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PRO основне
Упродовж 2021 року КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР
реалізовував завдання навчального, наукового, методичного, організаційного
характеру, які виконані в значній кількості різноманітних планових та
позапланових заходів.
Особливістю звітного року є проведення курсів підвищення
кваліфікації педагогічних працівників виключно за формою дистанційного
навчання з використанням дистанційних технологій у синхронному та
асинхронному режимі; організація підвищення кваліфікації тих педагогічних
працівників, які забезпечуватимуть виконання нового Державного
стандарту базової середньої освіти у 2022-2023 н.р., та вчителів початкової
школи, які працюють в умовах реалізації Концепції Нова українська школа;
реалізація методичних, наукових заходів в онлайн режимі; залучення
різноманітних джерел фінансування курсів підвищення кваліфікації;
розроблення нових освітніх програм підвищення кваліфікації та здійснення
їх інформаційного забезпечення тощо. Разом з партнерами проведено
всеукраїнську інтернет-конференцію (онлайн); вийшли друком збірка
конференції, монографія, навчально-методичний посібник, у яких
Директор
представлені актуальні для професійного розвитку педагогічних працівників
КЗ «Житомирський
матеріали.
ОІППО» ЖОР
Подальшого розвитку набуло унормування діяльності інституту.
Отримано: ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері
Ігор СМАГІН
післядипломної освіти згідно з наказом МОН України від 26 жовтня 2021 р.
№ 213-л «Про ліцензування освітньої діяльності»; сертифікат, який засвідчує,
що система управління якістю інституту стосовно освітніх послуг у сфері
післядипломної освіти відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO
9001:2015, IDT).
Отже, інститут, динамічно реагуючи на виклики часу, раціонально використовував
потенціал педагогічних та науково-педагогічних працівників, розвивав матеріально-технічну базу,
налагоджував партнерські стосунки, підтримав свій позитивний імідж та ділову репутацію в освітньому
просторі країни
3

Наш дружній колектив

Заступник директора з
науково-методичної
роботи, кандидат
педагогічних наук
Ренькас Броніслава
Мирославівна

Заступник директора з
навчально-методичної
роботи, кандидат
педагогічних наук,
доцент
Калінін Вадим
Олександрович

Заступник директора з
питань зовнішнього
незалежного оцінювання
та моніторингу якості
освіти
Сюравчик Микола
Кирилович

Декан факультету
підвищення кваліфікації
педагогічних кадрів,
кандидат педагогічних
наук
Андрійчук Ольга
Іванівна
4

Науково-педагогічний склад Інституту

1

44
педагогічні
працівники

5
У 2021 році науковий склад Інституту
поповнився трьома кандидатами
педагогічних наук.

3
26
5

Особливості 2021 року
Нова ліцензія
(наказ МОН
від 26.10.2021 № 213-л
«Про ліцензування
освітньої діяльності»)

Сертифікат
ISO 9001:2015

Календар активних
дій «Національнопатріотичне
виховання –
Житомирщина
2020−2025 рр.»

Монографія
«Післядипломна
педагогічна освіта
в умовах системних
змін»

Створення репозитарію
та наукових профілів
викладачів
у наукометричних базах

Дистанційне навчання
з використанням
дистанційних
технологій у
синхронному режимі
(15 310 осіб)
6

Тут впроваджується
Нова українська школа
Ліцензовані
освітні програми,
адаптовані до вимог НУШ
Підвищення
кваліфікації
вчителів за
програмами НУШ
(кількість осіб)

48
9 688

2600

Методичні заходи з
популяризації добрих
освітніх практик роботи
за Концепцією НУШ
(охоплено педагогічних
працівників)

НУШ
Наукові
конференції.
Діалогові
платформи.
Майстер-класи.
Практикуми
(кількість заходів)

182

35
17

Співпраця з
громадськими
організаціями та
міжнародними фондами
(кількість заходи)

Наукові та
методичні
(паперові й
цифрові) ресурси
для супроводу
НУШ в регіоні
(кількість видань)

7

Джерела фінансування підвищення
кваліфікації педагогічних працівників
у 2021 році

За кошти
регіонального
замовлення

45%
9,2%
8%
37,8%

За кошти
державної субвенції

За кошти органів
місцевого
самоврядування

За кошти
фізичних осіб
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Факультет підвищення кваліфікації. Деканат.
Лабораторія навчально-організаційної роботи
Статистика підвищення кваліфікації педагогічних
працівників у розрізі джерел фінансування

Завідувач лабораторії
Шабінська Олена Дмитрівна

За кошти органів місцевого самоврядування
та за кошти фізичних осіб
Категорія слухачів курсів

71,8%
13,2%
15%
За кошти
регіонального
замовлення

Працівники інклюзивноресурсних центрів

За кошти
фізичних осіб Працівники ЗДО

За кошти органів
місцевого самоврядування

Кількість
слухачів

Кількість
груп

104

3

31

1

36

1

109

3

322

11

Завідувачі, методисти
районних (міських) органів
управління освітою ТГ,
директори, консультанти
Центрів професійного
розвитку педагогічних
працівників
Новопризначені директори
ЗЗСО та заступники
директорів
Директори ЗЗСО та
заступники директорів,
педагоги-організатори
Курси за темою «Створення
сучасного освітнього
середовища»
Педагогічні працівники ЗЗСО

171

5

3537

115

Всього

4310

139

9

Факультет підвищення кваліфікації. Деканат.
Лабораторія навчально-організаційної роботи

Андрушківська
сільська
Баранівська міська
Барашівська
сільська

32
251
74

1

32
226

22

72

2

389

72

Бердичівська міська

471

Березівська сільська

87

73

14

60

54

6

86

82

4

142

12

25

23

2

25

25

65

62

41

41

53

53

39

39

42

40

2

60

58

1

Білокоровицька
сільська
Брониківська
сільська
Брусилівська
селищна
Високівська сільська
Вишевицька
сільська
Вільшанська
сільська
Волицька сільська
Вчорайшенська
сільська
Гладковицька
сільська
Глибочицька
сільська
Городницька
селищна

155

3

9

1

1

3

1

Городоцька селищна

9

9

Горщиківська
сільська

25

25

Гришковецька
селищна

91

84

7

Довбиська селищна

97

76

20

46

46

Ємільчинська
селищна

317

309

5

2

1

Житомирська міська

1570

1202

246

18

3

Іршанська селищна

67

61

6

Квітнева сільська

44

39

5

Корнинська селищна

46

46

Коростенська міська

557

478

78

Коростишівська
міська

247

216

23

Краснопільська
сільська

65

62

3

Курненська сільська

82

79

3

Лугинська селищна

176

164

9

Любарська селищна

275

247

27

Малинська міська

286

255

27

Дубрівська сільська

Інтернати

ЗПФО

ЗВО

ІРЦ

ЗПО

ЗДО

ЗЗСО

Територіальна
громада

Всього
(осіб)

Інтернати

ЗПФО

ЗВО

165

ІРЦ

166

ЗПО

ЗЗСО

Андрушівська міська

ЗДО

Територіальна
громада

Всього
(осіб)

Статистика підвищення кваліфікації педагогічних працівників
у розрізі територіальних громад та закладів освіти

1

101

1
7

1

2

1
1

2

2

10

Факультет підвищення кваліфікації. Деканат.
Лабораторія навчально-організаційної роботи

110

100

8

94

81

12

365

313

36

151

130

20

Овруцька міська

344

328

14

Олевська міська

455

417

36

Оліївська сільська

73

64

9

Піщівська сільська

44

44

Попільнянська
селищна

169

154

Потіївська сільська

14

14

Пулинська селищна

123

109

11

2

244

219

20

4

81

79

1

181

168

11

Ружинська селищна

176

162

13

Семенівська
сільська

53

53

2
1

139

5

Станишівська сільська

96

92

4

Старосілецька сільська

70

67

3

1

Стриївська сільська

64

64

1

Тетерівська сільська

66

57

9

1

1

Ушомирська сільська

124

112

11

1

1

Харитонівська сільська

18

18

Хорошівська селищна

184

168

12

Червоненська селищна

49

45

4

Черняхівська селищна

170

159

10

Чижівська сільська

87

74

13

1

Чоповицька селищна

52

51

1

1

Чуднівська міська

211

188

15

42

42

Ярунська сільська

81

81

Житомирська обласна
рада

1070

ВСЬОГО

11000

15

14

1

1
1

1
1

Швайківська сільська

ІРЦ

ЗПО

ЗДО

ЗЗСО

144

895

86

146

800

86

247

800

1

4

1

7

1

38
8825

Інтернати

4

ЗПФО

59

Всього

Інтернати

ЗПФО

ЗВО

ІРЦ

ЗДО

ЗПО

Словечанська сільська

63

Радомишльська
міська
Райгородоцька
сільська
Романівська
селищна

Територіальна
громада

ЗВО

Миропільська
селищна
Народицька
селищна
Новоборівська
селищна
Новоград-Волинська
міська
Новогуйвинська
селищна

ЗЗСО

Територіальна
громада

Всього

Статистика підвищення кваліфікації педагогічних працівників
у розрізі територіальних громад та закладів освіти

118

29
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Факультет підвищення кваліфікації. Деканат.
Лабораторія змісту та моніторингу якості
післядипломної освіти

Курси підвищення кваліфікації

Завідувач лабораторії
Корнілова Тетяна Борисівна

Розробка та супровід програм курсів ПК за
регіональним замовленням

29 програм обсягом 30 годин

Організація та
проведення курсів
Координація
кураторів курсів та
викладачів
Підготовка
документів

 4 програми для керівників ЗО
 19 програм для вчителів-предметників
 6 програм для педагогів у соціальній,
психологічній, виховній, корекційній галузях

10 програм обсягом 120 годин
 6 програм для педагогічних працівників ЗДО
 4 програми для педагогічних працівників ЗПО
Розробка та супровід програм курсів ПК за формою
дистанційного навчання з використанням
дистанційних технологій у синхронному або
асинхронному режимі
 6 програм для педагогічних працівників за
темою
«Створення
сучасного
освітнього
середовища»
 8 програм тематичних курсів для педагогічних
працівників (різних категорій)
 2 програми для новопризначених керівників
ЗЗСО
 17 програм інтегрованих курсів
12

Факультет підвищення кваліфікації.
Кафедра педагогіки й андрагогіки
Наукова тема
«Розвиток професійних компетентностей педагога
в закладі післядипломної педагогічної освіти
(андрагогічні та педагогічні аспекти)»
Завідувач кафедри
Косигіна Олена Володимирівна,
кандидат психологічних наук, доцент

Діяльність кафедри

НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Аудиторна
(год)

Позааудиторна
(год)

Косигіна О. В.

364

141

Гусак В. М.

350

130

Грабовський П. П.

404

193

Запорожцева Ю. С.

388

294

Адамович І. В.

396

165

Фамілярська Л. Л.

472

160

Корнілова Т. Б.

166

74

Бовсунівська Г. Г.

160

82

Трохименко Т. О.

162

80

Конопацька О. С.

170

68

ПІБ

Організаційна
діяльність
Методична
діяльність
Наукова
діяльність

Навчальна
діяльність

13

Факультет підвищення кваліфікації.
Кафедра педагогіки й андрагогіки
НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Стаття
фахова
(к-сть)

Статті в
інших
виданнях
(к-сть)

Участь у
конференціях
різних
рівнів
(к-сть)

Косигіна О. В.

2

3

16

2

Гусак В. М.

1

2

2

2

Грабовський П. П.

1

1

2

2

Запорожцева Ю. С.

1

-

7

3

Адамович І. В.

1

2

17

4

Фамілярська Л. Л.

1

3

4

3

Корнілова Т. Б.

-

1

3

2

Бовсунівська Г. Г.

-

1

2

-

Трохименко Т. О.

-

1

2

-

Конопацька О. С.

-

2

-

-

7

14

51

18

ПІБ

Всього

Тези
конференцій
(к-сть)

Наукові та науково-методичні
статті, монографії, посібники,
тези конференцій

Наукова діяльність членів
кафедри

Співпраця з фондами,
громадськими організаціями,
науковими центрами,
освітніми установами

Резолюція за результатами
роботи секції II «Андрагогічний
супровід особистісного та
професійного зростання
педагога НУШ»

Організація та проведення секції «Андрагогічний супровід особистісного та професійного
зростання педагога Нової української школи» Всеукраїнської науково-практичної
інтернет-конференції (онлайн) «Розвиток професійної компетентності педагогічних
працівників Нової української школи в умовах післядипломної освіти» (Косигіна О.В.)
14

Факультет підвищення кваліфікації.
Кафедра педагогіки й андрагогіки
МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Участь у методичних
заходах Інституту

Участь у
зовнішніх
методичних
заходах

Семінари – 4

Вебінари – 56

Практикум – 2

Тренінги – 10

Тренінг – 1

Семінари – 5

Діалогова платформа – 2

Всеукраїнська
робоча нарада – 1

Вебінар – 1
Онлайн-форум – 1
Обласний етап
міжнародних
конкурсів – 1
Обласний етап
всеукраїнських
конкурсів – 2

Круглі столи – 2
Онлайн-марафон –
2

Інше – 9

Підвищення кваліфікації

Рецензування метод. матеріалів
(МАН, дипломні роботи тощо)

2 напрями:
7 осіб – курси підвищення
кваліфікації при ДЗ УМО НАПН
України за спеціальністю «Теорія і
технологія забезпечення якості
освіти в умовах сучасних
трансформацій» (180 год)
9 осіб – курси підвищення
кваліфікації на базі Державного
університету «Житомирська
політехніка» за спеціальністю 126
«Інформаційні системи та
технології» за програмою
«Підвищення кваліфікації
педагогічних і науковопедагогічних працівників
(тьюторів) з питань організації
дистанційного навчання в закладі
післядипломної педагогічної
освіти» (на базі платформи Moodle)
(108 год)

3 роботи – рецензування
кваліфікаційних (дипломних) робіт
2 роботи – рецензування наукової
статті
1 робота – рецензування
навчального посібника для
спеціальної школи
1 робота – рецензування освітньої
програми для спеціальної школи
1 робота – рецензування збірника
матеріалів регіональної науковопрактичної інтернет-конференції
1 робота – рецензування посібника з
української літератури для адаптації
учнів НУШ у 5 класі ЗЗСО
1 робота – рецензування
дидактичного посібника
3 роботи – рецензування матеріалів
на підтвердження звання
«Народний художній колектив»
1 робота – рецензування збірки
казок
140 робіт – рецензування матеріалів
виставки перспективного
педагогічного досвіду «Сучасна
освіта Житомирщини 2021»

Вебінари, семінари,
тренінги, круглі столи,
марафони, форуми, наради
різних рівнів
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Факультет підвищення кваліфікації.
Кафедра педагогіки й андрагогіки
ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Участь в організаційних
структурах
Інституту
Вчена рада – 3 особи
Науково-методична рада – 2
особи
Рада якості освіти – 2 особи

Участь
у конкурсах, олімпіадах обласного рівня
(голова, член журі тощо)
1. Обласна оглядова комісія з присвоєння та підтвердження почесного звання
«Зразковий художній колектив» – 1 особа
2. Обласний етап Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика –
член журі – 2 особи
3. Обласний конкурс на краще відео з популяризації робітничих професій «Світ
професій: очима молоді», наказ від 29.03.2021 № 77 навчально-методичного
кабінету професійно-технічної освіти у Житомирській області (член журі) –
1 особа
4. Обласний конкурс на кращий дистанційний курс з професії, навчального
предмета, наказ департаменту освіти і науки ОДА від 16.11.2021 № 99 (член
журі) – 1 особа
5. Зональний тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021» (номінація
«Трудове навчання») (член журі) – 1 особа
6. Всеукраїнський конкурс «Учитель року – 2022» у номінації «Біологія» І етап (член
журі) – 1 особа
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Факультет підвищення кваліфікації.
Кафедра суспільно-гуманітарних дисциплін
Завідувач кафедри
Коврігіна Лілія Михайлівна,
кандидат філологічних наук

Наукова тема
«Розвиток професійних компетентностей педагога в закладі
післядипломної педагогічної освіти (соціально-управлінські аспекти)»

НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Діяльність кафедри
Аудиторна
(год)

Позааудиторна
(год)

Коврігіна Л. М.

138

133

Пастовенський О. В.

356

99

Дікова-Фаворська О. М.

388

187,5

Ренькас Б. М.

180

90

Орлова О. А.

386

164

Сюравчик М. К.

114

40

Плосков В. О.

170

97,75

Шегеда А. Ф.

132

61

Шабінська О. Д.

170

74

Печенюк А. П.

144

192

Кучинська Л. Ф.

244

193

Мастеркова Т. В.

424

187,5

Доброльожа Г. М.

164

61

ПІБ

Організаційна
діяльність

Методична
діяльність
Наукова
діяльність

Навчальна
діяльність
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Факультет підвищення кваліфікації.
Кафедра суспільно-гуманітарних дисциплін
НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
Стаття
фахова

Статті в
інших
виданнях

Участь у
конференціях
різних рівнів

Тези
конференцій

Коврігіна Л. М.

2

1

1

1

Пастовенський О. В.

2

3

2

1

Дікова-Фаворська О. М.

3

3

8

2

Ренькас Б. М.

1

1

1

1

Орлова О. А.

2

1

4

1

Сюравчик М. К.

-

-

1

1

Плосков В. О.

1

-

-

-

Шегеда А. Ф.

-

2

2

2

Шабінська О. Д.

-

-

1

1

Печенюк А. П.

-

4

1

1

Кучинська Л. Ф.

1

-

1

1

Мастеркова Т. В.

2

1

1

1

Доброльожа Г. М.

1

1

2

-

15

13

24

12

ПІБ

Всього

Публікації викладачів
кафедри

Участь у
конференціях
Наукова діяльність членів
кафедри
Співпраця з фондами,
громадськими
організаціями,
науковими центрами,
освітніми установами

18

Факультет підвищення кваліфікації.
Кафедра суспільно-гуманітарних дисциплін
МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Участь у
методичних
заходах
Інституту

Участь у
зовнішніх
методичних
заходах

Підвищення
кваліфікації

Рецензування
метод.
матеріалів

Методичні
рекомендації

24

51

19

44

2

ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Участь в
організаційних
структурах
Інституту
Член вченої ради
КЗ
«Житомирський
ОІППО» ЖОР
(5)
Член науковометодичної ради КЗ
«Житомирський
ОІППО» ЖОР (5)
Член ради з якості
освіти (2)

Участь
у конкурсах, олімпіадах обласного
рівня
(голова, член журі тощо)
Голова журі конкурсу учнівських робіт з
соціології МАН (1)
Член журі МАН (1)
Член журі обласного турніру юних
правознавців (1)
«Учитель року – 2021»: голова журі (1), член
журі (3)
Член оргкомітету обласного етапу
всеукраїнських учнівських олімпіад (1)
Член оргомітету XІІ Міжнародного мовнолітературного конкурсу учнівської та
студентської молоді імені Тараса Шевченка
(2)
Член оргкомітету XXІІ Міжнародний конкурс
з української мови імені Петра Яцика
(заступник голови журі) (2)

Підготовка та участь у
Участь у
конкурсах,
всеукраїнських та
олімпіадах
міжнародних виставках
всеукраїнського рівня (голова,
член журі тощо )
Член оргкомітету Член
оргкомітету
з
всеукраїнського
підготовки
матеріалів
ХІІ
виставки
етапу олімпіади (1) Міжнародної
«Інноватика в сучасній освіті»
(2)
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Факультет підвищення кваліфікації.
Кафедра психології
Завідувач кафедри
Бойко Ірина Іванівна,
кандидат психологічних наук, доцент

Наукова тема
«Розвиток професійних компетентностей педагога в закладі
післядипломної педагогічної освіти (психологічні аспекти)»

НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Аудиторна
(год)
408

ПІБ
Бойко І. І.
Кльоц Л. А.
Дем’янчук О. О.
Голентовська О. С.
Гуменюк А. В.
Завязун Т. В.

Позааудиторна
(год)
154

Діяльність кафедри

130
168
32
22
134

Організаційна
діяльність

374
352
98
100
220

Методична
діяльність
Наукова
діяльність

ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Участь в
організаційних
структурах
Інституту

Участь у конкурсах,
олімпіадах
всеукраїнського
рівня (голова, член
журі тощо )

Член вченої ради
(2)
Член науковометодичної ради
(2)

Член журі
Всеукраїнського
конкурсу авторських
програм «Нові
технології в Новій
школі» (3)

Проведення
конкурсу
авторських
програм
практичних
психологів і
соціальних
педагогів
Всеукраїнський
конкурс авторських
програм «Нові
технології в Новій
школі» (3)

Експертиза
психологічного/
соціологічного
інструментарію

Навчальна
діяльність

Членство в обласній
експертній комісії з
експертизи
психологічного
інструментарію (3)
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Факультет підвищення кваліфікації.
Кафедра психології
НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
Тези
конференцій
(кіл-сть)

Рецензування
наукових
матеріалів

Рецензування
навч.-метод.
рекомендацій,
кваліфікаційних
робіт

13

8

1

2

1

8

2

-

2

1

1

12

7

-

-

Завязун Т. В.

-

1

1

1

-

-

Голентовська О. С.

-

4

8

3

-

-

Гуменюк А. В.

-

1

2

2

-

-

Стаття
фахова
(кіл-сть)

Статті в
інших
виданнях
(кіл-сть)

Бойко І. І.

1

1

Кльоц Л. А.

1

Дем’янчук О. О.

ПІБ

Участь у
конференціях
різних рівнів
(кіл-сть)

Регіональна кафедральна конференція
Співпраця з фондами,
громадськими
організаціями

Наукова діяльність
членів кафедри

Тема інтернет
конференції

Кількість
учасників

Психологопедагогічні
проблеми розвитку
професійних
компетентностей
педагогічного
працівника
закладу освіти

35

Назва
збірки

Психолого-педагогічні
проблеми розвитку
професійних
компетентностей
педагогічного працівника
закладу освіти

Кількість
статей

20
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Факультет підвищення кваліфікації.
Кафедра психології
МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Участь у методичних
заходах Інституту
(кількість осіб)

Участь у зовнішніх
методичних заходах
(кількість осіб)

Підвищення кваліфікації
(кількість осіб)

Рецензування метод.
матеріалів
(кількість)

13

16

8

18

Методичні
посібники

Використання малих фольклорних форм у системі корекційної роботи з дітьми із важкими
порушеннями мовлення :навчально-методичний посібник / Дем’янчук О. О., Подоліна Т. П.
Житомир : Полісся, 2021. 48 с.

Індивідуальна програма розвитку дитини з особливими освітніми потребами: створення,
реалізація, моніторинг : навчально-методичний посібник / КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР ; за
ред. О. С. Голентовської. Житомир, 2021. 216 с.
Методичні
матеріали

Психолого-педагогічні проблеми розвитку професійних компетентностей педагогічного працівника
закладу освіти: збірка науково-методичних праць / за заг. ред. І. І. Бойко, Л. А. Кльоц. Житомир :
Комунальний заклад «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»
Житомирської обласної ради, кафедра психології, 2021. 77 с.

Методична діяльність
членів кафедри
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Факультет підвищення кваліфікації.
Кафедра методики викладання навчальних предметів
Завідувач кафедри
Наукова тема
Смагіна Таїса Миколаївна,
«Розвиток
професійних
компетентностей
педагога
в закладі
кандидат педагогічних
післядипломної педагогічної освіти (методичний аспект)»
наук, доцент
НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Аудиторна
(год)
360
348
158
84
66
210
380
180
404
158
144
176

Позааудиторна
(год)
200
60
72
64
52
129
208
108
153
41
60
27

Гречина М. І.

168

72

Полякова Т. М.

120

73

Роміцина Л. В.

234

7,5

Стахов М. В.

п/о

п/о

Харченко Г. І.

120

95

Доготар Ю. В.

п/о

п/о

Щербань П. І.

п/о

п/о

Кадащук А. Р.

п/о

п/о

ПІБ

Смагіна Т. М.
Шуневич О. М.
Калінін В. О.
Смагін І. І.
Чуян І. Л.
Андрійчук О. І.
Поліщук Н. М.
Бовсунівський В. М.
Колеснікова І. В.
Гуменюк І. Б.
Гошко А. М.
Колесник К. І.

Діяльність кафедри

Організаційна
діяльність
Методична
діяльність
Наукова
діяльність
Навчальна
діяльність
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Факультет підвищення кваліфікації.
Кафедра методики викладання навчальних предметів
НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Стаття
фахова

Статті в
інших
виданнях

Участь у
конференціях
різних рівнів

Тези
конференцій

Рецензування
наукових
матеріалів

Рецензування
навч.-метод.
рекомендацій,
кваліфікаційних робіт

Смагіна Т. М.

2

1

2

2

1

-

Шуневич О. М.

2

1

2

2

-

2

Калінін В. О.

2

1

2

2

2

-

Смагін І. І.

1

1

-

1

2

-

Чуян І. Л.

1

1

2

1

-

-

Андрійчук О. І.

1

1

3

3

-

-

Поліщук Н. М.

1

1

2

2

4

-

Бовсунівський В. М.

1

1

5

2

-

5

Колеснікова І. В.

2

2

3

3

-

2

Гуменюк І. Б.

-

2

3

2

-

-

Гошко А. М.

1

-

-

-

-

-

Колесник К. І.

-

2

-

-

-

1

Гречина М. І.

-

-

2

2

-

-

Полякова Т. М.

-

-

1

1

-

-

Роміцина Л. В.

1

2

2

2

-

-

Стахов М. В.

-

-

-

-

-

-

Харченко Г. І.

1

-

-

-

-

-

Доготар Ю. В.

-

-

-

-

-

-

Щербань П. І.

-

-

1

1

-

-

Кадащук А. Р.

-

1

1

-

-

ПІБ

-

Конференція
«Базова освіта НУШ:
процесуальне
правонаступництво»

Співпраця з фондами,
громадськими
організаціями, науковими
центрами, освітніми
установами

Інформація
про монографію
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Факультет підвищення кваліфікації.
Кафедра методики викладання навчальних предметів
МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Участь у
методичних
заходах
Інституту

Участь у
зовнішніх
методичних
заходах

Підвищення
кваліфікації
(осіб)

Рецензування
метод.
матеріалів

Методичні
рекомендації

Підручники

Методичні
матеріали

38

125

39

46

7

3

4

ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Участь в організаційних
структурах
Інституту
Вчена рада (4)
Методична рада (4)
Рада з якості освіти КЗ
«Житомирський ОІППО»
ЖОР (3)
Консультативна рада з
питань ЗСО при
Президентові України (1)

Участь
у конкурсах, олімпіадах обласного рівня
(голова, член журі тощо)

Інше

Голова журі олімпіади з предмета (14)
Оцінювання матеріалів
Голова (член) фахового журі «Учитель року» (8)
обласної виставки (129)
XІІ Міжнародний мовно-літературний конкурс
учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка
(1)
XXІІ Міжнародний конкурс з української мови імені
Петра Яцика (заступник голови журі) (1)
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Лабораторія методичного забезпечення
Завідувач Печенюк Алла Павлівна
СЕМІНАРИ ТА ДОБРІ
ПРАКТИКИ
Обсяги проведення – 36 год
Доповідачі – 12 педагогів
Учасники – 440 педагогів

НОВА УКРАЇНСЬКА
ШКОЛА
Кількість напрямків – 23
Кількість груп – 356
Всього вчителів – 9 688:
 учителі початкової школи –
1 991;
 учителі закладів загальної
середньої освіти, які
забезпечуватимуть
реалізацію нового
Державного стандарту
базової середньої освіти –
7 086;
 асистенти вчителів – 611

МЕТОДИЧНИЙ Е-HUB
Кількість матеріалів –
1 085
З них:
 актуальні події – 193
 нормативні документи –
103
 програмно-методичне
забезпечення – 115
 форми навчання
(виховання) – 145
 зміст навчального
предмета (виховання) –
167
 методи навчання (форми
виховання) – 164
 відеоматеріали – 110
 інфографіка – 91

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ
 Участь у нарадах педагогічних
працівників (методистів) – 17
 Організація курсів при ЦІПО
ЗВО УМО НАПНУ – 27 осіб
 Підготовка до проведення
українсько-австрійського
проєкту – 67 матеріалів
 Листування з місцевими
органами управління освіти –
173 листа
 Захист випускних робіт при
ЦІПО ЗВО УМО НАПНУ – 2
 Участь в нарадах з НУШ – 7
нарад
 Участь у серпневому форумі
«Освіта Житомирщини 30: час
важливих змін» – 1
 Курси цивільної оборони з
категорії «Посадові особи, на
яких покладені обов'язки з
питань ЦЗ (за відсутності
окремої штатної одиниці) в
місцевих органах виконавчої
влади та органах місцевого
самоврядування» – 1 особа
 Проведення діалогової
платформи «Дорожня карта
базової НУШ» – 22 заходи
 Методична підтримка пілотних
шкіл – 8 заходів,
56 консультацій
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Лабораторія методичного забезпечення
Підготовка та організація одноденного онлайнсемінару з підвищення кваліфікації на тему
«Викладання німецької мови як іноземної у сучасних
реаліях» спільно з Goethe-Institut в Україні

Підготовка та організація одноденного онлайнсемінару з підвищення кваліфікації на тему
«Викладання німецької мови як іноземної у сучасних
реаліях» спільно з Goethe-Institut в Україні

Проведення доброї практики «Кейс креативних ідей
завершення навчального року»
(для педагогів-організаторів)

Проведення доброї практики вчителів ЖЕЛ № 24
Мухортової Ю. О., Шульги-Пасічник О. А.
«Українська література: примусити не можна
зацікавити»
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Лабораторія методичного забезпечення
Проведення доброї практики тренера
«Демократична школа» «Ефективність та зручність
інструментів рамки компетентностей для культури
демократії у формуванні громадянської
компетентності»

Добра практика
«Організація діяльності учнів з документами
на уроках історії»

Проведення доброї практики
«Розвиток самостійності учнів як засобу організації
пізнавальної діяльності»

Добра практика
«Використання новітніх
методик викладання біології»
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Лабораторія методичного забезпечення
Проведення доброї практики «Навчання англійської
мови у контексті реалізації Державних стандартів
початкової і базової середньої освіти»

Добра практика
«Мозочкова стимуляція в роботі з дітьми з
особливими освітніми потребами»

Добра практика
«Розвиток емоційно-ціннісної сфери у дітей
дошкільного віку» (за авторською програмою
«Експедиція до Задзеркалля»)

Підготовка та проведення семінару «Підготовка до
профільного навчання учнів з особливими освітніми
потребами у спеціальній школі»
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Лабораторія освітнього адміністрування

Конкурси
для освітян
Учитель року
Джерело творчості

Учнівські конкурси
та олімпіади
Олімпіади з навчальних
предметів
Міжнародний мовнолітературний конкурс
ім. Т. Шевченка
Міжнародний конкурс з
української мови
ім. П. Яцика

Завідувач
Кравчук Наталія Віталіївна

Виставкова
діяльність
«Сучасна освіта
Житомирщини»
Міжнародні виставки та
форуми

Управлінські процеси
Адміністрування ЄДЕБО
Супровід ліцензійної справи
Розробка проєкту плану та
звіту Інституту
Моніторинг якості освітньої
діяльності на курсах ПК
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Номінації:
«Керівник закладу
освіти»
«Українська мова та
література»
«Математика»
«Трудове навчання»

Переможці обласного етапу та
досягнення на всеукраїнському етапі
конкурсу:
 Баранова Лілія Миколаївна, вчитель
ліцею № 2 м. Житомира (ІІІ місце у
номінації «Українська мова та
література»)
 Позняков Павло Миколайович,
директор ліцею № 25 м. Житомира
(дипломант у номінації «Керівник
закладу освіти»)
 Яценко Наталія Станіславівна,
вчитель Хажинської
загальноосвітньої школи I-III ступенів
Семенівської сільської ради
(дипломант у номінації «Математика»)
 Вигівська Алла Станіславівна,
вчитель Поліського ліцею
Ушомирської сільської ради
Конкурс «Учитель року»:
«Дистанційка» як нові
можливості для учнів та
вчителів?

Зональний етап І туру Всеукраїнського
конкурсу «Учитель року – 2022»
ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТА

БІОЛОГІЯ

Консультування учасників
зонального етапу І туру
Консультування учасників
відбіркового етапу І туру
Навчання членів журі

МИСТЕЦТВО

Організація зонального етапу І туру
Проведення вебінарів для учасників
відбіркового етапу

ІНФОРМАТИКА

Поповнення контенту Facebook та
сайту «Учитель року – 2022»
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Виставкова діяльність

«Сучасна освіта
Житомирщини – 2021»
•
•
•
•
•

Представлених робіт – 741
Перевірка на плагіат
(допущено 458 робіт)
Анатований каталог
перспективного педагогічного
досвіду
Поширення кращих практик
на сайті лабораторії освітнього
адміністрування

Міжнародні виставки та
форуми
•
•
•

Участь у Міжнародній
виставці «Інноватика в
сучасній освіті»
(золота медаль)
Організація та проведення в
рамках виставки вебінару
«Ресурсний центр підтримки
інклюзивної освіти: вектори
діяльності в умовах розвитку
інклюзивної компетентності
педагогічних працівників»

33

Всеукраїнські учнівські
конкурси та олімпіади

Всеукраїнські
учнівські олімпіади з
навчальних предметів

Міжнародний
мовно-літературний
конкурс імені Тараса
Шевченка

 Організаційний
супровід проведення
ІІ та ІІІ етапів
(накази, листування,
збір та обробка
звітів та заявок)
 Висвітлення подій у
соцмережі Facebook
 Консультування
 Вебінар щодо
проведення ІІІ етапу
олімпіади

 Розробка форми для
реєстрації учасників
 Методичний супровід
роботи членів журі
 Організація та
проведення
обласного етапу
Конкурсу
 Висвітлення
результатів у
соцмережі та на
сайті

Міжнародний
конкурс з
української мови
імені Петра Яцика

 Розробка форми для
реєстрації учасників
 Методичний супровід
роботи членів журі
 Організація та
проведення
обласного етапу
Конкурсу
 Висвітлення
результатів у
соцмережі та на
сайті
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Лабораторія навчально-методичної
інформації
Завідувач Войналович Анатолій Пантелеймонович

Методичний супровід
Концепції «Нова
українська школа»,
Державних освітніх
стандартів

Організаційнометодична
підтримка
інноваційної
діяльності освітніх
закладів

Розвиток
інформаційноосвітнього
середовища

Окремі питання інформаційного супроводу
методичної діяльності
Вид діяльності

Кількість

Огляд фахових педагогічних
журналів
Бібліографічний огляд наукових
журналів
Огляд освітянських новин

24

Огляд подій в освіті регіону

19

Огляд видань Інституту

10

Огляд інформаційних видань
України

11
43

6
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Лабораторія навчально-методичної
інформації
Тематика статей електронного науково-методичного
журналу «Житомирщина педагогічна»
Назва рубрики

Актуальне інтерв’ю
Освітні технології
Нова українська школа
Дистанційне навчання
Освітній моніторинг
Інклюзивна освіта
Психологічні аспекти освіти
Творчий портрет вчителя
Видатні постаті
Юридична консультація
Освітянські події. Коментарі
Інформаційно-комунікативні
технології
Практики змін
Проєктна діяльність
Шлях до успіху
Експериментальна діяльність
Національне виховання
Управління якістю освіти
Освітнє середовище дошкілля
Школа методиста
Всього

Кількість статей в
номері
№1
№2
№3
№4
1
1
1
3
3
2
1
2
2
3
1
1
2
1
1
1
1
3
2
2
1
1
3
1
1
1
1
1
1
2
1
1
16

12

1
1
1
1
1
15

1
1
1
1
15

Відомості про авторів та кількість статей
електронного науково-методичного журналу
«Житомирщина педагогічна»
Автори статей

Разом
№1

в т. ч.
№2 №3

№4

Учителі

20

8

2

4

6

Керівники
установ і
закладів освіти

11

1

4

3

3

Методичні
працівники
(в т. ч. ОІППО)

17

2

4

8

3

Наукові
працівники

11

4

1

4

2

Працівники
ЗДО,
інтернатних
закладів
Психологи,
соціальні
педагоги

5

3

1

-

1

1

1

-

-

-

Викладачі
коледжів

1

-

1

-

-

66

19

13

19

15

Всього
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Лабораторія навчально-методичної
інформації
Формування бази даних випускників та підготовка загального
замовлення на виготовлення документів про загальну середню
освіту для випускників 2021 року

12 414

Свідоцтво про здобуття базової середньої
освіти (у т. ч. з відзнакою – 782, для осіб з
особливими освітніми потребами – 81)

Свідоцтво про здобуття повної загальної
середньої освіти (у т. ч. з відзнакою «срібна
медаль» – 153, з відзнакою «золота медаль» – 546)

1 745

7 460

Документи про загальну середню освіту для
закладів професійно-технічної освіти

Дублікати документів про
загальну середню освіту

151
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Лабораторія упровадження освітніх
інновацій

Завідувач
Шегеда
Антон Федорович

Місяць

Щомісячний моніторинг якості діяльності
Інституту

По структурним
підрозділам
(кількість оглядів)

Зведена
(кількість оглядів)

Січень

40

25

Лютий

65

40

Березень

57

40

Квітень

70

57

Травень

49

42

Червень

49

42

Вересень

52

48

Жовтень

51

47

Листопад

47

45

Грудень

40

34
38

Лабораторія упровадження освітніх
інновацій

Матеріали, представлені на методичному Е-hub
Актуальні події

8

Нормативні документи

30

Програмно-методичне
забезпечення

19

Освітні інновації

13

Нова українська школа

10

Моніторинг

11

Інклюзивна освіта

7

Відеоматеріали

13

Інфографіка

13

Сертифікація

21

Опорні заклади

12

Chart Title in here
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Лабораторія
інформаційно-комунікаційних технологій

Надання допомоги викладачам
та методистам кафедр
Інституту з питань
використання ІКТ у професійній
діяльності

Адміністрування
сайтів Інституту

Платформа Moodle
Google Сервіси
Система «Деканат»
Використання ТЗН

Підтримка
Модернізація
Оптимізація
Моніторинг працездатності

Підтримка ділового
електронного листування із
закладами освіти і науки міст,
ОТГ, МОН України та інших
організацій
Реагування на аварійні
ситуації, пов’язані з
ушкодженням апаратного
забезпечення персональних
комп’ютерів Інституту в
межах первинного ремонту

Міністерство освіти і науки України
Департамент освіти і науки
Житомирської обласної державної
адміністрації
Місцеві органи управління освітою

Обслуговування сервера
Програмне забезпечення
Мережеве обладнання
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Навчально-методичний кабінет
психологічної служби
Методична діяльність

Завідувач
Осадчук Наталія Олександрівна

• План заходів щодо профілактики булінгу в освітньому процесі; шляхів
реагування на доведений випадок булінгу в освітньому закладі
• Методичні рекомендації «Запобігання та протидія насильству»
• Тези статей:
Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція (онлайн)
«Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників Нової
української школи в умовах післядипломної освіти»:
- «Особливості соціально-педагогічного супроводу дітей у період складної
соціально-політичної ситуації та військових дій в Україні»
- «Вимоги щодо формування професійних компетентностей практичного
психолога закладу освіти»
Регіональна науково-практична інтернет-конференція «Психологопедагогічні проблеми розвитку професійних компетентностей педагогічного
працівника закладу освіти»:
- «Психологічна підтримка дистанційного навчання»
- «Комплексний підхід щодо вирішення проблеми
насильства над дітьми»
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Навчально-методичний кабінет
психологічної служби
Підвищення професійного рівня фахівців психологічної служби

Аналітична діяльність

• Організаційно-методична підтримка Всеукраїнського конкурсу авторських
програм практичних психологів та соціальних педагогів «Нові технології у новій
школі» у номінації «Розвивальні програми»
• Методичне забезпечення та проведення курсів підвищення кваліфікації:
- розроблено програми підвищення кваліфікації (практичних психологів,
соціальних педагогів, практичних психологів і соціальних педагогів ЗДО
авторські програми для практичних психологів «Онлайн-інструментарій
психологічного консультування», Арт-методи в діяльності практичного
психолога працівників психологічної служби «Створення сучасного освітнього
середовища»
- курси практичних психологів – 9 груп, соціальних педагогів – 4 групи,
практичних психологів і соціальних педагогів – 4 групи
• Участь у проведенні обласної учнівської олімпіади з психології при Поліському
національному університеті
• Організаційно-методичне забезпечення засідання обласної експертної комісії
по експертизі переліку психодіагностичних методик та психокорекційних
(соціально-перетворювальних) комплексів практичних психологів і соціальних
педагогів
Підвищення кваліфікації працівників НМК ПССО: Всеукраїнські конференції –
3, мультимедійні курси «Школа кар’єрного консультанта» - 1, онлайн-наради –
2, семінар-практикуми - 2, практикуми – 3, онлайн-семінари – 2, вебінари - 3,
онлайн-уроки – 2

• Підготовка аналітичної довідки про діяльність психологічної служби області за 2020–2021 навчальний рік

• Збір та аналіз даних про профілактичні заходи щодо зниження рівня вживання психоактивних речовин
• Аналіз анкетування дітей, батьків та класних керівників щодо профілактики негативних тенденцій у
молодіжному середовищі
• Збір матеріалу на книгу в розділ про історію розвитку психологічної служби України (Український науковометодичний центр психологічної служби системи освіти)
• Збір та комплектація даних про кадрове забезпечення працівниками психологічної служби освітніх закладів
області
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Навчально-методичний кабінет
психологічної служби
Організаційна діяльність
• Організація та проведення:
- семінар «Формування психологічної компетентності педагога щодо розвитку
емоційного інтелекту дітей та учнів» (36 учасників)
- діалогова платформа з теми «Дорожня карта базової НУШ» для працівників
психологічної служби освітніх закладів області (102 учасники)
• Участь у проведенні:
- онлайн-зустрічі працівників психологічної служби міста НовоградаВолинського «Психологічний супровід освітнього процесу» (45 учасників)
- семінар-нараді для працівників психологічної служби закладів професійної
(професійно-технічної) освіти області з питань удосконалення професійної
компетентності фахівців психологічної служби як передумови підвищення
ефективності функціонування закладу П(ПТ)О (30 учасників)
- всеобучі батьків прийомних сімей на тему «Форми, методи, прийоми роботи
з важковиховуваними дітьми» (23 учасники)
- навчання педагогів на курсах підвищення кваліфікації щодо реалізації
Концепції «Нова українська школа» для вчителів початкових класів та
вчителів, які викладатимуть у 5-х класах

• Адміністрування сайту НМК ПССО та групи «Психологічна служба Житомирщини»
• Наповнення матеріалами онлайн-платформи курсів підвищення кваліфікації працівників психологічної служби та
педагогічних працівників
• Участь у розробці Календаря активних дій «Комфортна школа» на реалізацію Національної стратегії розбудови
безпечного і здорового освітнього середовища у Новій українській школі
• Розробка анкет для дітей (10–18 років), батьків та класних керівників щодо профілактики негативних тенденцій у
молодіжному середовищі
• Підготовка даних для розпорядчих документів щодо оптимізації діяльності працівників психологічної служби:
- проєкти наказів департаменту освіти і науки Житомирської ОДА – 2
- листи місцевим органам управління освітою – 7
- протоколи засідань: обласної експертної комісії по експертизі переліку психодіагностичного інструментарію – 1;
організаційного комітету та членів журі Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і
соціальних педагогів «Нові технології у новій школі» – 3
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Ресурсний центр підтримки
інклюзивної освіти
Завідувач Голентовська Ольга Святославівна
Організаційний
напрямок
Консультаційна
робота
Методична
діяльність
•
•
•
•
•
•
•

•

Організаційний напрямок діяльності

Наукова діяльність

• Організація та планування Регіональної
науково-практичної інтернет-конференції
«Організація індивідуальної освітньої траєкторії
Підвищення
для дитини з особливими освітніми
кваліфікації фахівців
потребами» (програма, збірник, сертифікати
РЦПІО
участі), вебінарів, семінарів-практикумів для
вчителів, педагогічних працівників ІРЦ
Підвищення кваліфікації • Організація тренінгу для асистентів учителів
НУШ за кошти державної субвенції
педагогічних працівників

Адміністрування:
автоматизованої системи АС «ІРЦ» (зареєстровано 68 закладів освіти Житомирської області)
сторінки ФБ (щоденне оновлення контенту)
сайту ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти
Організація 3-х онлайн-нарад для фахівців ІРЦ щодо огляду змін у нормативно-правовій базі, яка регулює їх
діяльність: перемовини із запрошеними до нарад державними експертами МОН України (узгодження усіх
організаційних моментів: зміст питань для обговорення, тривалість, доступ до платформи)
Розробка дизайну сертифікатів участі у конференції, семінарах-практикумах, вебінарах
Розробка гугл-форм для коректного оформлення даних про слухачів ІРЦ на курсах підвищення кваліфікації,
систематизація отриманих даних про слухачів (посада, назва установи, назва ТГ)
Щотижневі наради співробітників РЦПІО з питань забезпечення якості здійснюваної діяльності як структурного
підрозділу Інституту, участь у нарадах директорату дошкільної, позашкільної та інклюзивної освіти МОН України
щодо оптимізації роботи АС «ІРЦ», методичної підтримки мережі ІРЦ
Організація діяльності фокус-груп фахівців ІРЦ з розробки циклу навчально-методичних матеріалів для
педагогічних працівників, які працюють в умовах інклюзії «Індивідуалізація процесу навчання дітей з особливими
освітніми потребами в умовах інклюзії»
Дизайн та редагування навчально-методичного посібника «Індивідуальна програма розвитку: створення,
реалізація, моніторинг»
Наповнення матеріалами онлайн-платформи Moodle, планування тестового контролю знань для слухачів
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Ресурсний центр підтримки
інклюзивної освіти
Наукова діяльність
• 33 науково-методичних публікації
• Педагогічні працівники підрозділу брали участь у науково-практичних
конференціях, симпозіумах та круглих столах:
- у ролі доповідача – 11
- у ролі слухача – 28

• Проведена Регіональна науково-практична інтернет-конференція
«Організація індивідуальної освітньої траєкторії для дитини з особливими
освітніми потребами»
• Участь у Міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті – 2021»,
результатом якої стала почесна відзнака в номінації «Інноваційні
технології розвитку професійної компетентності педагогів у системі
післядипломної освіти»

Консультаційна діяльність
• Упродовж 2021 року фахівцями центру було
проаналізовано консультаційні запити від
співробітників ІРЦ, педагогічних працівників закладів
освіти:
- 600 консультацій телефоном
(відповідно до журналу обліку звернень)
- 5 листів-відповідей на отримані запити
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Ресурсний центр підтримки
інклюзивної освіти
Підвищення кваліфікації педагогічних працівників
Співробітниками ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти було розроблено 4 програми
підвищення кваліфікації для:
Директорів
інклюзивноресурсних
центрів

Педагогічних працівників
за темою «Створення
сучасного освітнього
середовища для дітей з
особливими освітніми
потребами»

Педагогічних працівників
інклюзивно-ресурсних центрів
(учителів-логопедів, учителівдефектологів, практичних
психологів, учителівреабілітологів)

Асистентів учителів закладів
загальної середньої освіти за
темою «Професійна діяльність
асистентів учителів в умовах
реалізації державного стандарту
базової середньої освіти»

Підвищення кваліфікації фахівців РЦПІО
Співробітники центру впродовж 2021 року успішно
завершили навчання та отримали сертифікати:
Курси підвищення кваліфікації

4

Навчальна програма підготовки тренерів інклюзивної освіти

1

Навчальна програма «Турбота про психічне здоров’я дітей та
молоді»

1

Онлайн-семінари

8

Вебінари

15

Воркшопи

2

Онлайн-лекції

1
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Ресурсний центр підтримки
інклюзивної освіти
Методична діяльність
Заходи навчально-методичного та інформаційно-

Навчально-методичний
посібник
«Індивідуальна
програма розвитку
дитини з особливими
освітніми потребами:
створення, реалізація,
моніторинг»

просвітницького змісту:
• Онлайн-семінар для вчителів української мови та
літератури «Особливості адаптації та модифікації
навчальних програм в умовах інклюзивного навчання»
• Онлайн-семінар для вчителів математики «Особливості
адаптації та модифікації навчальних програм в умовах
інклюзивного навчання»
• Онлайн-семінар для вчителів інформатики «Особливості адаптації та модифікації навчальних програм в
умовах інклюзивного навчання»
• Онлайн-семінар для вчителів географії «Особливості адаптації та модифікації навчальних програм в
умовах інклюзивного навчання»
• Онлайн-семінар для практичних психологів ІРЦ «Особливості діяльності практичних психологів ІРЦ:
психодіагностичний інструментарій»
• Онлайн-семінар для педагогічних працівників ІРЦ «Комплесне обстеження дитини з порушеннями зору»
• Онлайн-семінар для педагогічних працівників ІРЦ «Немовленнєві діти: обстеження, корекція, запуск
мовлення»
• Онлайн-семінар для педагогічних працівників ІРЦ «Індивідуальна програма розвитку дитини з
особливими освітніми потребами в ЗЗСО»
• Семінар-практикум для педагогічних працівників ІРЦ «Індивідуалізація процесу навчання дітей з
особливими освітніми потребами в умовах інклюзії (частина 1, 2, 3, 4)»
• Виступ на онлайн-семінарі для педагогічних працівників ЗЗСО та ЗДО «Порядок організації
інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти та закладах дошкільної освіти»
• Виступ в межах вебінару для експертів ДСЯО «Забезпечення якості інклюзивного навчання у закладах
загальної середньої освіти»
• Виступ в ОДА в межах семінару для керівників відділів освіти та директорів ІРЦ
• Виступ на пленарному засіданні Серпневого форуму «Освіта Житомирщини 30: час важливих змін»
(м. Малин)
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Бібліотека
Завідувач Бондарчук Тетяна Анатоліївна

Напрями бібліотечно-інформаційного обслуговування
Забезпечення інформаційних потреб
користувачів

Організація, використання та збереження
бібліотечних фондів
Передплата періодичних видань
Визначення індексів УДК
для наукових статей та ретрофонду
Поповнення фонду в 2021 році
927 примірників
21 періодичне
видання

Інформаційно-методичне забезпечення
діяльності Інституту
Ведення репозитарію
Актуалізація сайту бібліотеки
на вебпорталі Інституту
Підтримка наукових профілів викладачів
у наукометричних базах

Організовано та створено:
• книжкові виставки – 8, представлено 134 джерела
• виставки-інсталяції – 3, представлено 31 джерело
• віртуальні презентації – 7, представлено 75 слайдів, 27 джерел
• списки нових надходжень – 12 прим.
• списки передплачених періодичних видань – 2 прим.
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Бібліотека
У електронну базу даних
бібліотечного фонду введено понад
10000 примірників
До локального електронного
каталогу було введено 2 071 прим.
З фонду бібліотеки в 2021 році було
вилучено та списано 2 078
примірників
Фондами бібліотеки на постійній
основі користувалися 103 читачі
Визначено 75 індексів УДК для
збірників статей, статей викладачів
Інституту та інших користувачів
бібліотеки
Для абонентів ВРІ створено списки
літератури за такими темами:
• Діяльність професійних спільнот
• Індивідуальна освітня траєкторія
обдарованої дитини
З фондів було видано 1764
примірники документів,
відвідування за звітний період
становило 1 373 (з них 499
віртуальні користувачі).
Перевірено 140 статей на
унікальність тексту
У квітні було створено та розміщено
на вебпорталі Інституту
репозитарій, в якому представлено
179 елементів (статті, збірники,
посібники) та зафіксовано понад
38 000 переглядів

З метою вдосконалення процесу
обслуговування та забезпечення
максимального інформування
слухачів курсів та працівників
інституту бібліотека
співпрацювала з бібліотеками
інших систем та відомств,
зокрема, з бібліотекою
Житомирського державного
університету ім. І. Франка,
бібліотекою державного
університету «Житомирська
політехніка», бібліотекою
Житомирського технологічного
коледжу КНУБА, бібліотекою
Житомирського автомобільнодорожнього фахового коледжу
Національного транспортного
університету та ін.

Завідувач була учасником конференції
«Оберіг, що став генетичним кодом нації» з
доповіддю та статтею «Оберіг щасливої долі –
український вишитий рушник»,
брала участь у актуалізації сторінки ЄДЕБО
щодо наукових статей викладачів
(777 бібліографічних описів),
створювала та редагувала профілі науковців
у наукометричних базах (google scholar, orcid,
бібліометрика української науки) –
57 профілів,
була членом оргкомітету двох конференцій,
проведених в Інституті: Всеукраїнська
науково-практична інтернет-конференція
(онлайн) «Розвиток професійної
компетентності педагогічних працівників
Нової української школи в умовах
післядипломної освіти», 14 травня 2021 року;
Регіональна науково-практична інтернетконференція «Базова освіта НУШ:
процесуальне правонаступництво»,
29 березня 2021 року;
виступала на нарадах науково-педагогічних
та педагогічних працівників,
звітувала на засіданні вченої ради,
включена до робочої групи з сертифікації,
включена до робочої групи з планування та
проведення закупівель,
залучена до створення збірників
конференцій, монографії (збір матеріалу,
редагування списків використаних джерел,
визначення УДК)
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Організаційно-управлінська та
фінансово-господарська діяльність
Головний бухгалтер Суханюк Зоя Францівна
Фінансово-господарська діяльність Інституту у 2021 році
спрямовувалась на раціональне та економне використання
бюджетних коштів
Фінансування закладу здійснювалось за рахунок коштів
обласного бюджету відповідно до затвердженого кошторису
та помісячного плану асигнувань загального фонду бюджету,
коштів спеціального фонду, коштів на виконання заходів,
спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної
загальної середньої освіти «Нова українська школа» за
рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

0000
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Витрати загального фонду по КПКВК 0611120
КЕКВ 2111

Заробітна плата

75,61 %

КЕКВ 2120

Нарахування на оплату праці

15,64 %

КЕКВ 2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

1,7 %

КЕКВ 2240

Оплата послуг (крім комунальних)

КЕКВ 2250

Видатки на відрядження

КЕКВ 2271

Оплата теплопостачання

2,93 %

КЕКВ 2272

Оплата водопостачання та водовідведення

0,04 %

КЕКВ 2273

Оплата електроенергії

0,86 %

КЕКВ 2274

Оплата природного газу

0,31 %

КЕКВ 2275

Оплата інших енергоносіїв та комунальних послуг

0,01 %

КЕКВ 2282

Окремі заходи щодо реалізації державних (регіональних) програм, не
віднесені до заходів розвитку

0,01 %

000

2,82 %
0,07 %
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Організаційно-управлінська та
фінансово-господарська діяльність
Витрати загального фонду по КПКВК 0611142
КЕКВ 2111

Заробітна плата

65,69 %

КЕКВ 2120

Нарахування на оплату праці

14,46 %

КЕКВ 2210

Предмети, матеріали,
обладнання та інвентар

2,13 %

КЕКВ 2240

Оплата послуг (крім
комунальних)

4,23 %

КЕКВ 2250

Інші виплати населенню

13,49 %

Витрати на виконання заходів, спрямованих на
забезпечення якісної, сучасної та доступної
загальної середньо освіти «Нова українська школа»
за рахунок субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам по КПКВК 0611182

0000

КЕКВ 2111

Заробітна плата

61,11 %

КЕКВ 2120

Нарахування на оплату праці

13,16 %

КЕКВ 2210

Предмети, матеріали,
обладнання та інвентар

25,73 %
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Спеціальний фонд закладу утворюється за рахунок
надходження коштів, отриманих як плата за послуги, в тому
числі:
• від послуг, що надаються бюджетними установами згідно
з їхньою основною діяльністю – плата за навчання
педагогічних працівників на курсах підвищення
кваліфікації понад регіональне замовлення
• від додаткової (господарської) діяльності – комп’ютерна
обробка та вартість документів про освіту (атестати,
свідоцтва випускників закладів освіти)
• від реалізації в установленому порядку майна (макулатура)
Протягом 2021 року забезпечено: дотримання бюджетного
законодавства при взятті бюджетних зобов’язань,
своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань. На
підставі даних бухгалтерського обліку складається
бюджетна та фінансова звітність, статистична звітність,
зведена та інша звітність (декларації) у порядку,
встановленому законодавством. Своєчасно та у повному обсязі
відповідних бюджетів. Підготовлено бюджетний запит на 2022

Видатки спеціального фонду
КЕКВ 2111

Заробітна плата

75,61 %

КЕКВ 2120

Нарахування на оплату праці

15,64 %

КЕКВ 2210

Предмети, матеріали,
обладнання та інвентар

1,7 %

КЕКВ 2240

Оплата послуг (крім
комунальних)

2,82 %

000Видатки на відрядження

КЕКВ 2250

0,07 %

КЕКВ 2271

Оплата теплопостачання

2,93 %

КЕКВ 2272

Оплата водопостачання та
водовідведення

0,04 %

КЕКВ 2273

Оплата електроенергії

0,86 %

КЕКВ 2274

Оплата природного газу

0,31 %

перераховано податки і збори (обов’язкові платежі) до
рік з відповідними розрахунками по КЕКВ.
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Адміністративно-господарська частина
Інституту
Заступник директора
з адміністративно-господарської роботи
Волинець Ольга Миколаївна

У 2021 році здійснено поточний ремонт
вестибюлю в приміщенні учбового корпусу
№ 2 по вулиці Покровській, 20 б
Поточний ремонт аудиторії № 1, частини
коридору (1 поверх), сантехнічне
переобладнання санвузла для осіб з
інвалідністю та маломобільних груп
населення у приміщенні по вулиці
Михайлівській, 15
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Проведені профілактичні заходи щодо
протипожежної безпеки (спостерігання
за системами протипожежного захисту
та їх технічне обслуговування,
перезарядка вогнегасників,
перекантовка рукава, придбання
нового пожежного рукава, перевірка
випробування і випромінювання опору
захисних заземлень та ізоляція
0000 установок, просочування
електронних
дерев'яних конструкцій на горищі) в
приміщеннях по вулицях
Михайлівській,15, Покровській, 20 б та
Вокзальній, 10

000
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Канцелярія
Завідувач Кравець Олена Антонівна
У 2021 році прийнято на роботу в Інститут
5 штатних працівників
Проведення аудиту паперових трудових книжок у зв’язку з
запровадженням електронних трудових книжок (Закон України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку
трудової діяльності працівника в електронній формі» № 1217-ІХ від
05.02.2021)
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Обробка електронних листків непрацездатності через кабінет
страхувальника на вебпорталі електронних послуг ПФУ

0000

Підготовка проєктів та реєстрація наказів з кадрових питань
(особового складу) про прийняття, переміщення за посадою,
переведення, сумісництво, звільнення, нарахування різних
надбавок, доплат, матеріальної допомоги, відпустки по догляду за
дитиною, відпустки за власний рахунок
Підготовка та подача звітності до фонду соціального захисту
інвалідів, Центру зайнятості населення

000

Здійснення контролю за станом трудової дисципліни в підрозділах
підприємства і додержанням працівниками правил внутрішнього
трудового розпорядку, дотриманням працівниками санітарнопротиепідемічного режиму
Участь у вебінарах і онлайн-семінарах з найактуальніших тем
трудового законодаства
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