати
Здатність
планувати,
реалізовувати та
інтерпретувати
результати
моніторингових
досліджень та
виявляти
актуальний стан
психологічної
безпеки освітнього
середовища,
наявних ризиків,
готувати пропозиції
(стратегічні цілі,
завдання, заходи)
щодо їх уникнення
та відновлення
психологічної
безпеки освітнього
середовища
Вибирати та
застосовувати
ефективні
інструменти
(методи, методики,
процедури) для
визначення
актуального
напряму
психологічної
просвіти
Знання теоретичних
основ, аналіз та
інтерпретація
результатів
психологічної
діагностики,
формування та
надання
рекомендацій

3.1.6. ДІАЛОГОВА ПЛАТФОРМА
№
1

Дата
Серпень

Зміст
(тема заходу)
Навчання
української мови
та літератури в
новому
контексті

Форма
проведення
Діалогова
платформа

88

Відповідальний

Очікувані результати

Шуневич О. М.,
Колесник К. І.

Знання основних вимог
Державного стандарту
базової середньої
освіти. Уміння
планувати освітній
процес згідно з новими
вимогами

№

Дата

2

Серпень

3

Серпень

4

Серпень

5

Серпень

6

Серпень

7

Серпень

Зміст
(тема заходу)
Організація
науковометодичного
супроводу
освітнього
процесу
відповідно до
чинного
законодавства

Форма
проведення
Діалогова
платформа

Організація
науковометодичного
супроводу
освітнього
процесу
відповідно до
чинного
законодавства
Математична
грамотність:
складові
продуктивної
навчальної
роботи на уроках
в контексті
реформування
освітньої галузі

Діалогова
платформа

Лядобрук О. В.

Діалогова
платформа

Роміцина Л. В.

Організація
науковометодичного
супроводу
освітнього
процесу
відповідно до
чинного
законодавства
Особливості
організації
освітнього
процесу у
четвертому класі
Нової
української
школи
Організація
науковометодичного
супроводу
освітнього
процесу
відповідно до
чинного

Діалогова
платформа

Гошко А. М.

Діалогова
платформа

Бовсунівська
Г. Г.,
Трохименко
Т. О.

Інноваційна
компетентність

Діалогова
платформа

Гуменюк І. Б.

Здатність до навчання
впродовж життя

89

Відповідальний
Журба О. В.

Очікувані результати
Уміння аналізувати
нормативні документи з
метою дотримання їхніх
вимог професійної
діяльності; знання
вимог до структури і
змісту календарного
планування; здатність
планувати професійний
саморозвиток
Інноваційна
компетентність

Компетентність у галузі
професіонального
розвитку; здатність
використовувати на
уроках математики нові
творчі підходи; вміння
формувати в учнів
здатність аналізувати,
досліджувати та
креативно мислити
Здатність до навчання
впродовж життя

№

Дата

8

Серпень

9

Серпень

10

Серпень

11

Серпень

12

Серпень

Зміст
(тема заходу)
законодавства
Шляхи реалізації
Державного
стандарту
базової і повної
середньої освіти
через оновлення
змісту предметів
«Основи
здоров’я»,
«Біологія»

Теоретикометодичні
аспекти
викладання
технологій у
післядипломній
педагогічній
освіті
Організація
науковометодичного
супроводу
освітнього
процесу
відповідно до
чинного
законодавства
Організація
науковометодичного
супроводу
освітнього
процесу
відповідно до
чинного
законодавства
Організація
науковометодичного
супроводу

Форма
проведення

Відповідальний

Діалогова
платформа

Поліщук Н. М.

Діалогова
платформа

Кирилюк Р. О.,
Панченко С. П.,
Фамілярська
Л. Л.

Діалогова
платформа

Орлова О. А.,
Кучинська Л. Ф.,
Завязун Т. В.

Здатність діяти як
відповідальний
громадянин та брати
участь у суспільному
житті на різних рівнях
(громадянська
компетентність)

Діалогова
платформа

Конопацька
О. С.

Здатність до взаємодії з
іншими в різних
соціальних ситуаціях та
критичного оцінювання
соціальних подій і явищ
(соціальна
компетентність)

Діалогова
платформа

Полякова Т. М.

Здатність до
особистісного і
професійного
самовизначення,

90

Очікувані результати
Планування освітнього
процесу; здійснення
освітнього процесу на
основі використання
сучасних науковометодичних підходів;
оцінювання якості
освітньої діяльності;
налагодження співпраці
учасників освітнього
процесу; створення
безпечного,
психологічно
комфортного,
інклюзивного,
розвивального
освітнього середовища;
планування та
здійснення
безперервного
професійного розвитку
педагогічного
працівника
Удосконалення
сучасного освітнього
середовища через
взаємодію

№

Дата

13

Серпень

14

Серпень

15

Серпень

Зміст
(тема заходу)
освітнього
процесу
відповідно до
чинного
законодавства

Форма
проведення

Відповідальний

Організація
науковометодичного
супроводу
освітнього
процесу
відповідно до
чинного
законодавства
Організація
науковометодичного
супроводу
освітнього
процесу
відповідно до
чинного
законодавства

Діалогова
платформа

Стахов М. В.

Діалогова
платформа

Щербань П. І.

Організація
науковометодичного
супроводу
освітнього
процесу
відповідно до
чинного
законодавства

Діалогова
платформа

Гречина М. І.

Очікувані результати
самоствердження і
самореалізації впродовж
життя, до цінування
багатоманітності у
суспільстві (культура
самовираження)
Здатність до створення
команди однодумців,
прийняття ефективних
рішень у професійній
діяльності та
відповідального
ставлення до обов’язків
(лідерська
компетентність)
Здатність до творчого
пошуку й реалізації
нових ідей, до
самопрезентації та
результатів своєї
професійної діяльності;
здатність до керування
власним життям і
кар’єрою
(підприємницька
компетентність)
Здатність до
особистісного і
професійного
самовизначення,
самоствердження і
самореалізації впродовж
життя, до цінування
багатоманітності у
суспільстві (культура
самовираження)

3.2. Лабораторія освітнього адміністрування
№

Дата

Зміст (тема заходу)

1

Січень

Організаційнометодичний вебінар
для представників
фахових журі ІІ
(обласного) туру
Всеукраїнського
конкурсу «Учитель
року2021»

2

Січень

Оновлення
експозиційних
матеріалів
педагогічної

Форма
проведення
Вебінар

Відповідальний

Підготовка
експозиції

Стефанович
О. П.
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Сюравчик М. К.,
Кравчук Н. В.,
Мастеркова
Т. В.,
Стефанович
О. П.

Очікувані
результати
Знання
нормативних
положень
Конкурсу;
уміння критично
мислити;
навички аналізу
та обробки
інформації
Експозиція
виставки
«Сучасна освіта
Житомирщини»

№

Дата

3

Січень

4

Січень,
грудень

5

Січень –
грудень

6

Січень –
грудень

7

Січень –
грудень

8

Січень –
грудень

9

Січень –
грудень

10

Січень –
грудень

Зміст (тема заходу)
виставки
Створення сайту
«Репозитарій КЗ
«Житомирський
ОІППО» ЖОР»
План роботи
комунального
закладу
«Житомирський
обласний інститут
післядипломної
педагогічної освіти»
Житомирської
обласної ради
Обласна постійно
діюча виставка
«Сучасна освіта
Житомирщини –
2021»
Поповнення
репозитарію новим
ресурсом
Аналітичний відбір
матеріалів для
репозитарію в
частині «Добрі
практики»
Наповнення сайту
Інституту
матеріалами щодо
створення системи
роботи з
обдарованими
учнями, створення
індивідуальної
освітньої траєкторії
обдарованої дитини
Наповнення та
актуалізація сайту
«Лабораторія
освітнього
адміністрування»
інформаційними
матеріалами
Надання
індивідуальних
консультацій для
педагогічних
працівників щодо
створення системи
роботи з
обдарованими
учнями

Форма
проведення

Відповідальний

Очікувані
результати

Створення
сайту

Стефанович
О. П.

Систематизація плану

Кравчук Н. В.,
Стефанович
О. П.

Організація
роботи
постійно
діючої
виставки
Відбір
матеріалів
для
медіагалереї
Відбір
матеріалів

Сюравчик М. К.,
Кравчук Н. В.,
Стефанович
О. П.,
Мастеркова Т. В.
Стефанович
О. П.

Педагогічна
виставка
перспективного
педагогічного
досвіду
Медіагалерея

Стефанович
О. П.

Відеоресурс
«Добрі
практики»

Відбір
матеріалів
для сайту

Кравчук Н. В.,
Мастеркова Т. В.

Сайт

Відбір
матеріалів
для сайту

Кравчук Н. В.,
Стефанович
О. П.

Сайт
«Лабораторія
освітнього
адміністрування»

ІР-телефонія,
відеоконференції

Сюравчик М. К.,
Кравчук Н. В.,
Мастеркова Т. В.

Здатність до
добору й
застосування
доцільних форм,
методів,
технологій та
засобів
навчання,
підготовка

92

Сайт
«Репозитарій КЗ
«Житомирський
ОІППО» ЖОР»
План Інституту

№

Дата

Зміст (тема заходу)

Форма
проведення

Відповідальний

11

Січень –
грудень

Консультування
педагогічних
працівників щодо
участі у фахових
конкурсах «Учитель
року – 2022»,
«Джерело творчості»

ІР-телефонія,
відеоконференції

Сюравчик М. К.,
Кравчук Н. В.,
Мастеркова Т. В.

12

Січень –
грудень

Систематизація
інформації

Кравчук Н. В.,
Стефанович
О. П.

13

Січень –
грудень

Звіти комунального
закладу
«Житомирський
обласний інститут
післядипломної
педагогічної освіти»
Житомирської
обласної ради
Наповнення сайту
Всеукраїнського
конкурсу «Учитель
року – 2021»

Підготовка
нормативної
бази
Конкурсу,
підсумкових
матеріалів

Кравчук Н. В.,
Мастеркова
Т. В.,
Стефанович
О. П.

14

Лютий

Організація роботи
Вебінар
журі щодо експертної
оцінки матеріалів,
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Сюравчик М. К.,
Кравчук Н. В.,
Стефанович

Очікувані
результати
індивідуальної
навчальної
програми, плану
для формування
індивідуальної
освітньої
траєкторії учнів
Визначати
предметний
зміст та
послідовність
його викладання
з урахуванням
результатів
навчання,
визначених
Державними
стандартами
освіти та
типовими
освітніми
програмами.
Застосовувати
інноваційні
технології
навчання
Звіт Інституту

Інформація на
сайті «Учитель
року – 2021» у
вигляді
нормативних
документів,
рекомендацій,
роз’яснень за
конкурсними
випробуваннями, списки
учасників, фото-,
відео-,
дистанційні
уроки,
протоколи,
оціночні листи
Знання
нормативних
положень

№

Дата

Зміст (тема заходу)

Форма
проведення

представлених на
виставку «Сучасна
освіта Житомирщини»

Відповідальний
О. П.,
Мастеркова Т. В.

15

Лютий

Всеукраїнський етап
Міжнародного
конкурсу з
української мови
імені Петра Яцика

Організація
проведення
всеукраїнсько
го етапу

16

Лютий

Міжнародний мовнолітературний
конкурс учнівської і
студентської молоді
імені Тараса
Шевченка

Організація,
проведення
всеукраїнсько
го етапу
Міжнародного мовнолітературного
конкурсу
учнівської і
студентської
молоді імені
Тараса
Шевченка

17

Лютий

ІІ (обласний) етап
Всеукраїнського
конкурсу «Учитель
року2021»

Проведення
обласного
етапу
конкурсу

94

Сюравчик М. К.,
Колесник К. І.,
Шуневич О. М.,
Кравчук Н. В.,
Мастеркова
Т. В.,
Стефанович
О. П.,
Бовсунівська
Г. Г.,
Трохименко
Т. О.,
Фамілярська
Л. Л.
Сюравчик М. К.,
Колесник К. І.,
Шуневич О. М.,
Кравчук Н. В.,
Мастеркова
Т. В.,
Стефанович
О. П.,
Бовсунівська
Г. Г.,
Трохименко
Т. О.,
Фамілярська
Л. Л.

Сюравчик М. К.,
Кравчук Н. В.,
Мастеркова
Т. В.,
Стефанович
О. П.,
Роміцина Л. В.,
Шуневич О. М.,
Кирилюк Р. О.

Очікувані
результати
виставки; уміння
критично
мислити,
розвивати
навички аналізу
та обробки
інформації
Здатність до
спілкування
державною
мовою; здатність
розвивати
мовнокомунікативну
компетентність в
учнів

Здатність до
спілкування
державною
мовою; здатність
розвивати
мовнокомунікативну
компетентність в
учнів; знання
вимог до
результатів
навчання за
Державними
стандартами
освіти та
типовими
освітніми
програмами
Здатність до
особистісного і
професійного
самовизначення,
самоствердження і
самореалізації
впродовж життя;
здатність до
творчого пошуку
й реалізації
нових ідей, до
самопрезентації
та результатів
своєї

№

Дата

Зміст (тема заходу)

Форма
проведення

18

Лютий –
березень

Систематизація та
каталогізація

Стефанович
О. П.

19

Лютий –
березень

Вебінар,
онлайнтренінг

Сюравчик М. К.,
Кравчук Н. В.,
Мастеркова Т. В.

Уміння добирати
доцільні форми,
методи, засоби
навчання
відповідно до
визначених мети
і завдань уроку

20

Березень

Підготовка Каталогу
матеріалів ППД,
представлених на
обласну педагогічну
виставку
Підготовка
переможців ІІ
(обласного) туру до
участі у ІІІ
(фінальному) турі
Всеукраїнського
конкурсу «Учитель
року2021»
«Освітні тренди:
медіапрезентація
кращих робіт
учасників виставки»

Медіапрезентація

Сюравчик М. К.,
Кравчук Н. В.,
Стефанович
О. П.,
Мастеркова Т. В.

21

Березень

Міжнародна виставка Участь у
«Сучасні заклади
виставці
освіти – 2021»

22

Березень

23

Квітень

24

Квітень

Підготувати
підсумкову
інформацію про
матеріали ППД,
представлені на
обласну виставку
(підсумковий наказ)
Організація та
проведення онлайнсемінару на
міжнародній виставці
«Сучасні заклади
освіти – 2021»
Електронний каталог
матеріалів,
представлених на
обласну педагогічну
виставку

Сайт
«Лабораторія
освітнього
адміністрування.
Виставкова
діяльність».
Відеоролики на
сторінці
Інституту
Facebook.
Відеоресурс
«Добрі
практики»
Позитивний
імідж,
популяризація
Інституту
Підсумковий
наказ

Аналітичний
відбір
матеріалів
обласної
виставки

Відповідальний

Сюравчик М. К.,
Кравчук Н. В.,
Стефанович
О. П.
Стефанович
О. П.

Очікувані
результати
професійної
діяльності;
здатність до
керування
власним життям,
кар’єрою
Обласний
Каталог
матеріалів ППД
2021

Онлайнсемінар

Сюравчик М. К.,
Кравчук Н. В.,
Стефанович
О. П.,
Мастеркова Т. В.

Популяризація
Інституту

Підготовка
аналітичного
матеріалу

Стефанович
О. П.

Електронний
каталог
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№

Дата

Зміст (тема заходу)

25

Травень

26

Травень

27

Травень

Підготовка
інформаційноаналітичних
матеріалів за
результатами
проведення
обласного туру
Всеукраїнського
конкурсу «Учитель
року2021»
Створення
анотованого каталогу
кращих робіт
обласної виставки
«Сучасна освіта
Житомирщини –
2021»
«Обдаровані діти –
культурний капітал
країни»

28

Вересень

29

Вересень

30

Вересень –
грудень

Проведення
обласного етапу
всеукраїнських
учнівських олімпіад з
навчальних
предметів на 2021 –
2022 н. р.
«Сучасна освіта
Житомирщини –
2022», розробка
актуальних вимог,
номінацій (наказ про
проведення)

Створення та
наповнення сайту

Форма
проведення
Підготовка
аналітичного
матеріалу

Відповідальний

Аналітичний
матеріал

Кравчук Н. В.,
Стефанович
О. П.

Анотований
каталог

Конференція
ідей

Сюравчик М. К.,
Кравчук Н. В.,
Мастеркова
Т. В.,
Стефанович
О. П.

Підготовка
методичних
рекомендацій

Сюравчик М. К.,
Кравчук Н. В.,
Мастеркова Т. В.

Планувати та
здійснювати
освітній процес
із урахуванням
індивідуальних
особливостей
учнів. Складати
для учнів
індивідуальну
навчальну
програму та
індивідуальний
навчальний план
(за потреби),
сприяти
формуванню
індивідуальної
освітньої
траєкторії учнів
Методичні
рекомендації

Підготовка
інформації
про
проведення
виставки в
2022 році:
номінації,
вимоги до
матеріалів
Підбір
матеріалів

Сюравчик М. К.,
Кравчук Н. В.,
Стефанович
О. П.

Наказ про
проведення
виставки

Кравчук Н. В.,
Стефанович

Сайт «Учитель
року – 2022.
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Сюравчик М. К.,
Кравчук Н. В.,
Мастеркова Т. В.

Очікувані
результати
Наказ про
підсумки

№

Дата

Зміст (тема заходу)
Всеукраїнського
конкурсу «Учитель
року – 2022.
Житомирська
область»
Участь у ХІІІ
Міжнародному
форумі «Інноватика в
сучасній освіті»

Форма
проведення
для сайту

Відповідальний

Підготовка
матеріалів
для участі у
форумі

Сюравчик М. К.,
Кравчук Н. В.,
Стефанович
О. П.,
Мастеркова Т. В
Методисти
лабораторії
методичного
забезпечення,
відповідальні за
проведення
олімпіад

О. П.,
Мастеркова Т. В.

31

Жовтень

32

Жовтень –
грудень

Організація ІІ
(районного), ІІІ
(обласного) етапів
всеукраїнських
учнівських олімпіад з
навчальних
предметів 2021 –
2022 н. р.

Олімпіади

33

Жовтень –
листопад

Навчальнотренувальні
збори

Методисти
лабораторії
методичного
забезпечення,
відповідальні за
проведення
олімпіад

34

Грудень

Організація та
проведення
навчальнотренувальних зборів
для учасників ІІІ
(обласного) етапу
всеукраїнських
учнівських олімпіад з
навчальних
предметів 2021 –
2022 н.р.
Обласний етап
Міжнародного
мовно-літературного
конкурсу учнівської і
студентської молоді
імені Тараса
Шевченка

Міжнародний
Конкурс

Сюравчик М. К.,
Колесник К. І.,
Шуневич О. М.,
Кравчук Н. В.,
Мастеркова
Т. В.,
Стефанович
О. П.,
Бовсунівська
Г. Г.,
Трохименко
Т. О.,
Фамілярська
Л. Л.

35

Грудень

Обласний етап
Міжнародного
конкурсу з
української мови
імені Петра Яцика

Міжнародний
Конкурс

Сюравчик М. К.,
Колесник К. І.,
Шуневич О. М.,
Кравчук Н. В.,
Мастеркова
Т. В.,
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Очікувані
результати
Житомирська
область»

Популяризація
Інституту

Завдання для ІІ
(районного), ІІІ
(обласного)
етапів
всеукраїнських
учнівських
олімпіад з
навчальних
предметів
Навчальнотренувальні
збори

Здатність до
спілкування
державною
мовою; здатність
розвивати
мовнокомунікативну
компетентність в
учнів; знання
вимог до
результатів
навчання за
Державними
стандартами
освіти та
типовими
освітніми
програмами
Здатність до
спілкування
державною
мовою; здатність
розвивати
мовно-

№

Дата

Зміст (тема заходу)

Форма
проведення

Відповідальний
Стефанович
О. П.,
Бовсунівська
Г. Г.,
Трохименко
Т. О.,
Фамілярська
Л. Л.

Очікувані
результати
комунікативну
компетентність в
учнів

3.3. Лабораторія навчально-методичної інформації
№

Дата

Зміст (тема заходу)

1

Березень,
червень,
вересень,
грудень

Аналізувати та
розміщувати у
журналі
«Житомирщина
педагогічна»
документи з проблем
освітньої політики

2

Січень –
грудень

3

Січень –
грудень

4

Січень

Використовувати
аналіз освітянських
документів та
тенденцій розвитку
галузі під час
підготовки
інформаційних
матеріалів
Брати участь у
підготовці
узагальнюючих та
аналітичних
матеріалів з проблем
розвитку освіти
Розробити напрямки
діяльності журналу
«Житомирщина
педагогічна» на 2021
рік з урахуванням
нових освітянських
викликів

5

Березень
червень,
вересень,
грудень

Продовжити роботу
електронного
науково-методичного
журналу
«Житомирщина
педагогічна»

Форма
проведення
Аналіз
документів

Відповідальний
Войналович
А. П.,
Денисенко В. Ф.

Очікувані
результати
Створення
організаційних
умов для
безперервного
вдосконалення
фахової освіти,
підвищення
кваліфікації
Підвищення
фахової
компетентності
педагогічних
кадрів

Аналіз
документів

Войналович
А. П.,
Денисенко В. Ф.

Узагальнення
матеріалів

Денисенко В. Ф.

Організаційнометодичний
супровід
аналітичних
матеріалів

Аналіз
документів,
освітньої
політики,
практики
організації
освітнього та
управліньських
процесів у
закладах
освіти
Випуск
журналу

Денисенко В. Ф.

Реалізація
прогностичної
функції
навчальнометодичної
роботи з
врахуванням
перспектив
розвитку освіти

Войналович
А. П.,
Денисенко В. Ф.

Науковометодичний
супровід
інноваційної
діяльності в
освіті
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№

Дата

6

Січень –
грудень

7

Січень –
грудень

8

Лютий,
березень,
травень,
червень,
серпень,
вересень,
листопад,
грудень

9

Лютий,
травень,
серпень,
листопад

10

Січень –
грудень

11

Березень,
червень,
вересень,
грудень

12

Січень –
грудень

Зміст (тема заходу)
Здійснювати
перевірку рукописів
журналу на
академічний плагіат
або відтворення
опублікованих
текстів інших авторів
без відповідного
посилання
Практикувати
підготовку
спецвипуску
журналу
«Житомирщина
педагогічна» або
додатків до нього
Використовувати
можливості журналу
щодо забезпечення
організаційнометодичної
підтримки
педпрацівників для
організації
дистанційного
навчання, у тому
числі в умовах
карантину
З метою підвищення
якості статей, інших
матеріалів журналу
співпрацювати з
науковими та
методичними
працівниками
Інституту. Залучати
їх до внутрішнього
рецензування статей
На основі аналізу
узагальнювати
матеріали огляду
фахових методичних
та наукових журналів
Висвітлювати роботу
щодо координації
всеукраїнських
експериментальних
проєктів
Проводити огляд
освітянських новин
та подій в освіті
області з наступним

Форма
проведення
Перевірка
рукописів

Відповідальний
Денисенко В. Ф.,
Гаврилюк І. С.

Очікувані
результати
Формування
культури
коректної
роботи із
джерелами
інформації

Підготовка
спецвипуску

Войналович
А. П.,
Денисенко В. Ф.

Консультації

Денисенко В. Ф.
спільно з
лабораторією
методичного
забезпечення

Співпраця з
працівниками
Інституту

Войналович
А. П.,
Денисенко В. Ф.

Приведення
змісту матеріалів
у відповідність
до існуючих
вимог,
дотримання
принципів
актуальності та
науковості

Узагальнення
матеріалів

Денисенко В. Ф.

Інформація

Денисенко В. Ф.

Огляд новин

Денисенко В. Ф.,
Гаврилюк І. С.

Трансформування нових ідей
та технологій у
педагогічну
практику
Розширення
можливостей
для створення
умов розвитку
педагогічної
майстерності
педпрацівників
Розширення
інформаційноосвітнього
простору
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Оновлення та
осучаснення
інформації з
урахуванням
змін у розвитку
освітніх
технологій
Координація
змісту науковометодичної
роботи та
інформаційного
забезпечення

№

Дата

Зміст (тема заходу)
розміщенням на сайті
Інституту
Редагувати та
коректувати тексти
статей, посібників,
інших поданих
матеріалів

Форма
проведення

Відповідальний

Очікувані
результати

Редагування
друкованих
матеріалів

Макарова Н. М.

Забезпечення
об’єктивної
оцінки поданих
матеріалів з
позиції фактажу,
структури та
манери
викладення
Відповідність
змісту матеріалів
практичним
рекомендаціям
щодо підготовки
та написання
науковометодичної
статті
Дотримання
вимог до
визначеного
виду друкованої
продукції,
видавничих
стандартів
Створення
електронного
каталогу

13

Січень –
грудень

14

Січень –
грудень

Проводити
редакційне
опрацювання книг,
статей, методичних
матеріалів, що
готуються до друку

Редакційне
опрацювання
друкованих
матеріалів

Войналович
А. П.,
Макарова Н. М.

15

Вересень,
жовтень

Проводити технічне
опрацювання
збірників наукових
статей працівників
кафедр Інституту

Технічне
опрацювання
збірників

Войналович
А. П.,
Макарова Н. М.,
Гаврилюк І. С.

16

Січень –
грудень

Формування
каталогу

Горлицький М. І.

17

Січень –
грудень

Організація
та
координація
роботи щодо
виготовлення
документів

Войналович
А. П.,
Козерацька О. Л.

Забезпечення
випускників
ЗЗСО області
2021 р.
документами
про освіту та
додатками до
них

18

Січень,
лютий,
березень

Аналітична
робота

Козерацька
О. Л.,
Гаврилюк І. С.

База даних
випускників
2021 р. ЗЗСО
області для
замовлення
документів про
загальну
середню освіту

19

Січень –

Працювати над
формуванням
електронного
каталогу бібліотеки
Інституту
Організувати та
координувати
підготовку
замовлення на
виготовлення
документів про
загальну середню
освіту для
випускників закладів
загальної середньої
та професійнотехнічної освіти
області 2021 року
Сформувати базу
даних випускників
закладів загальної
середньої освіти 2021
року для замовлення
документів про
базову середню та
повну загальну
середню освіту
Відповідно до

Оновлення

Козерацька О. Л.

Актуалізовані та
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№

Дата

Зміст (тема заходу)

грудень

фактичних змін у
реєстраційних
документах закладів
загальної середньої
освіти оновлювати
дані в реєстрі
закладів освіти
інформаційнотехнічного
адміністратора ІВС
«Освіта».
Співпрацювати з
органами управління
у сфері освіти в
питаннях узгодження
інформації про ЗЗСО
області в реєстрах
закладів загальної
середньої освіти
ЄДЕБО та ІВС
«Освіта»
Підготувати зведене
загальне замовлення
області на
виготовлення
документів про
загальну середню
освіту для
випускників 2021 р.

20

Березень

21

Січень,
лютий,
березень

22

Січень –
грудень

23

Січень –
грудень

Організувати
перевірку витягу з
реєстру закладів
освіти інформаційнотехнічного
адміністратора ІВС
«Освіта» щодо
готовності до друку
документів про
освіту
Консультувати
відповідальних за
виготовлення
документів про
загальну середню
освіту органів
управління освітою,
закладів загальної
середньої та
професійно-технічної
освіти області
Формувати
замовлення на
виготовлення

Форма
проведення
даних

Відповідальний

Очікувані
результати
узгоджені дані
ЗЗСО в реєстрах
закладів освіти,
які
використовують
для друку
документів про
загальну
середню освіту

Підготовка
замовлення

Войналович
А. П.,
Козерацька О. Л.

Перевірка
витягу з
реєстру
закладів
освіти

Козерацька О. Л.

Зведене загальне
замовлення
області
на виготовлення
документів про
загальну
середню освіту
для випускників
2021 р.
Підтвердження
готовності до
друку
документів про
освіту

Консультації

Войналович
А. П.,
Козерацька О. Л.

Забезпечення
випускників
ЗЗСО області
2021 р.
документами
про загальну
середню освіту

Збір, обробка
даних

Козерацька О. Л.

Виготовлення
дублікатів
документів про
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№

Дата

Зміст (тема заходу)

Форма
проведення

Відповідальний

дублікатів
документів про
загальну середню
освіту та
виправлених
документів про
загальну середню
освіту відповідно до
нормативних вимог

Очікувані
результати
загальну
середню освіту
та виправлених
документів про
загальну
середню освіту

3.4. Лабораторія упровадження освітніх інновацій
№

Дата

Зміст (тема заходу)

Форма
проведення
Розміщення
матеріалів

Відповідальний

1

Січеньгрудень

Висвітлення
матеріалів в E-хабі
Інституту

2

Січеньгрудень

Реалізація Концепції
«Нова українська
школа» у закладах
освіти

Консультування

Шегеда А. Ф.,
Ковригіна Л. М.,
Кучерова Г. М.

3

Березень

Оновлення бази даних
опорних шкіл закладів
загальної середньої
освіти області

База даних

Шегеда А. Ф.

4

Березень

Методи пізнання в
освітньому процесі

Стаття

Шегеда А. Ф.

5

Червень

Методичні
рекомендації

Шегеда А. Ф.

6

Вересень,
жовтень

Стаття

Шегеда А. Ф.,
Кучерова Г. М.

7

Листопад

Вимірювання
підвищення
професійного рівня
вчителя в умовах
Нової української
школи
Моніторинг як
супровідне
оцінювання освітнього
процесу
Міжнародні
порівняльні
дослідження за
проєктом PISA

Аналіз
участі
України в
дослідженні

Шегеда А. Ф.,
Кучерова Г. М.
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Шегеда А. Ф.,
Ковригіна Л. М.,
Кучерова Г. М.

Очікувані
результати
Науковометодичний
супровід
педагогічних
працівників
закладів освіти
Розвиток
інноваційної
компетентності
педагогічних
працівників
закладів освіти
Статистичні дані
про опорні
заклади
загальної
середньої освіти
Здатність до
безперервного
професійного
розвитку
педагогічних
працівників
Розвиток
професійної
компетентності
педагогічних
працівників
Використання
моніторингу в
освітній
діяльності
Використання
результатів
дослідження для
вивчення
природничоматематичних
предметів

№

Дата

Зміст (тема заходу)

8

Грудень

Міжнародні
порівняльні
дослідження за
проєктом TIMSS

9

Січень –
грудень

10

Січень –
грудень

11

Січень –
грудень

12

Січень –
грудень

13

Травень

14

Червень

15

Вересень,
жовтень

16

Січень –

Організація роботи
інституційного
репозитарію
Координація роботи
структурних
підрозділів з питань
наповнення
репозитарію
Наповнення
репозитарію
матеріалами
співробітників
Інституту
Інформування
слухачів підвищення
кваліфікації,
співробітників
Інституту про роботу
репозитарію
Про реалізацію
Концепції Нової
української школи в
регіоні. «З досвіду
роботи Ольги
Сосніної, вчительки
ЗОШ І-ІІІ ст. № 28. ім.
Івана Виговського
м. Житомира»
Поширення ідей
Всеукраїнського
проєкту «Я –
дослідник» та науковопедагогічного проєкту
«Інтелект України»
(Бердичівський НВК
№ 10 (директор Рибак
Н. І., заступник Пугач
С. В.)
Використання
інноваційних
технологій та методик
в освітньому процесі
Житомирського ЦРД
№ 5 (завідувач Гришко
Т. Д.)
Інновації в

Форма
проведення
Аналіз
участі
України в
дослідженні

Відповідальний
Шегеда А. Ф.,
Кучерова Г. М.

Очікувані
результати
Використання
результатів
дослідження для
удосконалення
вивчення
математики і
природничих
предметів
Створення
інституційного
репозитарію
Тематичний
розподіл

Координація щодо
створення
Відбір
матеріалів
2020 – 2021
року

Шегеда А. Ф.,
Кучерова Г. М.

Технічне
розміщення
матеріалів у
репозитарії

Кучерова Г. М.

Опис,
розміщений у
резпозитарії

Інформація
на сайті
Інституту

Шегеда А. Ф.,
Кучерова Г. М.

Відео

Шегеда А. Ф.

Використання
репозитарію в
навчальній,
науковій,
методичній
діяльності
Реалізація
завдань, умінь
щодо
впровадження
Нової
української
школи

Майстерклас

Кучерова Г. М.

Формування
знань та умінь
щодо поширення
та впровадження
освітніх
інновацій

Інтерв’ювання

Кучерова Г. М.

Формування
уміння
впровадження
інноваційних
технологій та
методик в
освітній процес
Розвиток знань

Шегеда А. Ф.,
Кучерова Г. М.

Консультува Коврігіна Л. М.
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№

Дата

Зміст (тема заходу)

грудень

інклюзивній освіті

17

Травень

Діти з особливими
потребами в
освітньому просторі

18

Жовтень

19

Вересень

Педагогічний супровід
асистента вчителя
дитини з особливими
потребами в умовах
інклюзивного
навчання
Оцінювання та
корегування
результатів
застосування освітніх
інновацій

20

Жовтень

21

Листопад

Організаційнометодичний супровід
реалізації Концепції
Нової української
школи в області
Про реалізацію
Концепції Нової
української школи в
області

Форма
проведення
ння
місцевих
органів
управління
освіти
Семінар

Відповідальний

Коврігіна Л. М.

Очікувані
результати
щодо
застосування
інновацій в
інклюзивній
освіті
Здатність
організації
освітнього
процесу в
інклюзивному
середовищі
Здобуття
практичних
навичок дітьми з
особливими
освітніми
потребами
Розвиток знань
про освітні
інновації

Педагогічний
супровід

Коврігіна Л. М.

Виступ на
засіданні
кафедри
суспільногуманітарних
дисциплін
Науковометодична
рада

Шегеда А. Ф.

Шегеда А. Ф.

Виконання
корегуючих
завдань

Звіт

Шегеда А.Ф.

Підсумок
виконання
ключових
завдань

3.5. Лабораторія інформаційно-комунікаційних технологій
№

Дата

1

Січень –
грудень

2

Січень –
грудень

3

Січень –
грудень

Зміст
(тема заходу)
Розробка методичних
рекомендацій з
програмування в
середовищі
SharpDevelop мовою C#
Здійснювати
адміністрування Єдиної
державної електронної
бази з питань освіти
Надавати допомогу
викладачам та
методистам кафедр
інституту з питань
використання ІКТ у
професійній діяльності

Форма
Відповідальний
проведення
Розроблення Семенчук С. П.
методичних
рекомендацій

Очікувані
результати
Розвиток
інформаційноцифрової
компетентності

Адміністрування

Кравчук О. М.

Унормованість
діяльності
Інституту

Консультації, технічна
підтримка

Семенчук С. П.,
Фамілярська
Л. Л.

Розвиток
інформаційноцифрової
компетентності
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№

Дата

4

Січень –
грудень

5

Січень –
грудень

6

Січень –
грудень

7

Січень –
грудень

8

Січень –
грудень

9

Січень –
грудень

10

Січень –
грудень

Зміст
(тема заходу)
Здійснювати допомогу з
оформлення договорів зі
сторонніми
організаціями, що
надають послуги щодо
комунікаційного,
програмного й
апаратного
забезпечення
Надати допомогу в
організації та проведенні
інтернет-комунікаційних
заходів (вебінарів,
онлайн-конференцій
тощо), семінарів,
всеукраїнських
олімпіад, конкурсів
тощо
Проводити
роз’яснювальну роботу
щодо роботи в
операційній системі
Windows, оргтехнікою та
прикладним програмним
забезпеченням
Здійснювати підтримку
ділового електронного
листування із закладами
освіти і науки районів,
міст області, ОТГ,
Міністерством освіти і
науки та іншими
організаціями
Висвітлювати та
оновлювати на сайтах
інституту
інформацію,при
наявності поданих
матеріалів
відповідальних осіб по
структурних підрозділах,
що не суперечить
чинному законодавству і
не порушує авторських
прав
Забезпечувати підтримку
сторінки інституту в
соціальній мережі
Facebook
Моніторинг і аналіз
локальних мереж

Форма
проведення
Соціальне
партнерство

Відповідальний
Кравчук О. М.

Очікувані
результати
Налагодження
комунікації із
зовнішніми
організаціями

Технічна
підтримка,
консультації

Семенчук С. П.

Розвиток
інформаційноцифрової
компетентності

Технічна
підтримка,
консультації

Фамілярська
Л. Л.,
Семенчук С. П.

Розвиток
інформаційноцифрової
компетентності

Соціальне
партнерство

Семенчук С. П.

Налагодження
комунікації із
зовнішніми
організаціями

Підтримка,
наповнення,
актуалізація
матеріалів
сайтів

Кравчук О. М.,
Фамілярська
Л. Л.,
Семенчук С. П.

Розвиток
інформаційноцифрової
компетентності

Адмініструв
ання,
модерація

Фамілярська
Л. Л.

Адмініструв
ання

Семенчук С. П.,
Кравчук О. М.

Налагодження
комунікації із
зовнішніми
організаціями
Налагодження
внутрішньої
комунікації
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№

Дата

Зміст
(тема заходу)
Провести оновлення
системного та
прикладного
програмного
забезпечення

Форма
проведення
Технічна
підтримка

Відповідальний
Семенчук С. П.

Очікувані
результати
Розвиток
інформаційноцифрової
компетентності

11

Січень –
грудень

12

Січень –
грудень

Своєчасно реагувати на
аварійні ситуації,
пов’язані з
ушкодженням
апаратного забезпечення
персональних
комп’ютерів інституту в
межах первинного
ремонту

Технічна
підтримка

Семенчук С. П.

Відтворення
функціональност
і технічних
засобів

13

Січень –
грудень

Інсталювати та
проводити валідацію
програмного
забезпечення, що є на
балансі інституту в
межах ліцензійного
обсягу

Адмініструв
ання

Семенчук С. П.

Налагодження
апаратного
забезпечення

14

Січень –
грудень

Адміністрування та
налаштування сервера
(інтернет-шлюз)
інституту:
 DNS, DHCP, postfix, ftp
та ін.;
 web-, proxy- сервера;
 web-додатків;
 апаратних компонентів
для забезпечення
цілодобового доступу
до мережі Інтернет

Адмініструв
ання

Кравчук О. М.,
Семенчук С. П.,
Ущапівський
В. Я.

Налагодження
апаратного
забезпечення

15

Січень –
грудень

Адміністрування сайтів
інституту (підтримка,
модернізація,
оптимізація, моніторинг
працездатності):

Адмініструв
ання

Фамілярська
Л. Л.,
Семенчук С. П.,
Ущапівський
В. Я.

Налагодження
програмного
забезпечення

Адмініструв
ання

Ущапівський
В. Я.

Налагодження
програмного
забезпечення

 www.zippo.net.ua,
 imso.zippo.net.ua


16

Січень –
грудень

Розробка та забезпечення
роботи програми «R.B.»
для реєстрації на курси
підвищення кваліфікації
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3.6. Навчально-методичний кабінет психологічної служби
системи освіти
№

Дата

1

Червень

2

Березень

3

Січень –
грудень

4

Вересень

5

Січень –
грудень

Зміст

Здійснити аналіз роботи
психологічної служби
області та перспектив її
розвитку
Провести засідання
обласної експертної
комісії з метою
експертизи
психологічного
інструментарію,
психокорекційних,
соціальноперетворювальних
комплексів працівників
психологічної служби
області
Оновлювати тематичні
рубрики з актуальних
питань на сайті
Інституту, поновлювати
матеріали сайту
кабінету та
висвітлювати їх в
засобах масової
інформації. Проводити
вебінари з актуальних
питань практичної
психології, соціальної
педагогіки
На виконання листа
МОН від 28.03.14 р. №
1/9-179 «Щодо
профілактики
суїцидальних тенденцій
серед учнів» провести
засідання обласної
творчої групи соціальних
педагогів, практичних
психологів області
На виконання Закону
України «Про внесення
змін до Закону України
«Про освіту» щодо
особливостей доступу
осіб з особливими
освітніми потребами до
освітніх послуг від
23.05.2017 № 2053-V-ІІІ»,
наказу Міністерства
освіти і науки України
від 08.08.2017р. № 1127

Форма
проведення

Відповідальний

Очікувані
результати

Аналіз

Осадчук Н. О.,
Шугай Т. Й.,
Кльоц Л. А.

Аналітичні
довідки, звіти

Засідання

Шугай Т. Й.

Накази за
результатами
проведення,
протоколи

Оновлення
матеріалів,
вебінар

Осадчук Н. О.,
Шугай Т. Й.,
Кльоц Л. А.

Рубрики на сайті.
Вебінари

Засідання
обласної
творчої
групи

Осадчук Н. О.,
Шугай Т. Й.

Консультування
педагогічних
працівників,
ведення рубрики
на сайті

Семінари,
тренінги

Осадчук Н. О.
Шугай Т. Й.,
Кльоц Л. А.

План курсів
підвищення
кваліфікації
педагогічних
працівників,
вебінари,
консультації
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№

6

Дата

Січень –
грудень

Зміст

«Про затвердження
Плану заходів МОН
України щодо розвитку
психологічної служби
системи освіти України
на період до 2020 р.» та з
метою підготовки
працівників
психологічної служби до
роботи з дітьми з
особливими освітніми
потребами провести
семінари та тренінги для
працівників
психологічної служби,
включити дану тематику
до програми курсів
підвищення кваліфікації
працівників
психологічної служби
Відповідно до статті 11
Закону України «Про
запобігання і протидію
домашньому
насильству» від 07
грудня 2017 року та
наказу Міністерства
освіти і науки України
від 02.10.2018 р. № 1047
«Про затвердження
Методичних
рекомендацій щодо
виявлення, реагування
на випадки домашнього
насильства і взаємодії
педагогічних
працівників із іншими
органами та службами»
сприяти впровадженню
освітньої програми
курсу за проблемою
«Запобігання та
протидія проявам
насильства: діяльність
закладів освіти»:
включити в програму
курсів підвищення
кваліфікації
педагогічних
працівників

Форма
проведення

Вебінари,
консультації,
методичні
розробки
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Відповідальний

Осадчук Н. О.
Шугай Т. Й.

Очікувані
результати

Здатність
планувати та
реалізовувати
індивідуальний
професійний
розвиток та
самоосвіту
відповідно до
визначених
актуальних потреб

№

Дата

Зміст

Форма
проведення

7

Січень –
грудень

Участь у
впроваджен
ні
всеукраїнсь
кого
експерименту

Осадчук Н. О.
Шугай Т. Й.,
Кльоц Л. А.

Здатність
планувати та
реалізовувати
індивідуальний
професійний
розвиток та
самоосвіту
відповідно до
визначених
актуальних потреб

8

Січень –
грудень

Консультації

Осадчук Н. О.

Здатність щодо
документування
інформації

9

Січень –
грудень

Засідання

Осадчук Н. О.
Шугай Т. Й.,
Кльоц Л. А.

Накази, протоколи

10

Січень –
грудень

Відповідно до наказу
МОН України № 1199
від 18.08.2017 р., з
метою втілення
медіаосвіти в освітніх
закладах області взяти
участь у впровадженні
Всеукраїнського
експерименту
«Стандартизація
наскрізної соціальнопсихологічної моделі
масового впровадження
медіаосвіти у
вітчизняну педагогічну
практику»
Відповідно до листа
МОН від 24.07.2019 №
1/9-477 «Про типову
документацію
працівників
психологічної служби у
системі освіти України»
сприяти веденню робочої
документації працівників
психологічної служби
закладів освіти регіону
Відповідно до наказу
Міністерства освіти і
науки України від 31
травня 2018 року № 555,
зареєстрованого в
Міністерстві юстиції
України 26 червня 2018
року за № 744/32196,
«Про затвердження
Положення про
Всеукраїнський конкурс
авторських програм
практичних психологів і
соціальних педагогів
«Нові технології у новій
школі» провести ІІ етап
конкурсу
Сприяти залученню
фахівців психологічної
служби області щодо
проведення
роз’яснювальної роботи
стосовно положень
нового законодавства в
освітній сфері

Консультува Осадчук Н. О.
ння,
методичні
рекомендації

Здатність до
самоорганізації,
планування та
підготовки до
здійснення
трудових функцій.
Уміння складати
циклограми
діяльності
практичного
психолога

109

Відповідальний

Очікувані
результати

№

Дата

11

Лютий,
травень

12

Січень –
грудень

Зміст

Форма
проведення

Відповідальний

Згідно з листом МОН
України № 22.1/10-1495
від 27.07.2020 «Про
пріоритетні напрямки
роботи психологічної
служби системи освіти
на 2020-2021 н.р.».,
сприяти організації та
проведенню заходів для
підвищення фахової
майстерності
працівників
психологічної служби
З метою забезпечення
заходів Державної
програми «Національний
план дій щодо реалізації
Конвенції ООН про права
дитини»:сприяти
підвищенню фахового
рівня працівників
психологічної служби з
питання створення умов
комфортного освітнього
середовища в
навчальному закладі,
психологічного
супроводу впровадження
інклюзивної освіти;
сприяти активізації
превентивних заходів,
спрямованих на
профілактику
правопорушень серед
учнівської
молоді;надавати
методичну допомогу
педагогічним
працівникам стосовно
навчання та виховання
дітей і підлітків, їхнього
ефективного
психологічного
супроводу

Вебінари,
консультації

Осадчук Н. О.,
Шугай Т. Й.,
Кльоц Л. А.

Здатність до
самооцінювання
професійної
діяльності,
критичної
саморефлексії та
визначення
індивідуальних
потреб у
професійному
розвитку та
самоосвіті

Методичний
супровід,
тренінг

Осадчук Н. О.,
Шугай Т. Й.,
Кльоц Л. А.

Здатність
планувати,
реалізовувати та
визначати
ефективність
психологічної
допомоги
(психологічного
консультування,
психологічного
супроводу,
психологічного
тренінгу,
розвивальної
діяльності)
відповідно до
визначених
завдань,
прогнозувати
(проєктувати)
вплив
психологічної
допомоги на
результати
навчання
здобувача освіти,
професійної
діяльності
педагогічних
(науковопедагогічних)
працівників та
рівень
психологічної
безпеки
освітнього
середовища
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Очікувані
результати

№

Дата

Зміст

13

Січень –
грудень

Забезпечити
координацію діяльності
психологічної служби
на регіональному рівні
відповідно до Типового
положення: надавати
консультативнометодичну допомогу
учасникам навчальновиховного процесу з
питань навчання та
виховання дітей і
підлітків;організовувати
підготовку методичних
розробок, впровадження
передового досвіду в
районах і містах області

14

Січень –
грудень

15

Січень –
грудень

16

Травень,
серпень

17

Січень –
грудень

Форма
проведення

Відповідальний

Очікувані
результати

Консультації,
методичні
розробки

Осадчук Н. О.,
Шугай Т. Й.,
Кльоц Л. А..

Забезпечити
консультування
новопризначених
керівників
психологічних служб з
метою підвищення
їхнього фахового рівня

Консультації

Осадчук Н. О.

Проводити консультації
для молодих
спеціалістів з метою
надання методичної
допомоги шляхом
ведення інтервізійних
груп
Проводити щорічні
методичні наради для
відповідальних за
психологічну службу в
містах, районах, ОТГ
Забезпечення
психологічного
супроводу інклюзивного
навчання в
загальноосвітньому
навчальному закладі

Консультації

Осадчук Н. О.,
Кльоц Л. А.

Знання
нормативноправових вимог до
діяльності
психолога в
закладі освіти.
Уміння
організовувати та
планувати
виконання
трудових функцій
в межах
встановлених
нормативів
навантаження,
порядків
реагування, з
дотриманням
норм професійної
етики.
Здатність до
документування
трудової
діяльності. Знання
нормативноправових вимог до
документування
трудової
діяльності
практичного
психолога в
закладі освіти
Здатність до
самоорганізації,
планування та
підготовки до
здійснення
трудових функцій

Наради

Осадчук Н. О.,
Шугай Т. Й.,
Кльоц Л. А.

Здатність до
документування
трудової
діяльності

Обласна
творча
група

Осадчук Н. О.

Здатність
надавати
психологопедагогічну
допомогу
педагогічним
(науковопедагогічним)
працівникам в
організації
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№

Дата

Зміст

Форма
проведення

Відповідальний

18

Січень –
грудень

Особливості
психосоціальної
підтримки в кризових
ситуаціях

Обласна
творча
група

Шугай Т. Й.

19

Жовтень

Розвиток медіа освітніх
компететностей
учасників освітнього
процесу

Збір та
аналіз
інформації

Осадчук Н. О.

20

Травень

Сучасні технології
психологічного
консультування

Збір та
аналіз
інформації

Кльоц Л. А.

112

Очікувані
результати

освітнього
процесу та
створенні,
підтримці та
розвитку
психологічно
безпечного
освітнього
середовища, брати
участь в
діяльності закладу
освіти із
забезпечення
освітньої
діяльності та
освітнього
процесу,
передбаченої
законодавством та
установчими
документами
Здатність
визначати
актуальні напрями
і завдання
психологічної
просвіти з
урахуванням
моніторингу та
аналізу соціальнопсихологічної
ситуації в закладі
освіти відповідно
до визначених
завдань, потреб,
особливостей
розвитку та
вікових
особливостей
цільової аудиторії.
Методична
розробка

Методична
розробка

№

Дата

21

Грудень

22

Квітень

23

Травень

24

Вересень

Зміст

Форма
проведення

Організація
сприятливого
психологічного
мікроклімату підтримки
та супроводу психічного
здоров’я учасників
освітнього процесу
Система взаємодії
практичного психолога
з педагогічним
колективом закладу
загальної середньої
освіти в умовах
реалізації Концепції
«Нова українська
школа»
Психолого-педагогічні
умови розвитку
емоційного інтелекту
дітей
Формування готовності
педагогічного
працівника до роботи в
екстремальних умовах

Відповідальний

Очікувані
результати

Збір та
аналіз
інформації

Шугай Т. Й.

Методична
розробка

Збір та
аналіз
інформації

Осадчук Н. О.

Публікація

Збір та
аналіз
інформації

Кльоц Л. А.

Публікація

Збір та
аналіз
інформації

Шугай Т. Й

Публікація

3.7. Ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти
№

Дата

1

Лютий

2

Лютий

Зміст
Форма
(тема заходу)
проведення
Основні аспекти
Тренінг
адаптації/модифікації
навчальних програм
в умовах
інклюзивного
навчання (для
вчителів ЗЗСО
освітньої галузі
«Математика» та
«Природознавство»)

Основні аспекти
адаптації\модифікації навчальних
програм в умовах
інклюзивного
навчання (для
вчителів ЗЗСО
освітньої галузі

Тренінг
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Відповідальний
Градівська В. М.,
Гуменюк А. В.,
Козир В. В.

Градівська В. М.

Очікувані
результати
Учасники
розширять
знання та
практичні
уміння щодо
адаптації/модифі
кації навчальної
програми дитини
з ООП. Будуть
уміти
враховувати
можливості
кожної дитини
під час побудови
освітнього
процесу в
сучасному ЗЗСО
Розширення
знань щодо
адаптації та
модифікації.
Набуття
учасниками
навичок і вмінь з
адаптації та

№

Дата

Зміст
(тема заходу)
«Інформатика»)

Форма
проведення

Відповідальний

3

Лютий

Основні аспекти
адаптації і
модифікації освітніх
програм в умовах
інклюзивного
навчання (для
вчителів ЗЗСО
мовно-літературного
профілю)

Тренінг

Козир В. В.

4

Березень

Основні нормативноправові документи,
що регламентують
роботу фахівців ІРЦ
із дітьми з ООП

Круглий стіл

Градівська В. М.,
Гуменюк А. В.,
Козир В. В.

5

Березень

Регіональна науковопрактична
конференція
«Організація
індивідуальної
освітньої траєкторії
для дитини з
особливими
освітніми
потребами»

Науковопрактична
конференція

Голентовська
О. С.,
Градівська В. М,
Гуменюк А. В.,
Козир В. В.

6

Квітень

Комплексне

Семінар-

Градівська В. М.
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Очікувані
результати
модифікації
навчальної
програми дитини
з ООП.
Формування
інклюзивної
компетентності
Набуття знань
щодо типів
адаптації і
модифікації.
Опанування
практичними
навичками
адаптувати і
модифікувати
освітню
програму до
потреб
конкретної
дитини з ООП.
Формування
компетентностей
з питань
організації
інклюзивного
освітнього
середовища
Учасники
орієнтуватимуться в
нормативноправовому полі,
що регламентує
організацію
роботи фахівців
ІРЦ, і
враховуватимуть
отримані знання
під час роботи з
дітьми з ООП
Організація
пленарного та
секційних
засідань
конференції.
Підготовка до
публікації
збірника тез
доповідей.
Напрацювання
рекомендацій
конференції
Ознайомлення з

№

Дата

Зміст
(тема заходу)
обстеження дитини з
порушення зору

Форма
проведення
практикум

7

Квітень

Немовленнєві діти:
обстеження,
рекомендації, запуск
мовлення

Семінарпрактикум

Козир В. В.

8

Травень

Особливості роботи
психолога ІРЦ:
психодіагностич-ний
інструментарій

Семінар

Голентовська
О. С.,
Гуменюк А. В.

115

Відповідальний

Очікувані
результати
рекомендаціями
під час роботи з
дитиною з
порушеннями
зору. Набуття
практичних
знань щодо
використання
методик під час
обстеження
дітей з
порушеннями
зору
Збагачення та
поповнення
знань щодо
роботи з
немовленнєвими
дітьми.
Удосконалення
вмінь
обстежувати
дитину, яка не
розмовляє, та
надавати
рекомендації
педагогам і
батькам.
Набуття
компетентностей
щодо
використання
різних методик з
метою запуску
мовлення у
дитини
Удосконалення
знань стосовно
специфіки
використання
психодіагностичних методик
для оцінки
розвитку дітей з
ООП, а також
принципів
написання
коректних
рекомендацій
щодо надання
психологопедагогічних та
корекційнорозвиткових

№

Дата

Листопад

9

Зміст
(тема заходу)

Форма
проведення

Організація
психологопедагогічного
супроводу дитини з
ООП в умовах
інклюзивного
простору

Семінар

Відповідальний

Голентовська
О. С.,
Гуменюк А. В.

Очікувані
результати
послуг для
дитини в
освітньому
закладі
Компетентність
у сфері
психологопедагогічного
супроводу дітей
з ООП в
інклюзивному
освітньому
середовищі:
знання сутності
психологопедагогічного
супроводу,
розуміння
комплексного
підходу до
організації
інклюзивного
освітнього
процесу, уміння
виявляти й
усувати бар'єри
у навчанні учнів
з ООП

3.8. Бібліотека
№

Дата

Зміст (тема заходу)

Форма
Відповідальний
проведення
Організація обслуговування користувачів
Удосконалення форм і
Надання
Бондарчук Т. А.
методів обслуговування довідок та
користувачів
консультаційної
допомоги

1

Січень –
грудень

2

Січень –
грудень

Надання допомоги
слухачам курсів та
співробітникам
Інституту у підготовці
до написання наукових
статей

3

Січень

Перереєстрація читачів
та взятої літератури

Підбір
Бондарчук Т. А.
літератури,
підготовка
повідомлень,
бесіди,
консультації,
складання
списків
літератури за
темами
Інформування Бондарчук Т. А.
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Очікувані
результати
Якісне
обслуговувавння
користувачів
щодо їхніх
запитів
Складання
списків
літератури за
темами на
основі фондів
бібліотеки та
інтернетресурсів
Аналіз
формулярів,
виявлення
втраченої

№

Дата

Зміст (тема заходу)

4

Січень –
грудень

Забезпечення доступу
користувачів до
інформаційних ресурсів
бібліотеки

5

Січень –
грудень

6

Січень –
грудень

1

Січень –
грудень

2

Січень –
грудень

3

Січень –
грудень

4

Січень –
грудень

5

Січень

6

Лютий

7

Березень

8

Березень

Форма
проведення

Відповідальний

Робота з
Бондарчук Т. А.
книжковим
фондом та
періодичними
виданнями
Заміна втраченої
Аналіз
Бондарчук Т. А.
літератури
втрачених
користувачами
джерел,
робота з
користуваччами щодо
заміни
Реєстрація сторонніх
Картки
Бондарчук Т. А.
відвідувачів
реєстрації,
формуляри
Культурно-просвітницька робота
Популяризація наукових Книжкові
Бондарчук Т. А.
та творчих здобутків
виставки
викладачів
Пропаганда кращих
Книжкові
Бондарчук Т. А.
надбань майстрів
виставки,
мистецтв і культури,
тематичні
виховання патріотизму
полички до
та поваги до звичаїв
знаменних і
українського народу
пам’ятних дат
Розкриття змісту фонду Книжкові
Бондарчук Т. А.
бібліотеки
виставки,
віртуальні
тематичні
виставки
Підтримка та
Розміщення
Бондарчук Т. А.
популяризація полиць
полиць
буккросcингу
буккроссингу
у фойє
бібліотеки
Інституту
«Україна єдина» – до
Книжкова
Бондарчук Т. А.
Дня Соборності України виставка
«Одною мовою одвік всі Книжкова
Бондарчук Т. А.
люди плачуть. Одною
виставка
мовою сміється
всенький світ» – до
Міжнародного дня
рідної мови
«Якравий вогонь
Книжкова
Бондарчук Т. А.
геніальності
виставка
Т. Г. Шевченка» – до
дня народження
Кобзаря
«Думки у слові
Книжкова
Бондарчук Т. А.
стверджують себе:
виставка
поетичні сторінки» – до
Всесвітнього дня поезії
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Очікувані
результати
літератури
Розкриття
фонду

Робота з
користувачами
стосовно
заміни
літератури
Розширення
числа
користувачів
Популяризація
читання
Популяризація
читання

Популяризація
читання

Популяризація
читання

Розкриття
фонду
Розкриття
фонду

Розкриття
фонду

Розкриття
фонду

№

Дата

9

Квітень

10
11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

2

Зміст (тема заходу)

Форма
проведення
Виставкаінсталяція

Відповідальний

«Весна іде, наповнена
Бондарчук Т. А.
чудес… Христос
Воскрес! Воістину
Воскрес!» – Світле
Христове Воскресіння
Квітень
«Розмаїття довідкового
Книжкова
Бондарчук Т. А.
фонду»
виставка
Травень
«Горизонти науки –
Книжкова
Бондарчук Т. А.
праці співробітників
виставка
Інституту у фонді
бібліотеки» – до Дня
науки
Травень
«З вечора пригожого аж ВиставкаБондарчук Т. А.
до ранку вишивала
інсталяція
дівчина вишиванку» –
до Дня вишиванки
Травень
Оформлення списку
Майстер-клас Бондарчук Т. А.
посилань згідно з ДСТУ
8302:2015
Червень
«Конституція – головна Виставка
Бондарчук Т. А.
цеглина у фундаменті
періодики
держави» – сторінками
періодичних видань
Липень
«Вони – це символ
Книжкова
Бондарчук Т. А.
України. Це наша
виставка
гордість і краса» –
жінки в історії України
Серпень
«День, що змінив хід
ВиставкаБондарчук Т. А.
історії» – до Дня
інсталяція
Незалежності України
Вересень «Землі квітучої краса –
Книжкова
Бондарчук Т. А.
моя Житомирщино
виставка
рідна!» – краєзнавча
література
Жовтень «Педагог НУШ –
Книжкова
Бондарчук Т. А.
особистість з
виставка
потенціалом»
Грудень
«Стиль життя –
Книжкова
Бондарчук Т. А.
здоров’я» – до
виставка
Всесвітнього дня
боротьби зі СНІДом
Довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування
Січень –
ДовідковоВиконання
Бондарчук Т. А.
грудень
бібліографічне та
довідок,
інформаційне
роз’яснення
обслуговування
правил
бібліографічного опису
джерел друку
Січень –
Робота з читачами щодо Консультації Бондарчук Т. А.
грудень
правил бібліографічного щодо
опису, складання
складання
списків літератури під
списку
час оформлення робіт
посилань
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Очікувані
результати
Розкриття
фонду

Розкриття
фонду
Розкриття
фонду

Розкриття
фонду
Розкриття
фонду
Розкриття
фонду
Розкриття
фонду
Розкриття
фонду
Розкриття
фонду
Розкриття
фонду
Розкриття
фонду

Якісне
обслуговування
користувачів

Пояснення
правил опису

№

Дата

Зміст (тема заходу)

3

Січень –
грудень

Наповнення розділу
бібліотеки на сайті
Інституту

4

Січень –
грудень

Створення аналітичної
картотеки періодичних
видань

5

Січень –
грудень

Робота в електронній
базі фонду бібліотеки

6

Січень –
грудень

Визначення індексів
УДК для наукових
статей

1

Січень –
грудень

2

Січень –
грудень

3

Січень –
грудень

Форма
проведення
Списки нових
надходжень,
списки
передплачених видань
Бібліографічн
і записи
Створення
записів в ЕБ
для
подальшої
повної
інвентаризації
Робота з
таблицями
УДК

Відповідальний
Бондарчук Т. А.

Бондарчук Т. А.

Бондарчук Т. А.

Бондарчук Т. А.

Формування, організація та збереження фондів
Робота з новими
Прийом,
Бондарчук Т. А.
надходженнями
індексування,
технічне
опрацювання,
документальне
оформлення
Робота з фондом
Розстановка
Бондарчук Т. А.
літератури,
дрібний
ремонт книг,
оновлення
поличних
роздільників
Списання фізично
Відбір
Бондарчук Т. А.
зношеної, непридатної
фізично
для користування
зношеної та
літератури
застарілої
літератури,
документальне
оформлення
(складання
актів
списання,
зняття з
інвентарних
книг, запис в
сумарній
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Очікувані
результати
Популяризація
роботи
бібліотеки
Розкриття
фонду
періодичних
видань
Подальша
повна
інвентаризація
бібліотечного
фонду
Вивчення
структури УДК
та можливості
поєднання
шифрів для
більш точного
відтворення
змісту статті
Правильне
оформлення
нових
надходжень

Збереження
фондів

Вивільнення
місця для нової
літератури

№

Дата

Зміст (тема заходу)

Форма
проведення
книзі)
Оформлення
передплати,
огляд видань

4

Травень,
жовтень

Робота з періодичними
виданнями

5

Січень –
грудень

Залучення благодійної
допомоги для
формування фондів
бібліотеки. Робота з
подарованими
виданнями

6

Січень –
грудень

7

Січень –
грудень

8

Грудень

1

Листопад
, грудень

2

Січень –
грудень

3

Січень –

Забезпечувати
Бондарчук Т. А.
санітарно-гігієнічні
вимоги з розстановки та
збереження
бібліотечного фонду
Продовжити перехід з
Робота з
Бондарчук Т. А.
ББК на УДК фонду
УДК,
бібліотеки (згідно з
оформлення
постановою Кабінету
нових
Міністрів від 22 березня роздільників
2017 року № 177 «Про
відповідно до
припинення
УДК,
використання
розстановка
бібліотечнофонду
бібліографічної
класифікації та
впровадження
Універсальної
десяткової
класифікації»)
Звірка цифрових
Робота з
Бондарчук Т. А.
показників обліку
сумарною
фонду бібліотеки з
книгою
бухгалтерією Інституту
Робота з організації праці. Методична робота
Скласти план роботи
Робота зі
Бондарчук Т. А.
бібліотеки на 2022 рік
всіма
структурними
підрозділами
Інституту
Вести щоденний облік
Робота з
Бондарчук Т. А.
роботи бібліотеки за
формулярами,
встановленою формою
реєстраційною
картотекою,
щоденником
роботи
Вести зошит обліку
Робота з
Бондарчук Т. А.

Робота з
авторами,
благодійними
організаціями, іншими
дарувальника
ми.
Підготовка
актів
Робота в
книгосховищі
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Відповідальний
Бондарчук Т. А.

Бондарчук Т. А.

Очікувані
результати
Забезпечення
освітнього
процесу
новими
періодичними
виданнями
Поповнення
фондів

Збереження
фондів

Полегшення
розстановки
фонду

Унормування
документів

Унормування
документів

Унормування
документів

Унормування

№

Дата

Зміст (тема заходу)

Форма
Відповідальний
проведення
формулярами,
зошитом
обліку
загубленої
літератури
Робота зі
Бондарчук Т. А.
щоденником
роботи
бібліотеки
Робота з
Бондарчук Т. А.
сумарною,
інвентарною
книгами та
щоденником
обліку роботи
бібліотеки
Робота з
Бондарчук Т. А.
працівниками
інших
бібліотек

грудень

загубленої читачами
літератури

4

Грудень

Підбиття підсумків
статистичних даних за
рік

5

Листопад,
грудень

Складання текстових
звітів за рік

6

Січень –
грудень

1

Січень –
грудень

2

Січень –
грудень

Встановлення
професійних зв’язків та
співпраця з
бібліотеками інших
систем та відомств
Підвищення кваліфікації
Самостійна робота над
Опрацювання Бондарчук Т. А.
підвищенням
сайтів
професійного рівня
бібліотек
різного
підпорядкування
Систематично вивчати і ОзнайомлеБондарчук Т. А.
впроваджувати в
ння, аналіз
практику передовий
бібліотечний досвід

3

Січень –
грудень

4

Січень –
грудень

Перегляд та знайомство
з фаховою періодикою
та новинами інтернетсайтів провідних
бібліотечноінформаційних установ
Проходження
працівниками
бібліотеки курсів
підвищення кваліфікації

Аналіз

Бондарчук Т. А.

Курси
підвищення
кваліфікації

Бондарчук Т. А.
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Очікувані
результати
документів

Унормування
документів
Унормування
документів

Методична
допомога

Здобуття нових
знань та вмінь

Впроваджувати
в практику
передовий
бібліотечний
досвід
Впровадження
в роботу
бібліотеки
нових форм
обслуговувавння
Підвищення
кваліфікації

4. АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

4.1. Бухгалтерія
№

Дата

Зміст

1 Січень

Розробити кошториси по загальному та спеціальному
фондах

2 Січень

Розробити кошториси по загальному фонду на проведення
масових заходів

3 Січень

Розробити розрахунок оплати за надання освітніх послуг

4 Січень –
грудень

Здійснювати контроль за раціональним використанням та
економією бюджетних коштів, виділених на
функціонування закладу і підвищення кваліфікації
педагогічних кадрів. Щоквартально аналізувати дане
питання
Забезпечити своєчасне та в повному обсязі нарахування
заробітної плати (загальний, спеціальний фонд);
нарахування по листах непрацездатності
Забезпечити своєчасні розрахунки за спожиті енергоносії, не
допускати виникнення кредиторської заборгованості, акти
звірок взаєморозрахунків

5 Січень –
грудень
6 Січень –
грудень
7 Січень –
грудень

8 Січень –
грудень

9 Січень –
грудень
10 1 раз в
чотири
роки
11 Січень –
грудень
12 Січень –
грудень
13 Січень –
грудень

Забезпечити дотримання бюджетного законодавства при взятті
бюджетних зобов’язань, своєчасно подавати зобов’язання на
реєстрацію, здійснювати платежі відповідно до взятих
бюджетних зобов’язань, забезпечити своєчасне отримання
коштів працівників на картки
На підставі даних первинних документів і бухгалтерських
записів обліку складати та подавати фінансову та
бюджетну звітність до Державного казначейства України та
управління освіти і науки ОДА

Готувати звіт з праці та своєчасно подавати в ГУ статистики
в Житомирській області
Готувати звіт про травматизм на виробництві та своєчасно
подавати в ГУ статистики в Житомирській області
Готувати звіт про капітальні інвестиції та своєчасно
подавати в ГУ статистики в Житомирській області
Готувати звіт про постачання та використання
електроенергії та своєчасно подавати в ГУ статистики в
Житомирській області
Готувати звіт про використання та запаси палива та
своєчасно подавати в ГУ статистики в Житомирській
області
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Відповідальні

Смагін І. І.,
Суханюк З. Ф.,
Войналович А. П.,
Мельнійчук В. В.,
Молочнікова В. Й.,
Волинець О. М.
Смагін І. І.,
Сюравчик М. К.,
Суханюк З. Ф.,
Кравчук Н. В.
Смагін І. І.,
Ренькас Б. М.,
Андрійчук О. І.,
Суханюк З. Ф.,
Мельнійчук В. В.,
Молочнікова В. Й.
Смагін І. І.,
Суханюк З. Ф.

Суханюк З. Ф.,
Дейсун С. М.,
Харчук О. М.
Волинець О. М.,
Метельська О.В.,
Суханюк З. Ф.,
Мельнійчук В. В.
Суханюк З. Ф.,
Метельська О. В.

Суханюк З. Ф.,
Мельнійчук В. В.,
Войналович В. П.,
Метельська О. В.,
Дейсун С. М.,
Харчук О. М.,
Молочнікова В. Й.
Суханюк З. Ф.,
Харчук О. М.
Суханюк З. Ф.,
ХарчукО. М.
Войналович В. П.
Войналович В. П.
Войналович В. П.

№

Дата

14 Січень –
грудень
15 Січень –
грудень
16 Січень –
грудень
17 Січень –
грудень
18 Січень –
грудень
19 Січень –
грудень
20 Березень
Червень
Вересень
Грудень
21 Січень –
грудень

22 Березень
Червень
Вересень
Грудень
23 Січень –
грудень
24 Січень –
грудень
25 Січень –
грудень

Зміст

Войналович В. П.

Готувати звіт про обсяги реалізованих послуг в ГУ
статистики в Житомирській області
Готувати податкову декларацію з плати за землю в ДАСУ

Мельнійчук В. В.

Оприлюднювати інформацію щодо використання
бюджетних коштів на Єдиному веб-порталі E-data

Суханюк З. Ф.,
Мельнійчук В. В.,
Метельська О. В.
Дейсун С. М.

Складати податковий розрахунок сум доходу, нарахованого
(сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з
них податку (форма № 1ДФ) в ДАСУ

Мельнійчук В. В.
Мельнійчук В. В.

Мельнійчук В. В.

Готувати звіт про суми нарахованої заробітної плати
(доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації)
застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування до
органів доходів і зборів (Додаток 4) в ДАСУ
Готувати звіт про виплату компенсацій, допомоги та
надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок
ЧАЕС

Дейсун С. М.

Проводити аналіз використання коштів, запланованих на
погодинну оплату праці
Проводити аналіз зарахування та використання власних
надходжень (довідки, зведення показників, кошториси)
Своєчасно та в повному обсязі перераховувати податки і
збори (обов’язкові платежі до відповідних бюджетів)

Суханюк З. Ф.,
Дейсун С. М.
Суханюк З.Ф.

26 Листопад

Провести інвентаризацію необоротних активів, товарноматеріальних цінностей

27 Березень
Червень
Вересень
Грудень
28 Березень
Червень
Вересень
Грудень

Провести інвентаризацію документів, розрахунків та інших
статей балансу

29 Березень
Червень
Вересень
Грудень

Відповідальні

Готувати звіт про роботу автотранспорту та своєчасно
подавати в ГУ статистики в Житомирській області
Готувати дані про стан розрахунків бюджетних установ, які
фінансуються з міських бюджетів за спожиті комунальні
послуги та енергоносії в управління освіти і науки ОДА
Готувати звіт про суми податкових пільг в ДАСУ

Здійснити аналіз даних
бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної
звітності, щодо причини зростання дебіторської та
кредиторської заборгованостей. Розробляти заходи щодо
стягнення дебіторської та погашення кредиторської
заборгованостей
Готувати звіт по коштах загальнообов’язкового державного
соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності
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Дейсун С. М.

Суханюк З. Ф.,
Метельська О. В.,
Харчук О. М.,
Дейсун С. М.
Смагін І.І.,
Волинець О. М.,
Войналович В.П.,
Суханюк З.Ф.,
Молочнікова В. Й.,
Мельнійчук В. В.
Метельська О. В.,
Молочнікова В. Й.,
Мельнійчук В. В.
Суханюк З. Ф.

Харчук О. М.

№

Дата

Зміст

Відповідальні

30 Січень –
грудень

Забезпечити своєчасне подання заявки-розрахунку для
Суханюк З.Ф.,
надання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової Харчук О. М.
втрати працездатності на виплату матеріального
забезпечення застрахованим особам

31 Січень –
грудень
32 Січень –
грудень

Проводити облік та видачу документів про освіту (накладні,
рахунки, договори, меморіальні ордери, акти)
Провести інвентарізацію рахунків, відкритих в органі
казначейства

Молочнікова В. Й.
Метельська О. В.

4.2. Канцелярія
№

Дата

Зміст
(тема заходу)
Проведення обліку
особового складу
працівників Інституту,
оформлення прийому,
переведення і
звільнення працівників
Інституту відповідно
до законодавства про
працю
Формування і ведення
особових справ
працівників, внесення
змін, пов’язаних з
трудовою діяльністю

Форма
проведення
Облік
особового
складу
Інституту

Відповідальний

Формування
особових
справ

Пастушенко Т. М.

Фонд особових
справ

1

Січень –
грудень

2

Січень –
грудень

3

Січень –
грудень

Підготовка необхідних
матеріалів для
атестації педагогічних
і науково-педагогічних
працівників

Робота з
документами

Пастушенко Т. М.

Атестація
педагогічних і
науковопедагогічних
працівників

4

Січень –
грудень

Облік
трудових
книжок

Пастушенко Т. М.

Облік та
зберігання
трудових
книжок

5

Січень –
грудень

Внесення змін,
ведення обліку та
зберігання трудових
книжок, рахування
трудового стажу,
видання довідок про
трудову діяльність
працівників Інституту,
внесення записів до
трудових книжок про
заохочення і
нагородження
працівників
Підготовка та
реєстрація проєктів
наказів щодо
особового складу

Робота з
документами

Пастушенко Т. М.

Проєкти
наказів щодо
особового
складу
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Пастушенко Т. М.

Очікувані
результати
Облік
особового
складу

№

Дата

Зміст
(тема заходу)
Складання графіка
відпусток (чергових,
соціальних,
додаткових),
підготовка проєктів
наказів; ведення
обліку надання
відпусток
працівникам,
здійснення контролю
за складанням і
додержанням графіків
відпусток
Ведення журналу
обліку робочого часу

Форма
проведення
Планування
графіка
відпусток

Відповідальний

Ведення
журналу

Пастушенко Т. М.

Журнал обліку
робочого часу

Оформлення і
своєчасне подання
табелю обліку
робочого часу
Забезпечення
своєчасного
оформлення та
подання до бухгалтерії
для нарахування по
листах тимчасової
непрацездатності

Облік
робочого часу

Пастушенко Т. М.

Табель обліку
робочого часу

Робота з
документами

Пастушенко Т. М.

Листи
тимчасової
непрацездатності

Звітність про
роботу з
кадрами до
головного
управління
статистики,
фонду
соціального
захисту
інвалідів,
центру
зайнятості
Розроблення
документів
правового
характеру

6

Січень –
грудень

7

Січень –
грудень

8

Січень –
грудень

9

Січень –
грудень

10

Січень –
грудень

Підготовка та подання
звітності про роботу з
кадрами до головного
управління
статистики, фонду
соціального захисту
інвалідів, центру
зайнятості населення

Робота з
документами

Пастушенко Т. М.

11

Січень –
грудень

Розроблення або
участь у розробленні
документів правового
характеру

Робота з
документами

Ковальчук Л. Ф.

12

Січень –
грудень

Надання правової
допомоги структурним
підрозділам

Консультації

Ковальчук Л. Ф.

125

Пастушенко Т. М.

Очікувані
результати
Графік
відпусток

Правова
допомога
структурним
підрозділам

№

Дата

Зміст
(тема заходу)
Участь у підготовці
обґрунтованих
відповідей на
звернення громадян

Форма
проведення
Робота з
документами

13

Січень –
грудень

14

Січень –
грудень

Підготовка за участі
інших підрозділів
матеріалів про
розкрадання, розтрати,
нестачі та інші
правопорушення

Робота з
документами

Ковальчук Л. Ф.

Матеріали про
розкрадання,
розтрати,
нестачі та інші
правопорушен
ня

15

Січень –
грудень

Підготовка матеріалів
та подавання їх до
судових органів

Робота з
документами

Ковальчук Л. Ф.

Матеріали та
подання їх до
судових
органів

16

Січень –
грудень

Робота з
документами

Ковальчук Л. Ф.

17

Січень –
грудень

Робота з
документами

Ковальчук Л. Ф.

Облік і
зберігання
судових справ
Укладання
господарських
договорів,
колективного
договору

18

Січень –
грудень

Здійснення обліку і
зберігання судових
справ
Участь у роботі з
укладання
господарських
договорів, розробка
умов колективного
договору
Укладання та ведення
обліку цивільноправових, трудових
договорів

Робота з
договорами

Ковальчук Л. Ф.

19

Січень –
грудень

Перевірка в звітній
документації, що
подається в
бухгалтерію,
інформації про
цивільно-правові,
трудові договори

Робота з
документами

Ковальчук Л. Ф.

20

Січень –
грудень

Підготовка разом з
іншими підрозділами
пропозиції щодо зміни
чинних або відміни
тих наказів, що
втратили чинність, та
інших нормативних
актів, які були видані в
Інституті

Робота з
документами

Ковальчук Л. Ф.
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Відповідальний
Ковальчук Л. Ф.

Очікувані
результати
Відповіді на
звернення
громадян

Облік
цивільноправових,
трудових
договорів
Перевірка в
звітній
документації,
що подається в
бухгалтерію,
інформації про
цивільноправові,
трудові
договори
Пропозиції
щодо зміни
чинних або
відміни тих
наказів, що
втратили
чинність, та
інших
нормативних
актів, які були
видані в
Інституті

№

Дата

21

Січень –
грудень

22

Січень –
грудень

23

Січень –
грудень

Зміст
(тема заходу)
Ведення довідковоінформаційної роботи
з питань законодавства
і нормативних актів,
застосовуючи технічні
засоби, а також облік
чинного законодавства
та інших нормативних
актів, відмітки про їх
скасування, зміни та
доповнення
Участь у підготовці
висновків щодо
правових питань, які
виникають у
діяльності Інституту,
проєктів нормативних
актів
Робота з правової
пропаганди,
ознайомлення
посадових осіб
Інституту з
нормативними актами,
які стосуються їхньої
діяльності, а також із
змінами в чинному
законодавстві

Форма
проведення
Консультації

Відповідальний
Ковальчук Л. Ф.

Очікувані
результати
Облік чинного
законодавства

Робота з
документами

Ковальчук Л. Ф.

Проєкти
нормативних
актів

Консультації

Ковальчук Л. Ф.

Ознайомлення
з
нормативними
актами, які
стосуються
їхньої
діяльності, а
також із
змінами в
чинному
законодавстві

4.3. Адміністративно-господарська частина
№

Дата

1

Січень –
грудень
Січень –
грудень

Забезпечити проведення поточного ремонту приміщень
вул. Михайлівська, 15, Покровська, 20-б
Придбати комп’ютерну техніки та комплектуючі матеріали

Січень –
грудень
Січень –
грудень

Забезпечити проведення поточного ремонту та технічне
обслуговування комп’ютерної техніки
Здійснити заходи щодо протипожежної безпеки і цілодобової
охорони навчальних і службових приміщень Інституту

Січень –
грудень
Січень –
грудень
Січень –
грудень

Забезпечити виконання державних вимог щодо охорони праці та
дотримання техніки безпеки
Продовжувати роботу щодо дотримання санітарно-гігієнічних
вимог та відповідного температурного режиму
Забезпечити закупівлю товарів, робіт, послуг через систему
електронних закупівель ProZorro

4

5
6

7
8
9

Зміст

127

Відповідальні

Смагін І. І.,
Волинець О. М.
Смагін І.І.,
Суханюк З.Ф.,
Волинець О. М.
Волинець О. М.
Смагін І.І.,
Волинець О. М.,
Прищепа Л. А.
Смагін І.І.,
Прищепа Л. А.
Волинець О. М.
Смагін І.І.,
Прищепа Л. А.,
Суханюк З.Ф.,
Волинець О. М.,
Ковальчук Л. Ф.

Для нотаток

128

Для нотаток

129

Для нотаток

130

