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ВСТУП 
Комунальний заклад «Житомирський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» Житомирської обласної ради у 2020 році у своїй роботі 

керувався основним законом – Конституцією України, указами та 

нормативними актами Президента України, Кабінету Міністрів України, 

Міністерства освіти і науки України, Положенням про обласні інститути 

післядипломної педагогічної освіти, рішеннями та розпорядженнями обласної 

державної адміністрації та обласної ради, управління освіти і науки ОДА та 

іншими нормативно-правовими актами України. 

Протягом звітного періоду робота інституту була спрямована на 

подальший розвиток як сучасного закладу післядипломної педагогічної освіти, 

що здійснює наукове і методичне забезпечення системи післядипломної 

педагогічної освіти регіону, підвищення кваліфікації керівних кадрів і 

педагогічних працівників освіти відповідно до їхніх індивідуальних потреб та 

запитів, упровадження у практику роботи закладів освіти області інноваційних 

видів, форм, моделей безперервного фахового розвитку. 

Працівники закладу здійснювали науково-методичний супровід та 

реалізацію основних напрямів розвитку і функціонування системи дошкільної, 

загальної середньої та позашкільної освіти області, профільного навчання, 

інклюзивної освіти, експертного контролю і моніторингових досліджень з 

актуальних освітніх проблем; забезпечували професійний розвиток 

педагогічних працівників та керівників закладів освіти шляхом запровадження 

різних форм підвищення кваліфікації та організації науково-методичної 

роботи; працювали над оновленням та розробкою нових освітніх програм, 

тематичних курсів практичного спрямування, навчально-методичного 

забезпечення  курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників, 

упровадженням інновацій у закладах освіти в рамках реалізації Концепції 

«Нова українська школа», забезпечували психолого-педагогічний супровід у 

створенні безпечного освітнього середовища та формуванні інклюзивного 

освітнього простору в закладах освіти; реалізовували завдання щодо 

підготовки мотивованого вчителя Нової української школи, який покликаний 

готувати щасливу, успішну, небайдужу особистість; координували роботу 

районних, міських та в об’єднаних територіальних громадах методичних 

служб, керівників районних, міських методичних структурних підрозділів;  

здійснювали  системну  роботу  з  упровадження  нових експериментальних 

науково-методичних розробок, інтерактивних методик. 

Підготовлені поради педагогічним працівникам щодо організації 

дистанційного навчання в закладах освіти області, які схвалені науково-

методичною радою КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР, протокол № 3 від 11 

березня 2020 року. 
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Платформи та сервіси для дистанційного навчання MOODLE, GOOGLE 

САЙТ БЕЗКОШТОВНІ ХМАРНІ СЕРВІСИ (SAAS) GOOGLE CLASSROOM. 

Пріоритетними напрямами Інституту та його структурних підрозділів у 

2020 році була реалізація регіональних, професійних та особистісних запитів 

керівників і педагогічних працівників закладів освіти регіону.  

Кадровий склад Інституту станом на грудень 2020 року має: науково-

педагогічних працівників, з них: докторів наук – 3, кандидатів наук – 24; 

науково-педагогічних працівників – 23. 

Навчальна діяльність. Серед складників освітньої діяльності Інституту –

підвищення кваліфікації педагогічних та керівних кадрів для роботи в умовах 

реалізації державних освітніх стандартів і Концепції реалізації державної 

політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська 

школа». Освітній процес на курсах підвищення кваліфікації забезпечували 

чотири кафедри: кафедра  психології, кафедра педагогіки й андрагогіки, 

кафедра суспільно-гуманітарних дисциплін; кафедра методики викладання 

навчальних предметів.  

Курси підвищення кваліфікації пройшли 16611 педагогічних 

працівників області, з них : 

– на умовах регіонального замовлення– 13663, 

– за кошти юридичних та фізичних осіб – 2948. 

За період карантину 12737 осіб підвищили кваліфікацію за 

дистанційною формою навчання з використання, дистанційних технологій в 

синхронному або асинхронному режимі. 

Здійснено цілеспрямовану роботу з підготовки та підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників для проведення роботи з дітьми з 

особливими освітніми потребами та впровадження інклюзивного навчання в 

області.  

Протягом навчального року, в тому числі під час карантинних 

обмежень, Інститут працював над підвищенням професійної компетентності 

освітян області. 

Згідно з планом роботи Інституту були проведені практикуми, семінари, 

майстер-класи: офлайн – 23, онлайн – 99, в яких працювало 4132 педагога 

області. 

Проведено п'ятиденний методичний онлайн-марафон «Організація 

допрофільного та профільного навчання учнів у ЗЗСО», до участі в якому 

долучилися понад 2200 педагогічних працівників області. Щоденно у межах 

заходу педагоги мали можливість ознайомитися з питаннями освітньої 

політики щодо профільності навчання з базових дисциплін, викликами та 

перспективами допрофільної освіти. 
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Модераторами методичного марафону виступили 16 методистів 

інституту, які надали практичні рекомендації та коментарі щодо організації 

освітнього процесу в сучасних умовах, формування ключових 

компетентностей учнів, необхідних для їх подальшого професійного 

самовизначення. 

Працівники Інституту взяли активну участь в організації та проведенні 

освітньо-комунікативного хабу Житомирщини «Educational network hub 2020». 

Близько 1300 освітян області зібрались та обговорили ключові особливості 

нового навчального року, виклики, що постають у зв’язку з СОVID-19.  

Лабораторією методичного забезпечення організовано спілкування у 

форматі діалогової платформи з теми «Змішане навчання: виклики та пошук 

шляхів реалізації» у 16 номінаціях, де працювало 2532 педагога. 

З метою сприяння творчим педагогічним пошукам, удосконалення 

фахової майстерності вчителів області, поширення перспективного 

педагогічного досвіду, забезпечення незалежної експертної оцінки 

педагогічної діяльності були проведені відбірковий та фінальний етапи 

обласного туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020». 

У І турі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020» у 

Житомирській області взяли участь 269 вчителів закладів загальної середньої 

освіти.  

У ІІ (обласному) турі  конкурсу «Учитель року – 2020» були 

представлені напрацювання  65 педагогів.  

У обласному етапі олімпіад взяли участь 1863 учні навчальних закладів 

освіти усіх адміністративних одиниць області, з яких переможцями стали 921 

учнень, що представляли всі райони та міста обласного підпорядкування. 

З метою інформування широкої педагогічної громадськості, органів 

державної влади і управління про новітні досягнення освітян Житомирської 

області, поширення інноваційного педагогічного досвіду, виявлення творчих 

вчителів та педагогічних колективів, сприяння постійному професійному 

зростанню та розвитку професійної компетентності педагогічних працівників 

області у визначенні та осмисленому впровадженні пріоритетів розвитку 

освітньої галузі, організації співпраці освітніх закладів області, підвищення 

престижу педагогічної праці у суспільстві на базі комунального закладу 

«Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 

Житомирської обласної ради проведено обласний етап педагогічної виставки. 

З 752 робіт тільки 550 були допущені до участі у виставці, у решти 

показник оригінальності становив менше 75 %. 

У рамках XII міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» 

проведено дискусійну панель на тему «Організація та упровадження 
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дистанційного навчання в комунальному закладі «Житомирський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради».  

За результатами проробленої роботи Інститут отримав золоту медаль у 

конкурсі з номінації «Інновації у створенні й упровадженні системи 

дистанційного навчання в умовах сучасних викликів», а науково-педагогічні 

та педагогічні працівники отримали сертифікати доповідачів.  

Продовжується участь працівників інституту та команд опорних 

закладів загальної середньої освіти області в Австрійському проєкті 

«Компетентності лідерства та менеджменту для розвитку якості в опорних 

школах». Проведені тренінгові заняття з управлінськими командами 10 

опорних закладів загальної середньої освіти Житомирської та Київської 

областей 16 жовтня і 10 – 11 листопада 2020 року дали можливість 

активізувати питання підвищення кваліфікації керівників опорних шкіл, 

залучити їх  до обговорення проблеми стратегічного планування, 

менеджменту для підвищення якості освіти. Здійснювалось консультування  та 

інформування керівників опорних закладів загальної середньої освіти, 

педагогічних працівників з питань інноваційної діяльності, запровадження 

технології моніторингу, організаційно-методичної підтримки. 

Розроблено новий адаптивний дизайн основного сайту інституту 

http://www.zippo.net.ua. 

Встановлено платформу для дистанційного навчання «Дистанційне 

навчання КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР» і її подальше обслуговування. 

Створено сайти для електронної реєстрації на курси підвищення 

кваліфікації  https://er.zippo.net.ua, https://erf.zippo.net.ua, 

https://erm.zippo.net.ua. 

Створено сайти для електронної реєстрації на семінари, практикуми, 

тренінги, майстер-класи у 2020 році https://sem.zippo.net.ua, 

https://sem15.zippo.net.ua. 

Упродовж 2020 року у журналі «Житомирщина педагогічна» було 

надруковано 72 матеріали, авторами яких є 80 педагогів. З них – 47 вчителів-

практиків, 16 – методичних працівників обласного ОІППО. Серед авторів – 

керівники дошкільних, позашкільних, закладів загальної середньої освіти, 

інтернатів, коледжів, шкіл, гімназій, ліцеїв, очільники відділів освіти ОТГ. 

 

 

http://www.zippo.net.ua/
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1. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЖИТОМИРСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ»  

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ   

 

 Організаційно-керівна діяльність 

 

Повна назва: комунальний заклад «Житомирський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради. 

Адреса 10014 м. Житомир, вул. Михайлівська, 15. 

Тел. (0412) 47-36-89 

Е-mail oippozt@gmail.com   

Факс (0412) 47-36-89 

Адміністрація інституту: 
Директор Смагін Ігор Іванович, доктор педагогічних наук, доцент. 

Тел. (0412) 47-36-89. 

Заступниця директора з науково-методичної роботи Ренькас 

Броніслава Мирославівна, кандидат педагогічних наук. Тел. (0412) 47-21-12 

Заступник директора з навчально-методичної роботи Калінін Вадим 

Олександрович, кандидат педагогічних наук, доцент. Тел. (0412) 47-36-89 

Заступник директора з питань зовнішнього незалежного оцінювання та 

моніторингу якості освіти Сюравчик Микола Кирилович. Тел. (0412) 46-83-06 

Заступник директора з адміністративно-господарської роботи Волинець 

Ольга Миколаївна. тел. (0412) 47-36-89 

Структурні підрозділи інституту: 

1. Деканат. Декан Андрійчук Ольга Іванівна. Тел. (0412) 47-21-12 

2. Лабораторія навчально-організаційної роботи ФПК. Завідувачка 

Шабінська Олена Дмитрівна. Тел. (0412) 47-38-96 

3. Лабораторія змісту та моніторингу якості післядипломної освіти ФПК.  

Завідувачка Корнілова Тетяна Борисівна. Тел. (0412) 47-36-91 

4. Кафедра психології. Завідувачка Бойко Ірина Іванівна, кандидат 

психологічних наук, доцент. Тел. (0412) 47-36-91 

5. Кафедра педагогіки й андрагогіки. Завідувачка Косигіна Олена 

Володимирівна, кандидат психологічних наук. Тел. (0412) 47-36-91 

6. Кафедра методики викладання навчальних предметів. Завідувачка 

Смагіна Таїса Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент. Тел. (0412)  

47-38-94 

7. Кафедра суспільно-гуманітарних дисциплін. Завідувачка Коврігіна Лілія 

Михайлівна, кандидат філологічних наук, доцент. Тел. (0412) 47-36-47  

mailto:oippozt@gmail.com
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8. Лабораторія методичного забезпечення. Завідувачка Печенюк Алла 

Павлівна. Тел. (0412) 47-38-64 

9. Лабораторія упровадження освітніх інновацій. Завідувач Шегеда Антон 

Федорович. Тел. (0412) 47-38-64 

10. Навчально-методичний кабінет психологічної служби системи освіти. 

Завідувачка Осадчук Наталія Олександрівна. Тел. (0412) 47-36-89 

11. Ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти. Завідувачка 

Голентовська Ольга Святославівна, кандидат психологічних наук. 

Тел. (0412) 47-36-89 

12. Лабораторія навчально-методичної інформації. Завідувач Войналович 

Анатолій Пантелеймонович. Тел. (0412) 47-36-58 

13. Лабораторія інформаційно-комунікаційних технологій. Завідувач 

Кравчук Олексій Миколайович. Тел. (0412) 42-07-52 

14. Лабораторія освітнього адміністрування. Завідувачка Кравчук Наталія 

Віталіївна. Тел. (0412) 47-36-89 

15. Бухгалтерія. Головний бухгалтер Суханюк Зоя Францівна. Тел. (0412) 

47-43-25 

16. Бібліотека. Завідувачка Бондарчук Тетяна Анатоліївна. Тел. (0412)  

47-36-58 

17. Канцелярія. Завідувачка Пастушенко Тетяна Михайлівна. Тел. (0412) 

47-38-96 

 

2. НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

2.1. Реалізація Концепції «Нова українська школа» в регіоні 

 

З метою реалізації Концепції «Нова українська школа» продовжено 

пілотний проєкт – всеукраїнський експеримент «Розроблення і впровадження 

навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації 

Державного стандарту початкової освіти» на базі чотирьох освітніх закладів: 

 Житомирська ЗОШ І – ІІІ ступенів № 28 імені Івана Виговського; 

 комунальна установа «Опорний навчальний заклад «Романівська 

гімназія» Романівської районної ради; 

 Коростенський міський ліцей Коростенської міської ради; 

 Новоград-Волинський ліцей № 11 Новоград-Волинської міської ради. 

На розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року 

№ 17-р; наказу МОН України від 18 жовтня 2019 року № 1313; наказу МОН 

України від 23 жовтня 2019 року № 1330; наказу МОН України від 28 квітня 

2020 року № 567, відповідно до Плану заходів на 2017 – 2029 роки із 

запровадження Концепції реалізації держаної політики у сфері реформування 



 11 

загальної середньої освіти «Нова українська школа» та плану роботи КЗ 

«Житомирський ОІППО» ЖОР працівники інституту провели логістику 

навчання педагогічних працівників та керівників закладів загальної середньої 

освіти. Але карантинні обмеження, пов’язані з COVID-19 не дали змогу 

провести повноцінне навчання.  

Протягом січня – листопада 2020 року підготовлено 163 вчителі 

початкових класів. Мультиплікатори Гете-інституту провели семінарську 

підготовку для 50 вчителів німецької мови Житомирської області для роботи в 

1 – 2 класах НУШ. 19 вчителів пройшли семінарську перепідготовку для 

роботи в 3 – 4 класах НУШ. 

МОН України та Гете-інститут видали сертифікати, що дають право 

викладати німецьку мову в Новій українській школі. 

З метою виконання завдань Державного стандарту початкової освіти 

оновлено навчальні програми, плани курсів підвищення кваліфікації вчителів 

початкових класів відповідно до нормативно-правової бази, законодавчих 

документів. Оновлено плани курсів з іноземної мови, фізичної культури, 

музики і образотворчого мистецтва та інших предметів. 

Освітній процес супроводжувався сучасними методами, формами та 

технологіями навчання дорослих. У зв’язку з COVID-19 організовано 

дистанційне навчання. 

На сайті КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР розміщено матеріали 

інформаційно-методичного забезпечення реалізації Концепції «Нової 

української школи»:  

 «Освітнє середовище Нової української школи»; 

 Творчий доробок обласної творчої групи. «Педагогічка партнерства в 

умовах ОТГ»; 

 Готувати учня до навчання упродовж життя необхідно тут і зараз»; 

 презентація «Ціннісні орієнтири сучасної української школи»; 

 презентація «Нова українська школа»; 

 презентація «Сучасний вчитель в Новій українській школі»; 

 презентація «Тьюторський супровід учня»; 

 презентація «Розвиток м’яких навичок в учнів»; 

 презентація «Народна дидактика». (Досвід). 

Проведено регіональну науково-практичну конференцію «Безперервний 

професійний розвиток педагогічних працівників Нової української школи в 

умовах післядипломної освіти регіону», регіональну науково-практичну 

інтернет-конференцію «Андрагогічний супровід особистісного та 

професійного зростання педагога», регіональну науково-практичну інтернет-

конференцію «Методика реалізації наскрізних змістових ліній у процесі 

викладання навчальних предметів, регіональну науково-практичну інтернет-
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конференцію «Напрямки та сучасні фактори розвитку професійної 

компетентності педагога: суспільно-гуманітарні аспекти», регіональну 

науково-практичну інтернет-конференцію «Психолого-педагогічні засади 

інтегрованого навчання учнів початкової школи в умовах НУШ». 

Для слухачів курсів проведено низку тематичних майстер-класів, 

тренінгів, воркшопів, коворкінгів тощо: 

 особливості організації роботи євроклубів в умовах реформування Нової 

української школи; 

 нормативно-правові аспекти організації освітнього процесу в групах 

продовженого дня; 

 сучасний мистецький урок у контексті компетентнісного підходу в 

умовах Нової української школи. 

Забезпечено рецензування матеріалів виставки передового педагогічного 

досвіду з освітніх питань роботи вчителів початкових класів, асистентів 

учителів, вихователів ГПД, учителів іноземних мов, фізичної культури, 

мистецтва інших напрямів та керівників закладів загальної середньої освіти. 

Особливості реалізації Концепції «Нова українська школа» слухались на 

засіданні вченої ради та науково-методичної ради Інституту: 

 реалізація Інститутом Концепції «Нова українська школа»: стан та 

перспективи; 

 про організаційно-методичний супровід реалізації Концепції «Нова 

українська школа» в регіоні; 

 про спільну роботу лабораторії навчально-методичної інформації, 

обласної педагогічної виставки та бібліотеки щодо інформаційно-

методичного супроводу освітніх закладів та педагогічних працівників. 

В електронній версії науково-методичного журналу «Житомирщина 

педагогічна» можна ознайомитись з наступним досвідом роботи в умовах 

Нової української школи: 

 сучасні методики розвитку продуктивного мислення в учнів початкових 

класів в закладах спеціальної освіти; 

 співпраця вчителя початкової школи та асистента вчителя в умовах 

інклюзивного навчання; 

 навчання англійської мови учнів початкової школи в умовах НУШ; 

 наступність і перспективність у модернізації сучасної дошкільної і 

початкової освіти; 

 особливості професійного розвитку корекційного педагога спеціального 

закладу освіти в системі Нової української школи; 

 сучасні підходи до активізації пізнавальної діяльності учнів в процесі 

вивчення біології та екології в умовах Нової української школи; 

 педагогіка мистецтва і мистецтво педагогічної дії в умовах Нової 
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української школи. 

На виконання завдань Державного стандарту Нової української школи 

спрямовувались прийняті рішення. 

 

 
Рис. Реалізація Концепції «Нова українська школа» в регіоні на базі 

освітніх закладів 

 
Рис. Реалізація Концепції «Нова українська школа» в регіоні 
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2.2. Організаційна робота щодо забезпечення підвищення кваліфікації 

педагогічних кадрів області 

 

Протягом звітного періоду курси підвищення кваліфікації відбувалися 

відповідно до вимог нормативно-правових документів, зокрема законів 

України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про інноваційну 

діяльність», положень Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 

період до 2021 року, постанови Кабінету Міністрів України № 800 від 

21.08.2019 р. «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-

педагогічних працівників», наказу управління освіти і науки Житомирської 

облдержадміністрації від 20.12.2019 р. № 295 «Про підвищення кваліфікації 

керівних та педагогічних кадрів закладів і установ освіти області в 2020 році». 

Підвищення кваліфікації здійснювалось з урахуванням вимог 

професійного стандарту «Вчитель початкових класів закладу загальної 

середньої освіти», затвердженого наказом Міністерства соціальної політики 

України від 10.08.2018 р. № 1143 «Про затвердження професійного стандарту 

«Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», Концепції 

розвитку педагогічної освіти, затвердженої відповідним наказом МОН 

України від 16.07.2018 р. № 776, наказу Міністерства світи і науки України від 

15.01.2018 № 36 «Про затвердження Типової освітньої програми організації і 

проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладами 

післядипломної педагогічної освіти», Типового положення про атестацію 

педагогічних працівників, затвердженого наказом МОН України від 

06.10.2010 р. № 930 (із змінами), Державних стандартів освіти, затверджених 

постановами КМ України від 21 лютого 2018 р. № 87, від 21 серпня 2013 року 

№ 607, від 23 листопада 2011 р. № 1392, від 20 квітня 2011 р. № 462, від 

14 січня 2004 р. № 24, Типових освітніх програм, затверджених наказами 

МОН України від 21.03.2018 р. № 268, від 20.04.2018 р. № № 405, 406, 407, 

408 та ін.  

Курси підвищення кваліфікації проводилися з метою розвитку 

професійної  компетентності керівних та педагогічних працівників 

дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, педагогічних та 

науково-педагогічних працівників закладів післядипломної педагогічної 

освіти, формування особистісних якостей для виконання професійних завдань 

на новому, більш високому якісному рівні в межах певної спеціальності. 

 Деканатом Інституту проводилась робота щодо реалізації особливостей 

організації підвищення кваліфікації педагогічних працівників, передбачених 

Порядком підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних 

працівників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 

серпня 2019 р. № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і 
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науково-педагогічних працівників» щодо оптимізації змісту і обсягів 

освітнього процесу на курсах підвищення кваліфікації, розробки шляхів 

інтенсифікації його на основі комплексного використання організаційних 

форм, методів і засобів активного навчання. 

Основними напрямами підвищення кваліфікації були: 

 розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, 

фахових методик, технологій); 

 формування у здобувачів освіти спільних для ключових 

компетентностей вмінь, визначених частиною першою статті 12 Закону 

України «Про освіту»; 

 психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, 

основи андрагогіки; 

 створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, 

особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення 

додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими 

освітніми потребами; 

 використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в 

освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та 

кібернетичну безпеку; 

 мовленнєва, цифрова, комунікаційна, інклюзивна, емоційно-етична 

компетентність; 

 формування професійних компетентностей галузевого спрямування, 

опанування новітніми виробничими технологіями, ознайомлення із 

сучасним устаткуванням, обладнанням, технікою, станом і тенденціями 

розвитку галузі економіки, підприємства, організації та установи, 

вимогами до рівня кваліфікації працівників за відповідними професіями 

(для працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти); 

 розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, 

науково-методичних установ та їх заступників) тощо. 

Освітній процес здійснювався в Інституті за принципами: 

 компетентнісного, діяльнісного та особистісно орієнтованого підходів; 

 максимальної диференціації та інтеграції змісту освітнього процесу, 

змісту підвищення кваліфікації і професійної діяльності слухачів 

відповідно до освітньо-професійних програм та вимог освітньо-

кваліфікаційних  характеристик до посад; 

 педагогічного моніторингу, діагностики та корекції освітнього процесу; 

 неперервності освітнього процесу, що супроводжувався підтримкою 

самостійної роботи слухачів науково-педагогічними працівниками 

кафедр Інституту; 

 поєднання традиційних і новітніх методів підвищення кваліфікації та 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#n187
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застосування інноваційних технологій навчання; 

 упровадження в освітній процес ідей Європейської кредитної 

трансферно-накопичувальної системи (ЕСТS). 

Освітня діяльність в Інституті здійснювалася за очною формою 

навчання: 

 чотири-денні (для педагогічних працівників закладів загальної середньої 

освіти) – 30 годинні; 

 тритижневі (для педагогічних працівників закладів дошкільної та 

позашкільної освіти) – 120-годинні. 

Освітній процес в Інституті здійснювався за такими формами: 

 навчальні заняття; 

 навчальна практика; 

 діагностичні заходи. 

Основними внутрішніми документами, що визначали організацію та 

змістове наповнення освітнього процесу в Інституті були оновлені освітньо-

професійні програми (у кількості 57), навчально-тематичні плани та 

навчально-методичні комплекси.  Програми  підвищення кваліфікації та 

навчально-тематичні плани складаються з модулів: 

 суспільно-гуманітарного, 

 професійного, 

 методичного, 

 діагностичного. 

Таким чином, освітня діяльність в Інституті була спрямована на 

організацію та проведення курсів підвищення кваліфікації керівних та 

педагогічних кадрів у системі післядипломної освіти, основною метою яких 

було забезпечення взаємодії всіх ланок системи безперервного підвищення 

кваліфікації, розкриття шляхів використання теоретичних знань у практичній 

діяльності слухачів курсів, а також інтенсифікації самостійної роботи над 

підвищенням професійної майстерності, на удосконалення структури, змісту і 

методів роботи з педагогами,  вдосконалення програми всебічного розвитку та 

саморозвитку особистості, особистісно орієнтовані педагогічні  технології, 

створення умов для індивідуалізації та диференціації навчання. 

Усього протягом 2020 року  підвищили кваліфікацію  16611  

педагогічних працівників області, з них : 

– на умовах Регіонального замовлення – 13663, 

– за кошти юридичних та фізичних осіб – 2948. 

За період карантину 12737 осіб підвищили кваліфікацію за 

дистанційною формою навчання з використанням дистанційних технологій в 

синхронному або асинхронному режимі. 
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Рис. Підвищення кваліфікації  

 

2.3. Виконання плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

закладами області за  2020 рік (за категоріями слухачів) 

 

 
Рис. Кількість педагогічних працівників, що підвищили кваліфікацію за 

категоріями 
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Рис. Кількість педагогічних працівників, що підвищили кваліфікацію за 

категоріями 

 

 
Рис. Кількість педагогічних працівників, що підвищили кваліфікацію за 

категоріями 
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Рис. Кількість педагогічних працівників, що підвищили кваліфікацію за 

категоріями 

 

 
Рис. Кількість педагогічних працівників, що підвищили кваліфікацію за 

категоріями 
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Рис. Кількість педагогічних працівників, що підвищили кваліфікацію за 

категоріями 

 

№ 

з/п 

Назва напряму курсів (спеціальність) Кількість 

осіб 

1 Учителі початкових класів 2765 

2 Учителі української мови  та літератури 1420 

3 Учителі російської мови та зарубіжної літератури 459 

4 Учителі історії, правознавства, громадянської освіти 800 

5 Учителі англійської мови 950 

6  Учителі німецької мови 109 

7 Учителі математики 990 

8  Учителі фізики та астрономії 310 

9 Учителі інформатики 364 

10 Учителі хімії 301 

11 Учителі біології (екології), інтегрований курс «Основи 

здоров’я» 

597 

12 Учителі географії та природознавства 391 

13 Учителі фізичної культури (виховання) 540 

14 Учителі предмета «Захист України» 89 

15 Учителі музичного та образотворчого мистецтва  297 

16 Учителі трудового навчання (технології, креслення) 318 

17 Практичні психологи 209 
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№ 

з/п 

Назва напряму курсів (спеціальність) Кількість 

осіб 

18 Соціальні педагоги 82 

19 Працівники інклюзивно-ресурсних центрів 54 

20 Педагоги-організатори 189 

21 Заступники директорів з виховної роботи 54 

22 Директори закладів загальної середньої освіти 232 

23 Заступники директорів з навчально-виховної роботи 267 

24 Вихователі груп продовженого дня закладів загальної 

середньої освіти та вихователі загальноосвітніх шкіл-

інтернатів 

452 

25 Вихователі спецшкіл, навчально-реабілітаційних центрів 

та дитячих будинків-інтернатів 

398 

26 Працівники закладів дошкільної освіти 880 

27 Працівники закладів позашкільної освіти 111 

28 Методисти органів управління освітою районів, міст, 

об’єднаних територіальних громад 

35 

 РАЗОМ 13663 

 

З урахуванням умов карантинних обмежень, за якими здійснювалось 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, більш актуальною стала  

тематика занять курсів. Зокрема, у зв’язку з першочерговою необхідністю 

набуття та розвитку цифрової компетентності  керівників закладів освіти,   

були розроблені програма, навчально-тематичний план  та проведені  курси 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників за темою «Цифрові 

інструменти дистанційної освітньої взаємодії» (для директорів закладів 

загальної середньої освіти, заступників директорів закладів загальної 

середньої освіти з навчально-виховної роботи, заступників директорів закладів 

загальної середньої освіти з виховної роботи). Серед нових тем у цій програмі 

можна виділити такі:   

 «E-learning, системи управління навчальною діяльністю (LMS): Moodle, 

Human», 

 «Програмні засоби для реалізації синхронного дистанційного навчання: 

інтерактивні віртуальні дошки, хмарні сервіси для відеозустрічей», 

 «Використання соціальних мереж та месенджерів у дистанційній 

освітній взаємодії», 

 «Цифрові інструменти Google для здійснення дистанційного навчання 

(LMS ClassRoom, Meet, Jamboard, Yuotube, Forms, пакет G suit for 

Education)». 



 22 

Крім того, своєрідним відгуком на змінені умови організації освітнього 

процесу в закладах загальної середньої освіти стала оновлена тематика занять, 

а саме: 

 «Особливості організації освітнього процесу в умовах інклюзивної 

освіти. Інклюзія та карантин», 

 «Особливості впровадження «Закону про повну загальну середню 

освіту» в умовах регіону», 

 «Ціннісні орієнтації педагогічного працівника в контексті викликів 

сучасності», 

 «Домедична допомога в ЗЗСО», 

 «Основи надання домедичної допоги згідно з міжнародним протоколом 

BLS. Поняття зон безпеки», 

 «Особливості впровадження національної стратегії розбудови 

безпечного і здорового освітнього середовища у Новій українській 

школі»,    

 «Ефективне спілкування в системі дорослої дитини: від теорії до 

практики», 

 «Партнерство сім’ї та школи: проблеми, принципи та форми взаємодії», 

 «Реалізація ідей сталого розвитку в освітньому процесі», 

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

практики», 

 «Інклюзивний аспект «діалогічної взаємодії» в освітньому просторі: 

нетривожний підхід та психологічна культура згоди». 

Слід додати, що в зміненому форматі відбулося підвищення кваліфікації 

вчителів початкових класів для роботи в умовах НУШ: на підставі Типової 

освітньої програми організації і проведення підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників закладами післядипломної педагогічної освіти 

(наказ МОН від 15.01.2018 р. № 36) були розроблені програма, навчально-

тематичний план  та проведені  курси підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників за темою «Підготовка вчителя початкових класів до 

впровадження нового змісту початкової освіти в умовах НУШ», що теж стало 

відповіддю на виклики часу. 

На курсах підвищення кваліфікації  широко застосовується проблемне 

навчання, моделювання, інноваційні технології та інтерактивні форми 

навчання. Створені офіційні веб-портали «Учителі Житомирщини», 

«Методичний міст Житомирщини», педагогічна спільнота «ІКТ у педагогічній 

діяльності педагогів», на основі яких формується інформаційно-освітній 

простір системи освіти регіону, що також дозволяє забезпечувати науково-

методичний супровід освітнього процесу та організовувати курси підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників із використанням технологій 
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дистанційного навчання. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології  

значною мірою підвищують ефективність освітнього процесу на основі його 

індивідуалізації та інтенсифікації, урізноманітнюють форми контролю знань, 

унаочнюють викладання матеріалу. 

До послуг педагогів області створено бібліотечний  ресурс та електронні 

бази даних творчих  педагогів  Житомирщини; освітніх проєктів; навчальних 

та методичних матеріалів; електронних програмних засобів тощо.  

Упродовж року працівники кабінету інформатики, інформаційно-

комунікаційних технологій та дистанційного навчання здійснювали 

координацію організації підвищення ІКТ-компетентностей педагогів.  

 

Науково-методичне забезпечення навчального процесу 

 

Викладачами кафедр Інституту розроблені та проводяться на курсах 

підвищення кваліфікації спецкурси  та факультативи з тем: 

 Наскрізні лінії навчального предмета. 

 Науково-методичні проблеми сучасного підручникотворення з історії 

України. 

 Використання хмарних технологій в професійній діяльності педагога. 

 Кризове психологічне консультування за програмою «Навички 

кризового консультування». 

 Педагогічне проєктування  в освітньому закладі. 

 Організація роботи з обдарованими дітьми. 

 Система планування роботи закладу освіти. 

 Стратегічний підхід у плануванні роботи  закладу освіти. 

 Контроль як оцінно-коригувальна функція управління.  

 Моніторингові дослідження як складова  контролю за освітнім 

процесом. 

 Організація внутрішньошкільної методичної роботи в контексті Закону 

України «Про освіту». 

Значну роботу щодо виконання навчально-методичного навантаження 

на курсах підвищення кваліфікації проводять науково-педагогічні працівники 

кафедр Інституту.  
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План і виконання навчального навантаження кафедрами Інституту 

на курсах підвищення кваліфікації 

 

Назва кафедри Кількість годин 

(аудиторна 

робота) 

Кількість годин 

(позааудиторна 

робота) 

Разом 

Кафедра 

педагогіки та 

андрагогіки 

1986 1200 3186 

Кафедра 

суспільно-

гуманітарних 

дисциплін 

2428 983 3411 

Кафедра 

методики 

викладання 

навчальних 

предметів 

2194 970 3164 

Кафедра 

психології 

1188 466 1654 

 

Разом 

 

7796 

 

3619 

 

11415 

 

2.4. Організація діяльності лабораторії змісту та моніторингу якості 

післядипломної освіти 

 

Впродовж 2020 року педагогічні працівники лабораторії змісту та 

моніторингу якості післядипломної освіти здійснювали координацію роботи 

методистів (кураторів курсів)  та викладачів  Інституту щодо удосконалення 

змісту післядипломної освіти та оновлення програмно-методичного 

забезпечення освітнього процесу на курсах підвищення кваліфікації. 

З метою проведення курсів підвищення кваліфікації  педагогічних 

працівників за кошти регіонального замовлення методистами-кураторами 

курсів за напрямами були складені, схвалені на засіданні вченої ради, 

затверджені наказом директора КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР та 

оприлюднені на сайті Інституту програми підвищення кваліфікації у кількості:  
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Рис. Терміни та кількість програм підвищення кваліфікації 

 

 32 програми на 30 годин, 12 програм на 120 годин.  

 Змінений у зв’язку з карантинними обмеженнями формат організації та 

проведення курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників викликав 

необхідність додаткової роботи щодо розроблення програм та навчально-

тематичних планів курсів за формою дистанційного навчання з використанням 

дистанційних технологій в синхронному або асинхронному режимі за кошти 

юридичних та фізичних осіб: було додатково розроблено 13 програм та навчально-

тематичних планів тематичних курсів. 
 

Рис. Кількість груп слухачів 
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 Усього за період з 13.05.2020 по 11.12.2020 р. за формою дистанційного 

навчання з використанням дистанційних технологій в синхронному або 

асинхронному режимі за кошти юридичних та фізичних осіб пройшли 

підвищення кваліфікації 86 груп слухачів, з них: 

 

 
Рис. Кількість груп слухачів 

 

  педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти за темою 

«Створення сучасного освітнього середовища» – 21 група, 

 педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти за темою 

«Формування професійних компетентностей вчителів початкових класів 

Нової української школи» – 2 групи, 

 учителів початкових класів за темою «Підготовка вчителя початкових 

класів до впровадження нового змісту початкової освіти в умовах НУШ» 

– 4 групи, 

 учителів (викладачів) фізичної культури (виховання) – 3 групи, 

 учителів (викладачів) трудового навчання (технології), креслення – 2 

групи, 

 асистентів учителів закладів загальної середньої освіти – 3 групи, 

 педагогів-організаторів – 1 група, 

 учителів (викладачів) англійської мови – 5 груп, 

 учителів (викладачів) математики – 2 групи, 
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 педагогічних працівників за темою «Цифрові інструменти дистанційної 

освітньої взаємодії» (для директорів закладів загальної середньої освіти, 

заступників директорів закладів загальної середньої освіти з навчально-

виховної роботи, заступників директорів закладів загальної середньої 

освіти з виховної роботи) – 5 груп, 

 учителів (викладачів) фізики та астрономії – 2 групи, 

 учителів (викладачів) біології (екології), інтегрованого курсу «Основи 

здоров'я» – 2 групи, 

 учителів (викладачів) географії (природознавства) – 2 групи, 

 учителів (викладачів) історії, правознавства, громадянської освіти – 2 

групи, 

 учителів (викладачів) української мови та літератури – 4 групи, 

 вихователів груп подовженого дня закладів загальної середньої освіти та 

вихователів загальноосвітніх шкіл-інтернатів – 2 групи, 

 вчителів початкових класів – 13 груп, 

 учителів (викладачів) російської мови та зарубіжної літератури – 3 

групи, 

 учителів (викладачів) інформатики – 1 група,  

 учителів (викладачів) предмета «Захист України» – 1 група, 

 учителів (викладачів) музичного мистецтва – 1 група, 

 учителів (викладачів) німецької мови – 1 група. 

Працівники лабораторії провели системну роботу  щодо організованого 

проведення таких курсів, починаючи з оформлення договорів і закінчуючи 

отриманням слухачами свідоцтв про  підвищення кваліфікації.  

З 01.09.2020 р. була організована робота  щодо збереження відеозаписів 

занять курсів з реєстрацією форс-мажорних ситуацій в окремому «Журналі 

фіксації обставин неархівованих занять на курсах підвищення кваліфікації». 

У вересні  2020 року  разом з представниками Державної служби якості 

освіти у Житомирській області брали участь у моніторингу організації та 

проведення  роботи закладів  освіти області щодо дотримання  карантинних 

обмежень.  

В листопаді 2020 року сумісно з представниками управління освіти і 

науки Житомирської ОДА були у складі робочої групи з питання перевірки 

розрахунків місцевих бюджетів області (Лугинський район) щодо 

забезпечення потреби в коштах на виплату заробітної плати працівникам 

галузі «Освіта», за результатами якої була складена довідка.  

В червні та серпні 2020 року разом з представниками Державної служби 

якості освіти у Житомирській області проведено курси підвищення 

кваліфікації керівних, науково-педагогічних, педагогічних працівників 

закладів загальної середньої освіти, науково-педагогічних працівників 
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закладів вищої освіти  за темою «Навчання освітніх експертів щодо 

проведення інституційного аудиту та розбудови внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти» за дистанційною формою навчання в 

синхронному режимі. 

Крім того,  в листопаді 2020 р. були долучені  працівниками Державної 

служби якості освіти у Житомирській області до розроблення проєкту 

«Порядкок вивчення (аналізу) роботи органів місцевого самоврядування з 

реалізації ними освітньої політики в частині забезпечення якості освіти на 

відповідній території згідно із законом». 

Впродовж року працівники лабораторії були учасниками проєкту 

«Вивчай та розрізняй: інфомедійна грамотність», проходять курси 

«Організація дистанційного навчання в закладі післядипломної педагогічної 

освіти»  при Державному університеті «Житомирська політехніка» 

(https://education.ztu.edu.ua/enrol/index.php?id=61). 

 

2.5. Організація моніторингових досліджень 

 

Проведення моніторингових досліджень є важливим видом діяльності 

КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР, оскільки такі дослідження стають 

джерельною базою для прийняття управлінських рішень з питань організації 

та проведення курсів підвищення кваліфікації, надають інформацію щодо 

їхньої якості, змісту, використання кадрового потенціалу тощо. 

У 2020 році в Інституті проводились дослідження для аналізу стану та 

перспектив розвитку основних освітніх тенденцій, зокрема профільного 

навчання старшокласників, вивчення стану організації курсів підвищення 

кваліфікації, ставлення педагогічних працівників слухачів курсів до 

організації та проведення підвищення кваліфікації.  

З метою вивчення та аналізу провадження профільного навчання 

старшокласників, стану готовності керівників та педагогічних працівників до 

перспектив його реалізації, виокремлення основних ризиків проводилося 

онлайн-дослідження. Методом збору інформації стало опитування, основним 

інструментом – анкетування. Анкета, розроблена доктором педагогічних наук, 

професором кафедри суспільно-гуманітарних наук Пастовенським О. В., 

передбачила питання, які стали актуальними для організації профільного 

навчання старшокласників внаслідок прийняття Закону України «Про повну 

загальну середню освіту» (2020 р.). 

У опитуванні взяли участь керівники закладів загальної середньої освіти 

22 територіальних одиниць Житомирської області: 6 районів, 1 міста, 15 ОТГ. 

Всього до опитування долучилося 73 особи.  
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Результати свідчить про актуальність проблеми реалізації профільного 

навчання та значний рівень інтересу до його організації за вимогами, 

прописаними в Законі України «Про повну загальну освіту» (2020 р.), рівень 

готовності керівників та педагогічних працівників закладів загальної середньої 

освіти до роботи в умовах профільного навчання, виділено бачення основних 

ризиків, зокрема щодо реорганізації мережі закладів загальної середньої 

освіти тощо. 

Якість курсів підвищення кваліфікації, її покращення стало причиною 

започаткування системних досліджень в Інституті. Окрім традиційних 

спостережень засобами вхідного/вихідного контролю було організовано 

системне пролонговане онлайн-опитування слухачів курсів підвищення 

кваліфікації. У опитувальнику, складеному доктором соціологічних наук, 

професором, професором кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін Діково-

Фаворською О. М., передбачено питання з основних напрямків організації та 

проведення курсів підвищення кваліфікації, у тому числі з урахуванням 

роботи з використанням дистанційних технологій.  

У опитуванні, яке мало зондажний характер, взяло участь 1279 

педагогічних працівників, які перебували на курсах підвищення кваліфікації у 

період з 29 жовтня по 27 листопада 2020 року. 

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 про основні 

потреби та очікування педагогічних працівників, що стало базою для 

оновлення змісту курсів у 2021 році. 
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3. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ  

 

3.1. Кафедра педагогіки й андрагогіки 

 

Завідувачка кафедри – Косигіна Олена Володимирівна, кандидат  

психологічних наук, доцент; професор кафедри. 

Наукова тема кафедри «Розвиток професійних компетентностей 

педагога в закладі післядипломної педагогічної освіти (андрагогічні та 

педагогічні аспекти)». 

1. Склад кафедри 

Таблиця 1 
Назва 

кафедри 

Кількість 

всього 

Доктор 

наук 

Кандидат 

наук 

Доцент Педагогічні 

працівники 

Лаборант 

Кафедра 

педагогіки й 

андрагогіки 

11 осіб - 6 1 4 1 

 

2. Персональний  склад кафедри 

Таблиця 2 
№ 

п/п 

ПІБ Посада Науковий 

ступінь 

Вчене 

звання 

1 Косигіна Олена 

Володимирівна 

завідувачка 

кафедри, 

професор 

кандидат психологічних 

наук 

доцент 

2 Гусак Валентина 

Миколаївна 

доцент кандидат педагогічних наук  

3 Грабовський Петро 

Петрович 

ст. викладач кандидат педагогічних наук  

4 Запорожцева Юлія 

Сергіївна 

ст. викладач кандидат педагогічних наук  

5 Адамович Ірина 

Валентинівна 

ст. викладач кандидат педагогічних наук  

6 Фамілярська Лариса 

Леонідівна 

викладач кандидат педагогічних наук  

7 Корнілова Тетяна 

Борисівна 

викладач   

8 Бовсунівська Ганна 

Григорівна 

викладач   

9 Трохименко Тамара 

Олександрівна 

викладач   

10 Лядобрук Ольга 

Василівна 

викладач   

11 Слатвінська Вікторія 

Едуардівна 
лаборант  
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3. Теми дисертаційних досліджень, які виконуються працівниками 

кафедри 

Таблиця 3 
№ 

п/п 

ПІБ Тема 

наукового 

дослідження 

Шифр 

спеціальності 

Місце 

прикріплення 

Науковий 

керівник 

1 Косигіна О.В. «Теоретико-

методологічні 

засади 

педагогічної 

взаємодії 

суб’єктів 

системи 

післядипломної 

освіти у вищих 

навчальних 

закладах» 

13.00.04 – 

теорія і 

методика 

професійної 

освіти 

Кафедра 

педагогіки, 

професійної 

освіти та 

управління 

освітніми 

закладами 

ЖДУ      

ім. Івана 

Франка 

Сейко Н. А., 

доктор 

педагогічних 

наук, 

професор, 

професор 

ЖДУ ім. Івана 

Франка 

 

Діяльність кафедри за 2020 рік 

1. Навчальна діяльність 

Таблиця 4 
№ 

п/п 

ПІБ Аудиторна 

(год) 

Позааудиторна 

(год) 

1 Косигіна Олена Володимирівна 282 100 

2 Гусак Валентина Миколаївна 264 145 

3 Грабовський Петро Петрович 282 118 

4 Запорожцева Юлія Сергіївна 260 113 

5 Адамович Ірина Валентинівна 256 84 

6 Фамілярська Лариса Леонідівна 242 90 

7 Корнілова Тетяна Борисівна 114 99 

8 Бовсунівська Ганна Григорівна 108 183 

9 Трохименко Тамара Олександрівна 104 180 

10 Лядобрук Ольга Василівна 74 88 

 

2. Наукова діяльність 

Публікації та участь у конференціях різних рівнів 

Таблиця 5 
№ 

п/п 

ПІБ Стаття 

фахова 

(кількість) 

Статті в 

інших 

виданнях 

(кількість) 

Участь у 

конференціях 

різних рівнів 

(кількість) 

Тези 

конференцій 

(кількість) 

1 Косигіна Олена 

Володимирівна 

2 1 9 2 

2 Гусак Валентина 

Миколаївна 

1  2 2 
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№ 

п/п 

ПІБ Стаття 

фахова 

(кількість) 

Статті в 

інших 

виданнях 

(кількість) 

Участь у 

конференціях 

різних рівнів 

(кількість) 

Тези 

конференцій 

(кількість) 

3 Грабовський Петро 

Петрович 

1 1 2 1 

4 Запорожцева Юлія 

Сергіївна  

1  9 4 

5 Адамович Ірина 

Валентинівна 

2  10 7 

6 Фамілярська 

Лариса Леонідівна 

2 2 7 3 

7 Корнілова Тетяна 

Борисівна 

1  1 1 

8 Бовсунівська 

Ганна Григорівна 

1  1 1 

9 Трохименко 

Тамара 

Олександрівна 

  1 1 

10 Лядобрук Ольга 

Василівна 

  1 1 

Всього 11 4 43 23 

 

Інформація про наукову діяльність 

Таблиця 6 
№ 

п/п 

ПІБ Рецензування 

наукових матеріалів 

(автореферати, 

дисертації, монографії, 

збірники наукових 

праць) 

Опонування 

дисертаційних 

досліджень 

Інше 

1 Косигіна Олена 

Володимирівна 

6  1 – член редколегії 

електронного 

науково-

методичного 

журналу 

«Житомирщина 

педагогічна» 

2 Запорожцева Юлія 

Сергіївна 

1   

3 Фамілярська 

Лариса Леонідівна 

1 

 

  

4 Адамович Ірина 

Валентинівна 

  1 – наукове 

керівництво 

експериментальним 

майданчиком 

https://imso.zippo.net.ua/?cat=12
https://imso.zippo.net.ua/?cat=12
https://imso.zippo.net.ua/?cat=12
https://imso.zippo.net.ua/?cat=12
https://imso.zippo.net.ua/?cat=12
https://imso.zippo.net.ua/?cat=12
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№ 

п/п 

ПІБ Рецензування 

наукових матеріалів 

(автореферати, 

дисертації, монографії, 

збірники наукових 

праць) 

Опонування 

дисертаційних 

досліджень 

Інше 

всеукраїнського 

рівня на базі ЗОШ І-

ІІІ ст. № 36 на 2016 – 

2021 роки. Дослідно-

експериментальна 

робота за темою 

«Соціально-

педагогічне 

проєктування 

розвивально-

виховного процесу у 

ЗНЗ» (наказ МОН 

України від 

04.03.2016 р. № 228) 

5 Гусак Валентина 

Миколаївна 

  1 – науково-

методичний супровід 

міжнародного 

проєкту «Лінда 

Лангрет. Виховання 

характеру» за 

підтримки 

Всеукраїнського 

благодійного фонду 

«Східноєвропейська 

гуманітарна місія» 

6 Трохименко 

Тамара 

Олександрівна 

  1 – супровід дослідно-

експериментальної 

роботи 

всеукраїнського рівня 

за темою 

«Розроблення і 

впровадження 

навчально-методичного 

забезпечення 

початкової освіти в 

умовах реалізації 

Державного 

стандарту початкової 

загальної середньої 

освіти» 

Всього  8  4 
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Інформація про кафедральну конференцію та інші заходи 

Таблиця 7 
№ 

п/п 

Назва 

кафедри 

Тема 

конференції 

Кількість 

учасників 

Назва збірки Кількість 

статей 

1 Педагогіки й 

андрагогіки 

Регіональна науково-

практична інтернет-

конференція 

«Андрагогічний 

супровід 

особистісного та 

професійного 

зростання педагога» 

35 Андрагогічний 

супровід 

особистісного та 

професійного 

зростання 

педагога 

35 

2 Кафедра 

педагогіки й 

андрагогіки 

спільно з 

ДНУ «Інститут 

модернізації 

змісту освіти» 

Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція (з 

міжнародною участю) 

«Педагогіка 

партнерства: стан, 

проблеми, 

перспективи» 

42 Педагогіка 

партнерства: стан, 

проблеми, 

перспективи 

42 

Всього 2 77 2 77 

 

Інформація про співпрацю з фондами, громадськими організаціями, 

науковими центрами, освітніми установами тощо 

Таблиця 8 
№ п/п Назва 

організації 

Відповідальний Характер діяльності 

1 Всеукраїнський 

благодійний фонд 

«Східноєвропейська 

гуманітарна місія» 

Гусак В.М. Науково-методичний супровід 

міжнародного проєкту «Лінда 

Лангрет. Виховання характеру» 

(семінари-тренінги) 

2 ДНУ «Інститут 

модернізації змісту 

освіти»; 

ЗОШ І-ІІІ ст. № 36  

м. Житомира 

Адамович І.В. Наукове керівництво 

експериментальним майданчиком  

всеукраїнського рівня на базі ЗОШ 

І-ІІІ ст. № 36 на 2016 – 2021 роки. 

Дослідно-експериментальна робота 

за темою «Соціально-педагогічне 

проєктування розвивально-

виховного процесу у ЗНЗ» (наказ 

МОН України від 04.03.2016 р. № 

228). Організація Всеукраїнської 

науково-практичної конференції (з 

міжнародною участю) «Педагогіка 

партнерства: стан, проблеми, 

перспективи» 
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№ п/п Назва 

організації 

Відповідальний Характер діяльності 

3 ДНУ «Інститут 

модернізації змісту 

освіти» 

Трохименко Т. О. Супровід дослідно-експериментальної 

роботи всеукраїнського рівня за 

темою «Розроблення і впровадження 

навчально-методичного 

забезпечення початкової освіти в 

умовах реалізації Державного 

стандарту початкової загальної 

середньої освіти» 

4 ДСЯО України Запорожцева Ю.С. Співпраця з ДСЯО України 

5 ДСЯО у 

Житомирській 

області 

Запорожцева Ю.С. Участь у процедурі проведення 

сертифікації – 2020 учителів 

початкових класів області. Участь у 

нарадах з регіональним ДСЯО з 

питань організації навчання за 

програмою ДСЯО для майбутніх 

експертів з інституційного аудиту; з 

питань проведення навчання для 

майбутніх експертів для подальшого 

проведення інституційного аудиту. 

Підготовка та реалізація заходів 

інституційного аудиту закладів 

освіти та сертифікація вчителів  

Всього 5 4  

 

3. Методична діяльність 

 

Участь у методичних заходах (кількість) 

Таблиця 9  
№ 

п/п 

Участь у 

методичних 

заходах 

Інституту 

(методичний 

марафон, хаб 

тощо) 

Участь у 

зовнішніх 

методичних 

заходах 

(вебінари, 

тренінги 

тощо) 

Підвищення 

кваліфікації/ 

самоосвіта 

 

Стажування Рецензування 

метод. 

матеріалів 

(МАН, дипломні 

роботи тощо) 

1 Семінари – 5 

Хаби – 4 

Майстер-класи 

– 2  

Панельна  

онлайн-

дискусія – 1 

Діалогова  

платформа – 1 

190 заходів 7 заходів, 33 

особи 

8 заходів, 13 

осіб 

Див. 

примітку 1  

 

 

- 120 

 

Див. примітка 2  
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Обласний  етап 

міжнародних 

конкурсів – 2 

Обласний  етап 

конкурсів – 2  

Всього 17 190 7 заходів 33 

особи  

 7 заходів 33осіб 

 

Примітка 1: 

1. 10 осіб – курси підвищення кваліфікації при ДЗ УМО НАПН України (на 

базі КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР) за категоріями «Сучасні підходи в 

освіті дорослих» та «Методисти закладів ППО без виділення профілю».  

2. 10 осіб – курси підвищення кваліфікації на базі Державного університету 

«Житомирська політехніка» в межах онлайн-курсу «Організація масового 

дистанційного навчання в умовах карантину» (на базі платформи Moodle).    
 

Підвищення кваліфікації (самоосвіта) 

 

1. 6 осіб – Міжнародний проєкт «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна 

грамотність» (Рада 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).  

2. 2 особи – онлайн-курс підвищення кваліфікації «Супровід діяльності 

центрів професійного розвитку педагогічних працівників», організований 

проєктом «Фінська підтримка реформи української школи» («Навчаємось 

разом»), що фінансується Міністерством закордонних справ Фінляндії та ЄС, 

у співпраці з ДУ «Український інститут розвитку освіти» за технічної 

підтримки Global event Group. 

3. 3 особи – підвищення кваліфікації керівних, науково-педагогічних, 

педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, науково-

педагогічних працівників закладів вищої освіти за темою «Навчання освітніх 

експертів щодо проведення інституційного аудиту та розбудови внутрішньої 

системи  забезпечення якості освіти» за дистанційною формою навчання в 

синхронному режимі».  

4. 1 особа – курс навчання з підготовки супервізорів Нової української 

школи  (Всеукраїнський фонд «Крок за кроком», ДНУ «Інститут модернізації 

змісту освіти»).  

5.  1 особа – навчання за курсом «Соціальні та емоційні компетенції ХХІ 

століття» освітньої програми позитивного розвитку «Соціальні та емоційні 

компетенції ХХІ століття» Lions Quest (Громадська організація Lions Clubs 

International (Міжнародна Асоціація Клубів Левів), Інститут соціально-

емоційної освіти).  
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Примітка 2:  

1. 5 робіт – рецензування кваліфікаційних (дипломних) робіт здобувачів вищої 

освіти ІІ (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності «012 Дошкільна освіта» 

освітньої програми «Дошкільна освіта та образотворче мистецтво» 21 Мз-Дошк 

групи заочної форми навчання ННІ педагогіки ЖДУ ім. І. Франка.  

2. 3 роботи – рецензування навчальних програм з позашкільної освіти.  

3. 1 робота – робота МАН.  

4. 1 робота – рецензування статті.  

5. 120 робіт – рецензування матеріалів виставки передового педагогічного 

досвіду (виховання, початкова ланка, ГПД). 
 

Методичні матеріали (назва, кількість) 

Таблиця 10 
№ 

п/п 

Методичні 

рекомендації 

Методичні 

посібники 

Підручники Інше 

1 

 

Андрагогічний 

супровід особистісного 

та професійного 

зростання педагога: 

навчально-методичний 

посібник / за ред. 

Косигіної О.В. – 

Житомир: Полісся, 

2020. – 1 

«Українська мова та 

читання» – підручник 

для 3 класу закладів 

загальної середньої 

освіти (у 2-х частинах). 

Ч. 1 (Варзацька Л.О., 

Трохименко Т.О.). –  

Видавництво «Навчальна 

книга – Богдан», 

Тернопіль, 2020.  – 1 

Методичні 

матеріали 

та 

розробки 

до 

лекційних 

занять. – 30 

Всього  1 1 30 

 

4. Організаційна діяльність 

 

Про організаційні заходи (назва, кількість) 

Таблиця 11 
№ п/п Участь в 

організацій-

них 

структурах 

Інституту 

(вчена, 

науково-

методична 

ради) 

Участь у конкурсах, 

олімпіадах обласного 

рівня (голова, член 

журі тощо) 

Участь 

у конкурсах, 

олімпіадах 

всеукраїнсько-

го рівня 

(голова, член 

журі тощо ) 

Підготовка та 

участь у 

всеукраїнських 

та міжнародних 

виставках 

 

Інше 

 Члени вченої 

ради –2  

 

 

1. Обласна оглядова 

комісія з присвоєння та 

підтвердження 

почесних звань 
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№ п/п Участь в 

організацій-

них 

структурах 

Інституту 

(вчена, 

науково-

методична 

ради) 

Участь у конкурсах, 

олімпіадах обласного 

рівня (голова, член 

журі тощо) 

Участь 

у конкурсах, 

олімпіадах 

всеукраїнсько-

го рівня 

(голова, член 

журі тощо ) 

Підготовка та 

участь у 

всеукраїнських 

та міжнародних 

виставках 

 

Інше 

Члени 

науково-

методичної 

ради – 3  

«Народний художній 

колектив» та 

«Зразковий художній 

колектив» – 1  

2. Обласний етап 

Міжнародного 

конкурсу з української 

мови імені Петра 

Яцика – член журі  – 3  

3. Обласний етап 

Міжнародного мовно-

літературного 

конкурсу учнівської та 

студентської молоді 

імені Т. Г. Шевченка – 

1  

4. Обласний етап 

Конкурсу на кращу 

віртуальну екскурсію 

закладом П(ПТ)О – 1  

5. Зональний тур 

Всеукраїнського 

конкурсу «Учитель 

року – 2021» 

(номінація «Трудове 

навчання») – 1  

Всього  2 заходів, 5 

осіб 

– 5 заходів, 7 осіб    



 39 

Рис. Публікації та участь у конференціях різних рівнів 

 

 

3.2. Кафедра суспільно-гуманітарних дисциплін 

 

Завідувач кафедри – Коврігіна Лілія Михайлівна, кандидат філологічних наук. 

Наукова тема кафедри: «Розвиток професійних компетентностей педагога у 

закладі післядипломної педагогічної освіти (соціально-управлінські аспекти)». 

1. Склад кафедри 

Таблиця 1 
Назва кафедри Кількість 

всього 

Доктор 

наук 

Кандидат 

наук 

Педагогічні 

працівники 

Лаборант 

Кафедра 

суспільно-

гуманітарних 

дисциплін 

14 2 4 7 1 

 

2. Персональний склад кафедри 

Таблиця 2 
№ 

п/п 

ПІБ Посада Науковий 

ступінь 

Вчене 

звання 

1 Коврігіна Лілія 

Михайлівна 

завідувач 

кафедри  

кандидат 

філологічних наук 

 

2 Пастовенський 

Олександр Вікторович 

професор доктор 

педагогічних наук 

 



 40 

№ 

п/п 

ПІБ Посада Науковий 

ступінь 

Вчене 

звання 

3 Плосков Віктор 

Олександрович 

старший 

викладач 

кандидат 

історичних наук 

 

4 Дікова-Фаворська Олена 

Михайлівна 

професор доктор 

соціологічних наук  

професор 

5 Сюравчик Микола  

Кирилович 

старший 

викладач 

  

6 Шегеда Антон  

Федорович 

старший 

викладач 

  

7 Шабінська Олена 

Дмитрівна 

викладач   

8 Печенюк Алла Павлівна викладач   

9. Венцель Наталія 

Василівна 

старший 

викладач 

  

10 Мастеркова Тетяна 

Вікторівна 

викладач   

11 Ренькас Броніслава 

Мирославівна 

професор кандидат 

педагогічних наук 

 

12 Орлова Ольга 

Анатоліївна  

старший 

викладач 

кандидат 

педагогічних наук 

 

13 Кучинська Лілія Фотіївна викладач   

14 Красутська Олена 

Володимирівна 

лаборант   

 

3. Теми дисертаційних досліджень, які виконуються працівниками 

кафедри 

Таблиця 3 
№ 

п/п 

ПІБ Тема 

наукового 

дослідження 

Шифр 

спеціальності 

Місце 

прикріплення 

Науковий 

керівник 

1 Венцель Н. В. «Нелінійність 

розвитку світ-

системи в 

умовах 

суспільної 

транзитивності» 

033 – 

філософія 

Кафедра 

філософії та 

політології 

ЖДУ ім. Івана 

Франка 

Ковтун Н. М., 

доктор 

філософських 

наук, доцент, 

професор 

кафедри 

філософії та 

політології 

ЖДУ імені 

Івана Франка 

2 Кучинська Л. Ф. «Педагогічні 

умови 

збереження 

професійного 

здоров’я 

13.00.04 – 

теорія і 

методика 

професійної 

освіти 

Кафедра 

педагогіки, 

професійної 

освіти та 

управління 

Сидорчук 

Н.Г., д-р пед. 

наук, доц., 

професор 

кафедри 
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№ 

п/п 

ПІБ Тема 

наукового 

дослідження 

Шифр 

спеціальності 

Місце 

прикріплення 

Науковий 

керівник 

фахівців 

закладів 

дошкільної 

освіти на 

засадах 

рекреалогічного 

підходу» 

освітніми 

закладами 

ЖДУ ім. Івана 

Франка 

педагогіки, 

професійної 

освіти та 

управління 

навчальними 

закладами 

ЖДУ ім. Івана 

Франка 

 

Діяльність кафедри за 2020 рік 

1. Навчальна діяльність 

Таблиця 4 
№ 

п/п 

ПІБ Аудиторна 

(год) 

Позааудиторна 

(год) 

1 Коврігіна Лілія Михайлівна 190 60 

2 Пастовенський Олександр Вікторович 198 110 

3 Плосков Віктор Олександрович 194 50 

4 Дікова-Фаворська Олена Михайлівна 218 65 

5 Сюравчик Микола  Кирилович 112 50 

6 Шегеда Антон  Федорович 90 55 

7 Шабінська Олена Дмитрівна 120 50 

8 Печенюк Алла Павлівна 142 78 

9 Венцель Наталія Василівна 302 64 

10 Мастеркова Тетяна Вікторівна 252 197 

11 Ренькас Броніслава Мирославівна 160 59 

12 Орлова Ольга Анатоліївна  276 80 

13 Кучинська Лілія Фотіївна 142 65 

 

2. Наукова діяльність 

Публікації та участь у конференціях різних рівнів 

Таблиця 5 
№ 

п/п 

ПІБ Стаття 

фахова 

(кількість) 

Статті в 

інших 

виданнях 

(кількість) 

Участь у 

конференціях 

різних рівнів 

(кількість) 

Тези 

конференцій 

(кількість) 

1 Коврігіна Л.М. 3  2 2 

2 Орлова О.А. 3  3 3 

3 Мастеркова Т.В. 1  1 1 

4 Венцель Н.В. 1 1 7 7 

5 Кучинська Л.Ф. 4  4 4 

6 Дікова-Фаворська О.М. 3  11 11 

7 Плосков В.О. 1    
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№ 

п/п 

ПІБ Стаття 

фахова 

(кількість) 

Статті в 

інших 

виданнях 

(кількість) 

Участь у 

конференціях 

різних рівнів 

(кількість) 

Тези 

конференцій 

(кількість) 

8 Пастовенський О.В. 2  3 3 

9 Шегеда А.Ф. 1 1 1 1 

10 Ренькас Б.М. 1  2 2 

11 Печенюк А.П.   2 1; 0,5 

Всього 20 2 36 35,5 
 

Інформація про наукову діяльність 

Таблиця 6 
№ 

п/п 

ПІБ Рецензування 

наукових 

матеріалів 

(автореферати, 

дисертації, 

монографії, 

збірники 

наукових 

праць) 

Опонування 

дисертаційних 

досліджень 

Інше 

1 Ренькас Б.М. 1   

2 Пастовенський О. В  1  

Всього 1 1  
 

Інформація про кафедральну конференцію та інші заходи 

Таблиця 7 
№ 

п/п 

Назва 

кафедри 

Тема 

конференції 

Кількість 

учасників 

Назва збірки Кількість 

статей 

1 Кафедра 

суспільно-

гуманітарних 

дисциплін 

«Напрямки та 

сучасні фактори 

розвитку 

професійної 

компетентності 

педагога: 

суспільно-

гуманітарні 

аспекти»  

 

32 Збірник 

матеріалів 

Регіональної 

науково-

практичної 

інтернет-

конференції 

«Напрямки та 

сучасні фактори 

розвитку 

професійної 

компетентності 

педагога: 

суспільно-

гуманітарні 

аспекти», 29 

травня 2020 року 

29 

Всього 1 32 1 29 
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Інформація про співпрацю з фондами, громадськими організаціями, 

науковими центрами, освітніми установами тощо 

Таблиця 8 
№ 

п/п 

Назва 

організації 

Відповідальний Характер діяльності 

1 

 

Команда «Безпека 

людини», проєкт 

ОБСЄ в Україні, 

координатор 

проєктів ОБСЄ в 

Україні Лілія Грудко 

 

Венцель Н.В. 

 

 

Участь у семінарах з протидії 

торгівлі людьми (у 2020 році у 

зв’язку з карантином не 

проводилися). Фінальна 

конференція проєкту 

«Протидія торгівлі дітьми та 

молоддю в Україні: 

досягнення та виклики»,  

онлайн, 2 грудня 2020 р. 

2 Рівненский ОІППО 

 

Пастовенський О.В. 

 

Викладацька діяльність з 

підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників 

3 Національний 

університет 

«Львівська 

політехніка» 

Пастовенський О.В. 

 

Викладацька діяльність з 

підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників 

4 Центр 

перепідготовки та 

підвищення 

кваліфікації 

працівників органів 

державної влади, 

органів місцевого 

самоврядування, 

державних 

підприємств, 

установ і організацій 

Житомирської 

обласної державної 

адміністрації та 

Житомирської 

обласної ради 

Пастовенський О.В. 

 

Викладацька діяльність з 

підвищення кваліфікації 

державних службовців 

5 Державна служба 

якості освіти 

України 

 Участь у роботі робочої групи 

з розроблення програми 

підготовки експертів з 

вивчення практичного досвіду 

роботи учасників сертифікації 

педагогічних працівників 

ДСЯО 

6 Управління ДСЯО у 

Житомирські області 

 Участь у підготовці експертів 

для проведення інституційних 
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аудитів закладів загальної 

середньої освіти, участь у 

роботі експертних груп з 

проведення інституційних 

аудитів закладів загальної 

середньої освіти 

7 ГО Євроклуб 

(за підтримки ЄС в 

Україні) 

Дікова-Фаворська О.М. Поширення знань про 

Європейський Союз, 

реалізація євроінтеграційних 

проєктів для шкіл за участі 

шкільної молоді 

8 Східноєвропейська 

гуманітарна місія 

Сюравчик М. К. Організація тренінгів з питань 

«Виховання характеру 

дитини» 

9 ЮНІСЕФ в Україні Сюравчик М. К. Створення безпечних умов під 

час проведення ЗНО – 2020 

10 Вінницький 

регіональний центр 

оцінювання якості 

освіти 

Сюравчик М. К. Організація проведення ЗНО у 

Житомирській області 

11 Рада з питань 

співпраці з церквами 

та релігійними 

організаціями при 

Міністерстві освіти і 

науки України 

Сюравчик М. К. Запровадження у закладах 

освіти предметів духовно-

морального спрямування 

12 Українсько-

австрійський проєкт 

«Компетентності 

лідерства та 

менеджменту для 

розвитку якості в 

опорних школах 

України» 

Пастовенський О. В., 

Печенюк А. П., 

Ренькас Б. М., 

Шегеда А. Ф. 

Здатність до організації 

освітнього процесу в змінних 

умовах зовнішнього 

середовища 

Всього 12 5  

 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-radu-z-pitan-spivpraci-z-cerkvami-ta-religijnimi-organizaciyami-pri-ministerstvi-osviti-i-nauki-ukrayini
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-radu-z-pitan-spivpraci-z-cerkvami-ta-religijnimi-organizaciyami-pri-ministerstvi-osviti-i-nauki-ukrayini
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-radu-z-pitan-spivpraci-z-cerkvami-ta-religijnimi-organizaciyami-pri-ministerstvi-osviti-i-nauki-ukrayini
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-radu-z-pitan-spivpraci-z-cerkvami-ta-religijnimi-organizaciyami-pri-ministerstvi-osviti-i-nauki-ukrayini
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-radu-z-pitan-spivpraci-z-cerkvami-ta-religijnimi-organizaciyami-pri-ministerstvi-osviti-i-nauki-ukrayini
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-radu-z-pitan-spivpraci-z-cerkvami-ta-religijnimi-organizaciyami-pri-ministerstvi-osviti-i-nauki-ukrayini
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3. Методична діяльність 

 

Участь у методичних заходах (кількість) 

Таблиця 9  
№ 

п/п 

Участь у 

методичних 

заходах 

Інституту 

(методичний 

марафон, хаб 

тощо) 

Участь у 

зовнішніх 

методичних 

заходах 

(вебінари, 

тренінги 

тощо) 

Підвищення 

кваліфікації 

 

Стажування Рецензування 

метод. 

матеріалів 

(МАН, 

дипломні 

роботи тощо) 

1 

 

30 44 19 1 19 – рецензувань; 

250 – обласна 

виставка 

«Сучасна освіта 

Житомирщини – 

2020» 2 – № 2, 3 

«Житомирщина 

Педагогічна» 

Всього 30 44 19 1 271 

 

Методичні матеріали (назва, кількість) 

Таблиця 10 
№ 

п/п 

Методичні 

рекомендації 

Методичні 

посібники 

Підручники Методичні 

матеріали 

1 Методичні матеріали 

щодо створення 

системи роботи з 

обдарованими 

учнями 

  Організація 

профільного 

навчання та 

допрофільної 

підготовки у 

ЗЗСО 

Всього 1 - - 2 
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4. Організаційна діяльність 

Про організаційні заходи (назва, кількість) 

Таблиця 11 
№ 

п/п 

Участь в 

організаційних 

структурах 

Інституту 

(вчена, 

науково-

методична 

ради) 

Участь 

у конкурсах, 

олімпіадах 

обласного 

рівня 

(голова, член 

журі тощо ) 

Участь 

у конкурсах, 

олімпіадах 

всеукраїнсько

го рівня 

(голова, член 

журі тощо ) 

Підготовка та 

участь у 

всеукраїнських 

та міжнародних 

виставках 

 

Інше 

 

1 Член вченої ради 

КЗ 

«Житомирський 

ОІППО» ЖОР 

(5) 

 

Член науково-

методичної ради 

КЗ 

«Житомирський 

ОІППО» ЖОР 

(3) 

1 – голова 

журі конкурсу 

учнівських 

робіт з 

соціології 

( МАН, 

Київська обл) 

4 – заступник 

голови 

оргкомітету по 

проведенню 

учнівських 

предметних 

олімпіад, 

мовно – 

літературних 

конкурсів 

ім. Т. Шевчен-

ка та П. Яцика, 

конкурсу 

«Учитель 

року») 

1 – голова 

журі конкурсу 

«Учитель 

року» 

2 – член 

оргкомітету 

обласного 

етапу 

всеукраїнсь-

ких 

учнівських 

олімпіад 

1 – Член 

оргкомітету IV 

етапу 

учнівської 

олімпіади з 

хімії 

1 – член журі 

конкурсу 

«Всеукраїнсько

го конкурсу 

«Шкільна 

бібліотека – 

2020» 

1 Член 

оргкомітету 

всеукраїнського 

етапу олімпіади 

з хімії 

2 підготовка 

матеріалів до 

участі інституту 

у Міжнародній 

виставці 

«Сучасна освіта 

в Україні». 

1 – член 

оргкомітету  по 

підготовці 

матеріалів 12 

Міжнародної 

виставки 

«Інноватика в 

сучасній освіті» 

 Див. 

примітку 

Всього 2 заходи, 8 осіб 2 заходи,  

8 осіб 

3 заходи,  

3 особи 

2 заходи,  

3 особи 

10 

заходів 
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Примітка: 

1. Онлайн-нарада з керівниками органів управління освіти та закладів 

загальної середньої освіти щодо укладання договорів на отримання послуг 

підвищення кваліфікації (28.09.2020).  

2. Нарада з керівниками методкабінетів області з питань підвищення 

кваліфікації (13.01.20).  

3. Зустріч з педпрацівниками Житомирської ЗОШ № 8 по питаннях 

підвищення кваліфікації (24.02.20).  

4. Відеонарада з керівниками структурних підрозділів РДА та міськ-

виконкомів з питань атестації (26.03.20).  

5. Відеонарада з керівниками органів управління освіти Житомирської 

області та керівниками закладів освіти на базі Житомирської політехніки з 

питань обліку робочого часу, простою та ін. в період карантину (02.04.20).  

6. Нарада з керівниками органів освіти та методистами області щодо 

проведення дистанційної атестації та ін. (08.04.20).  

7. Робоча нарада з питань організації дистанційного навчання Інституту 

(16.04.20).  

8. Нарада з керівниками органів освіти та методкабінетів з питань 

переведення на строковий трудовий договір педпрацівників пенсійного віку 

(22.04.20). 

9. Онлайн-наради з керівниками закладів освіти щодо формування 

орієнтовного плану підвищення кваліфікації на 2021 рік (15 – 17.09.2020). 

10.  Онлайн-нарада з керівниками органів управління освіти щодо 

підвищення кваліфікації у 2021 році (11.12.2020). 

Рис. Публікації та участь у конференціях різних рівнів 
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3.3. Кафедра методики викладання навчальних предметів 

 

Завідувачка кафедри – Смагіна Таїса Миколаївна, кандидат педагогічних 

наук. Наукова тема кафедри: «Розвиток професійних компетентностей 

педагога у закладі післядипломної педагогічної освіти (методичні аспекти)» 

 

1. Склад кафедри 

Таблиця 1 
Назва кафедри Кількість 

всього 

Доктор 

наук 

Кандидат 

наук 

Педагогічні 

працівники 

Лаборант 

Кафедра методики 

викладання 

навчальних 

предметів 

19 1 8 9 1 

 

2. Персональний склад кафедри 

Таблиця 2 
№ 

п/п 

ПІБ Посада Науковий 

ступінь 

Вчене 

звання 

1 Смагіна Т.М. завідувачка кафедри канд. пед. наук  

2 Шуневич О.М. доцент кафедри канд. пед. наук  

3 Калінін В.О. професор кафедри канд. пед. наук доцент 

4 Смагін І.І. професор кафедри доктор пед. наук доцент 

5 Журба О.В. доцент кафедри канд. пед. наук  

6 Андрійчук О.І. доцент кафедри канд. пед. наук  

7 Поліщук Н.М. ст. викладач канд. пед. наук  

8 Бовсунівський В.М. ст. викладач канд. пед. наук  

9 Колеснікова І.В.  ст. викладач  канд. пед. наук  

10 Гуменюк І.Б. викладач   

11 Гошко А.М. викладач   

12 Доготар Ю.В. викладач   

13 Колесник К.І. викладач   

14 Новік Л.П. викладач   

15 Полякова Т.М. викладач   

16 Роміцина Л.В. викладач   

17 Стахов М.В. викладач   

18 Харченко Г.І. викладач   

19 Щербань П.І. викладач   
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Діяльність кафедри за 2020 рік 

1. Навчальна діяльність 

Таблиця 4 
№ 

п/п 

ПІБ Аудиторна 

(год) 

Позааудиторна 

(год) 

1 Смагіна Т.М. 210 133 

2 Шуневич О.М. 210 108 

3 Калінін В.О. 122 30 

4 Смагін І.І. 114 63 

5 Журба О.В. 152 58 

6 Андрійчук О.І. 152 52 

7 Поліщук Н.М. 230 110 

8 Бовсунівський В.М. 114 36 

9 Колеснікова І.В.  256 58 

10 Гуменюк І.Б. 182 78 

11 Гошко А.М. 106 54 

12 Доготар Ю.В. п/о п/о 

13 Колесник К.І п/о п/о 

14 Новік Л.П. п/о п/о 

15 Полякова Т.М. 106 40 

16 Роміцина Л.В. 140 92 

17 Стахов М.В. п/о п/о 

18 Харченко Г.І. 100 58 

19 Щербань П.І. п/о п/о 

 

2. Наукова діяльність 

Публікації та участь у конференціях різних рівнів 

Таблиця 5 
№ 

п/п 

ПІБ Стаття 

фахова 

(кількість) 

Статті в 

інших 

виданнях 

(кількість) 

Участь у 

конференціях 

різних рівнів 

(кількість) 

Тези 

конференцій 

(кількість) 

1 Смагіна Т.М 2  4 4 

2 Шуневич О.М. 2  3 3 

3 Калінін В.О. 1  2 2 

4 Смагін І.І. 1  2 1 

5 Журба О.В. 1  2 2 

6 Андрійчук О.І. 1  2 2 

7 Поліщук Н.М. 1 1 2 2 

8 Бовсунівський В.М. 1  2 2 

9 Колеснікова І.В.  2  4 4 

10 Гуменюк І.Б.   2 2 

11 Гошко А.М.   1 1 

12 Роміцина Л.В. 1 1 1 1 

13 Колеснік К.І.   1 1 
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№ 

п/п 

ПІБ Стаття 

фахова 

(кількість) 

Статті в 

інших 

виданнях 

(кількість) 

Участь у 

конференціях 

різних рівнів 

(кількість) 

Тези 

конференцій 

(кількість) 

14 Новік Л.П.   1 1 

15 Полякова Т.М.  1 1 1 

16 Харченко Г.І. 1  2 2 

17 Щербань П.І.  1 1 1 

18 Стахов М.В.   1 1 

Всього 14 4 27 33 

 

Інформація про наукову діяльність 

Таблиця 6 
№ 

п/п 

ПІБ Рецензування 

наукових 

матеріалів 

(автореферати, 

дисертації, 

монографії, 

збірники 

наукових 

праць) 

Опонування 

дисертаційних 

досліджень 

Рецензування 

навчально-

методичних 

посібників, 

методичних 

рекломендацій 

пед. 

працівників 

1 Смагіна Т.М. 2  1 

2 Колеснікова І.В. 2 1  

3 Поліщук Н.М. 1   

4 Шуневич О.М.   4 

5 Бовсунівський В.М.   4 

Всього 5 1 9 

 

Інформація про кафедральну конференцію та інші заходи 

 

Таблиця 7 
№ 

п/п 

Назва 

кафедри 

Тема 

конференції 

Кількість 

учасників 

Назва збірки Кількість 

статей 

1 Кафедра 

методики 

викладання 

навчальних 

предметів 

Методика 

реалізації 

наскрізних 

змістових 

ліній у 

процесі 

викладання 

навчальних 

предметів 

43 Методика 

реалізації 

наскрізних 

змістових ліній 

у процесі 

викладання 

навчальних 

предметів 

22 

Всього 1 43 1 22 
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Інформація про співпрацю з фондами, громадськими організаціями, 

науковими центрами, освітніми установами тощо 

Таблиця 8 
№ 

п/п 

Назва 

організації 

Відповідальний Характер діяльності 

1 Британська Рада в 

Україні 

Гуменюк І. Б. Співпраця з покращення якості 

викладання англійської мови в 

Україні 

2 Глобальний фонд та 

Громадська 

організація «Дитячий 

фонд «Здоров’я через 

освіту» 

Поліщук Н. М. Підготовка фахівців післядипломної 

освіти для подальшого навчання 

педагогів навчальних закладів, 

забезпечення навчальних закладів 

комплектами сучасних видань для 

педагогів і учнів 

3 Фонд «Здоров’я жінки 

і планування сім’ї» за 

підтримки Агентства 

США з міжнародного 

розвитку USAID 

Поліщук Н. М. Збереження репродуктивного 

здоров’я та здійснення статевого 

виховання учнівської молоді 

4 Гете-Інститут Новик Л. П. Організація підвищення кваліфікації 

вчителів німецької мови на курсах та 

семінарах Гете-Інституту. 

Сприяти взаємному порозумінню 

шляхом міжультурних обмінів 

освітніх закладів 

5 Французький інститут 

в Україні 

Новик Л. П. Допомога у професійній підготовці 

вчителів та викладачів французької 

мови, покращення якості освіти в 

Україні. Особлива увага приділяється 

інноваціям, зокрема цифровим 

навчальним технологіям 

6 Всеукраїнська 

асоціація викладачів 

історії та суспільних 

дисциплін «Нова 

доба» 

Смагіна Т. М. Формування нових підходів у 

викладанні громадянської освіти із 

врахуванням міжнародного досвіду 

практичного застосування знань у 

проєктній діяльності з предмета 

7 Науково-освітній  

консорціум вивчення 

Голодомору (HREC) 

при Канадському 

інституті українських 

студій Альбертського 

університету 

Журба О. В. Дослідження, вивчення, опублікування 

та поширення правдивої інформації 

про Голодомор в Україні 1932–

1933 рр. 

8 Фонд гарантування 

вкладів фізичних осіб 

Смагіна Т. М. Підвищення кваліфікації слухачів 

курсів підвищення кваліфікації із 

питань фінансової обізнаності та 
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№ 

п/п 

Назва 

організації 

Відповідальний Характер діяльності 

якісного впровадження курсу 

«Фінансова грамотність» в освітній 

процес регіону 

9 Український центр 

вивчення історії 

Голокосту 

Смагіна Т. М. Поширення інформації з протидії 

антисемітизму та ромофобії 

10 Громадська організація 

«IREX» 

Журба О. В. Поширення інфо-медійної 

грамотності викладачів  

11 Українсько-фінський 

проєкт 

Смагін І. І., 

Андрійчук О. І. 

Управління ІППО в умовах 

реформування освіти 

12 Українсько-фінський 

проєкт 

Смагіна Т. М., 

Шуневич О. М. 

Підготовка вчителів базової школи 

до роботи в умовах НУШ 

Всього 12 7  

 

3. Методична діяльність 

Участь у методичних заходах (кількість) 

Таблиця 9  
№ 

п/п 

Участь у 

методичних 

заходах 

Інституту 

(методичний 

марафон, хаб 

тощо) 

Участь у 

зовнішніх 

методичних 

заходах 

(вебінари, 

тренінги 

тощо) 

Підвищення 

кваліфікації 

 

Стажування Рецензування 

метод. 

матеріалів 

(МАН, 

дипломні 

роботи тощо) 

Всього 36 40 21  29 

 

Методичні матеріали (назва, кількість) 

Таблиця 10 
№ 

п/п 

Методичні  

рекомендації 

Методичні 

посібники 

Підручники Інше 

1 16 – Методичні рекомендації 

щодо забезпечення 

допрофільної підготовки та 

профільного навчання по 

предметах 

 

17 – Як формувати 

математичну компетентність 

на уроках основ правознавства 

 

- Русский язык 3-ий год 

обуч.) для общеобразоват. 

учебн. заведений для обуч. 

на укр. яз.: учеб. для 7 кл. 

общеобразоват. учебн. 

заведений / Е.И. Самонова, 

Т.М. Полякова, 

А.Н. Риймак. Киев : Генеза, 

2020. 176 с. 

- 

Вього 33 - 1 - 
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4. Організаційна діяльність 

 

Про організаційні заходи (назва, кількість) 

Таблиця 11 
№ 

п/п 

Участь в 

організаційних 

структурах 

Інституту (вчена, 

науково-

методична ради) 

Участь 

у конкурсах, 

олімпіадах 

обласного 

рівня 

(голова, член 

журі тощо ) 

Участь 

у конкурсах, 

олімпіадах 

всеукраїнсько

го рівня 

(голова, член 

журі тощо ) 

Підготовка та 

участь у 

всеукраїнських 

та міжнародних 

виставках 

 

Інше 

1 11осіб –  

участь у вчених 

радах та науково-

методичних радах 

КЗ 

«Житомирський 

ОІППО» ЖОР  

21 

Предметні 

олімпіади 

 

Див. примітку 

- 2 - 

Всього 11 осіб, 2 заходи 21 особа   2  

 

Примітка: 

Олімпіади: 

1. Українська мова та література. 8 – 11 кл. 

2. Іноземні мови (англійська, іспанська, німецька, французька). 9 – 11 кл. 

3. Правознавство. 9 – 11 кл. 

4. Історія. 8 – 11 кл. 

5. Економіка. 9 – 11 кл. 

6. Математика. 8 – 11кл.  

7. Біологія. 8 – 11 кл. 

8. Географія. 8 – 11 кл. 

9. Астрономія. 10 – 11 кл. 

10.  Фізика. 8 – 11 кл. 

11.  Хімія. 8 – 11кл. 

12.  Екологія. 10 – 11 кл. 

13.  Інформатика. 9 – 11кл. 

14.  Інформаційні технології. 10 – 11 кл. 

Учитель року:  

Зарубіжна література; 

Історія; 

Образотворче мистецтво; 

Хімія 
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Рис. Публікації та участь у конференціях різних рівнів 

 

3.4. Кафедра психології 

 

Завідувачка кафедри – Бойко Ірина Іванівна, кандидат психологічних наук, 

доцент. Наукова тема кафедри: «Розвиток професійних компетентностей 

педагога у закладі післядипломної педагогічної освіти (психологічні аспекти)» 

1. Склад кафедри 

Таблиця 1 
Назва 

кафедри 

Кількість 

всього 

Доктор 

наук 

Кандидат 

наук 

Доцент Педагогічні 

працівники 

Лаборант 

Кафедра 

психології 

6 - 6 1  -- 

 

2. Персональний склад кафедри 

Таблиця 2 
№ 

п/п 

ПІБ Посада Науковий 

ступінь 

Вчене 

звання 

1 Бойко І. І. завідувачка кафедри 

психології, доцент, 

професор (0,25) 

кандидат 

психологічних наук 

доцент 

2 Голентовська О.С. викладач (0,4) кандидат 

психологічних наук 

- 

3 Дем’янчук О.О. старший викладач кандидат 

педагогічних наук 

- 
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№ 

п/п 

ПІБ Посада Науковий 

ступінь 

Вчене 

звання 

4 Завязун Т. В. старший викладач кандидат 

психологічних наук 

- 

5 Кльоц Л. А. доцент кандидат 

психологічних наук 

- 

6 Вознюк О.О.5 Викладач (соціальна 

відпустка) 

кандидат 

психологічних наук 

- 

 

3. Теми дисертаційних досліджень, які виконуються працівниками 

кафедри 

Таблиця 3 
№ 

п/п 

ПІБ Тема 

наукового 

дослідження 

Шифр 

спеціальності 

Місце 

прикріплення 

Науковий 

керівник 

1 Бойко І. І., 

здобувач 

наукового 

ступеня 

доктора 

психологічних 

наук 

«Психологія 

становлення 

професійної 

зрілості вчителя 

у системі 

післядипломної 

освіти»  

053 – 

психологія, 

спеціаліза- 

ція – 

педагогічна 

та вікова 

психологія 

Інститут 

педагогічної 

освіти і 

освіти 

дорослих 

НАПН 

України 

Помиткін Е. О., 

доктор психол. 

наук, професор, 

завідувач відділу 

психології праці 

Інституту 

педагогічної 

освіти і освіти 

дорослих НАПН 

України 

 

Діяльність кафедри за 2020 рік 

1. Навчальна діяльність 

Таблиця 4 
№ 

п/п 

ПІБ Аудиторна 

(год) 

Позааудиторна 

(год) 

1 Бойко І.І. 242 120 

2 Голентовська О.С. 114 31 

3 Демянчук О.О. 306 101 

4 Завязун Т.В. 272 114 

5 Кльоц   Л.А. 254 100 

 



 56 

1. Наукова діяльність  

Публікації та участь у конференціях різних рівнів 

Таблиця 5 
№ 

п/п 

ПІБ Стаття 

фахова 

(кількість) 

Статті в 

інших 

виданнях 

(кількість) 

Участь 

у 

конференціях 

різних рівнів 

(кількість) 

Тези 

конференцій 

(кількість) 

1 Бойко І.І. 1 3 7 7 

2 Голентовська О.С. 1 - 7 7 

3 Дем’янчук О.О. 3 - 4 4 

4 Завязун Т. В. 1 - 5 5 

5 Кльоц Л. А. 1 - 5 5 

Всього 7 3 28 28 

 

Інформація про наукову діяльність 

Таблиця 6 
№ 

п/п 

ПІБ Рецензування 

наукових матеріалів 

(автореферати, дисертації, 

монографії, збірники 

наукових праць) 

Опонування 

дисертаційних 

досліджень 

Інше 

1 Бойко І.І. - - - 

2 Голентовська О.С. - - - 

3 Дем’янчук О.О. - - - 

4 Завязун Т. В. - - - 

5 Кльоц Л. А. - - - 

 

Інформація про кафедральну конференцію та інші заходи 

Таблиця 7 
№ 

п/п 

Назва 

кафедри 

Тема 

конференції 

Кількість 

учасників 

Назва збірки Кількість 

статей 

1 Кафедра 

психології 

Регіональна 

науково-

практична 

інтернет-

конференція 

«Психолого-

педагогічні засади 

інтегративного 

навчання учнів 

початкової школи 

в умовах Нової 

української 

школи». КЗ 

62 Психолого-

педагогічні 

засади 

інтегративного 

підходу до 

навчання у 

початковій школі 

в умовах НУШ 

25 
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№ 

п/п 

Назва 

кафедри 

Тема 

конференції 

Кількість 

учасників 

Назва збірки Кількість 

статей 

«Житомирський 

ОІППО» ЖОР (м. 

Житомир, 02 

жовтня, 2020) 

2 Інші заходи 

 

 

22 конференції: 

міжнародні – 12, 

всеукраїнські – 4,  

регіональні – 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього 23 62 1 25 

 

Інформація про співпрацю з фондами, громадськими організаціями, 

науковими центрами, освітніми установами тощо 

Таблиця 8 
№ 

п/п 

Назва 

організації 

Відповідальний Характер діяльності 

1 Інститут психології 

ім. Г.С. Костюка 

НАПН України; 

Інститут 

педагогічної освіти і 

освіти дорослих 

НАПН України 

(лабораторія 

психології 

дошкільника)  

Бойко І.І., 

Завязун Т.В. 

Діагностика, апробація наукових 

результатів дослідження за темою 

«Готовність дитини старшого 

дошкільного віку до навчання в 

умовах реформування НУШ». 

Уточнення змісту ключових понять 

щодо розкриття проблеми 

готовності дитини до шкільного 

життя в умовах реформування 

НУШ 

Всього 1 2  

 

3. Методична діяльність 

Участь у методичних заходах (кількість) 

Таблиця 9 
№ 

п/п 

Участь у 

методичних 

заходах 

інституту 

(методични

й марафон, 

хаб тощо) 

Участь у 

зовнішніх 

методичних 

заходах 

(вебінари, 

тренінги тощо) 

 

Підвищення 

кваліфікації 

 

Стажування Рецензування 

метод. 

матеріалів 

(МАН, 

дипломніробо

ти тощо) 

1 5 заходів 

Див. 

примітку 1 

29 заходів 

Див. примітку 2 

2 заходи / 8 

осіб Див. 

примітку 3 

- Магістерські 

роботи – 20 

Всього 5 29 4/8  20 
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Примітка 1:  
1. Методичні стартами «Підведення підсумків та аналіз ефективності 

діяльності роботи психологічних служб районів, округів та міст регіону». 

2. «Оптимізація та розвиток психологічної служби області, визначення 

напрямків роботи на навчальний рік». 

3. Онлайн-семінар «Організаційні засади діяльності інклюзивно-

ресурсного центру в умовах карантину» (08.04.2020 на базі КЗ 

«Житомирський ОІППО» ЖОР) – організація та участь. 

4. Онлайн-семінар «Організаційні засади діяльності практичного 

психолога інклюзивно-ресурсного центру в умовах карантину» (23.04.2020 на 

базі КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР) – організація та участь. 

5. «Організація роботи інформаційного каналу «Соціальна інклюзія – 

вимога сьогодення» в межах Серпневого комунікативного хабу 2020. 

 

Примітка 2:  
Вебінари:  

1. Олег Романчук «Формула психологічної стійкості: версія для батьків та 

як її передати нашим дітям» (15.04.2020).  

2. Рослін Лоу «Interpersonal Therapy Ukraine Workshop» (15.04.2020). 

3. Аліна Гуковська «Проблемна поведінка у дітей та її види» (28.04.2020). 

4. Мішель Хені «Міжнародний досвід впровадження інклюзивного навчання 

в освітньому просторі» (28 – 29.09.2020). 

5. Роберт Нікель, Молі Пірс «Загальні рекомендації щодо тренування 

навичок самообслуговування у дітей з розладами розвитку» (30.09.2020).  

6. Лінда Шмідт «Сучасні доказові підходи до фармакотерапії поширених 

розладів психічного здоров'я дітей і молоді» (28 – 29 вересня, 5 – 6 жовтня 

2020).  

7. «Сандплайтерапія» PM Киев (Zoom). 

8. УСП (Zoom) «Проєкт наказу Міністерства охорони здоров’я України 

«Проєкт затвердження Порядку застосування методів психологічного і 

психотерапевтичного пливу». 

9. Соціально-психололгічний чинник постановки життєвих завдань» 

(травень, 2020, м. Тернопіль, для практичних психологів, соціальних 

педагогів) (Zoom).  

10. (Zoom). «Кататимно-імагінативна психотерапія»; вебінар (25.05.2020, 

організатори: УОНОДА та міжнародний благодійний фонд «Lumos»). 

11. Семінар «Розвиток обдарованої особистості: ціннісний вимір» (Київ, 23 

квітня 2020 р.).  

12. Платформа «Освіта України»: «Дослідження Я-образу особистості через 

архетипи казкових героїв» (червень, 2020).  
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13. «Казкотерапія: методика складання авторської психотерапевтивної 

казки» (липень, 2020).  

14. «Метафоричні асоціативні картки: експрес-метод створення набору та 

специфіка роботи з ним у дитячих і педагогічних колективах» (серпень, 2020). 

15. Онлайн-семінар «Діяльність психологічної служби у системі освіти 

щодо забезпечення психологічного благополуччя вчителів в умовах реалізації 

Концепції «Нова українська школа» (м. Київ, 03.11.2020).  

Круглі столи: 

1. Круглий стіл (Zoom) «Тренінгово-консультативний Центр Scriptum».  

2. Круглий стіл «Динамічні та гуманістичні напрямки терапії. Принципи, 

відмінності: «Як та чому це працює?». 

3. Круглий стіл «Побічні ефекти в психотерапії (позитивні та негативні)». 

4. Круглий стіл «Тренінги, групи особистісного зростання, лідерські 

програми, коучінг. Основні відмінності. Супервізія». 

Навчальні проєкти:  

1. Базова програма з когнітивно-поведінкової терапії (2018 – 2021рр.) 

2. Проєкт «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність» (3 – 4 березня 

2020 року). 

3. Навчальна програма Інституту когнітивно-поведінкової терапії «Турбота 

про психічне здоров’я дітей та молоді» (жовтень – липень 2020/2021). 

4. Навчальна програма з інтерперсональної терапії (листопад – грудень 

2020). 

5. Психологічний марафон «Використання кататимно-імагінативної 

психотерапії у психологічному супроводі дітей» (12.07.2020, м. Тернопіль).  

6. «Використання метафоричних асоціативних зображень у психологічному 

супроводі дітей» (4.06.2020, м. Переяслав).  

Тренінги: 

1. «Комплексне оцінювання інтернатних закладів» (25.02.2020.). 

2. Тренінг для тренерів інклюзивної освіти «Комплексне оцінювання 

інтернатних закладів» (25.02.2020) 

 

Примітка 3: 

1. 4 особи: підвищення кваліфікації з 21 січня 2020 по 13 червня 2020 за 

освітньо-професійною програмою. Категорія «Завідувачі кафедр та 

структурних підрозділів, викладачі та методисти закладів ОІППО» (108 год). 

Тема, напрям «Сучасні підходи в освіті дорослих».  

2. 4 особи: підвищення кваліфікації з 05 жовтня 2020 по 05 січня 2021 в 

Державному університеті «Житомирська політехніка» за програмою 

підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників 



 60 

(тьюторів) «Організація масового дистанційного навчання в умовах 

карантину» (на базі платформи Moodle) (108 год). 

 

Методичні матеріали (назва, кількість) 

Таблиця10 
№ 

п/п 

Методичні 

рекомендації 

Методичні 

посібники 

Підручники Інше 

1 -  3 посібники 

Див. примітку 1 

- Розробка та апробація лекцій – 

18 Див. примітку 2  

 

Всього - 3 - 18 

 

Примітка 1: 

1. Психолого-педагогічні засади інтегрованого підходу до навчання у 

початковій школі в умовах НУШ: навчально-методичний посібник / за заг. 

ред. к. психол. н., доцента Бойко І.І. Житомир, 2020. 119 с.  

2. Методичний посібник «Порадник для батьків дітей з особливими 

освітніми потребами». 

3. Методичний посібник «Організація індивідуальної освітньої траєкторії 

для дитини з особливими потребами в закладі загальної середньої освіти» 

 

Примітка 2: 

Розробка та апробація тем лекцій 

1. Психотехнологія «діалогічної взаємодії» в освітньому просторі: не 

тривожний підхід та психологічна культура згоди (інклюзивний аспект) (учня 

початкової школи, підлітка та юнака/юнки). 

2. Техніка управління емоційними (психологічними) та діловим 

(структурним) конфліктами у процесі педагогічної взаємодії (учня початкової 

школи, підлітка та юнака/юнки).  

3. Технологія розробки Програм тренінгової роботи в освітньому просторі 

(учня початкової школи, підлітка та юнака/юнки).  

4. Інтегративні засади психології розвитку особистості як принцип навчання 

(учня початкової школи, підлітка та юнака/юнки).  

5. Тренінг: «Техніки творчого самовираження особистості (учня початкової 

школи, підлітка та юнака/юнки)».  

6. Становлення позитивної Я-концепції як мета особистісної адаптації (учня 

початкової школи, підлітка та юнака/юнки).  

7. Практика психологічного консультування.  

8. Особливості організації освітнього процесу в умовах інклюзивної освіти. 

9. Взаємодія команди супроводу освітнього закладу з ІРЦ з питань 

організації інклюзивного навчання.  
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10. Методи формування дидактичної складової професійної компетентності 

педагога.  

11. Акмеологічний підхід як стратегічний орієнтир особистісно орієнтованої 

педагогічної освіти. 

12. Теоретичні основи психолого-педагогічної корекції.  

13. Використання методів та прийомів кататимно-імагінативної терапії у 

психологічному консультуванні.  

14. Цінності педагогічного педпрацівника в контексті викликів сучасності.  

15. Програмно-методичне забезпечення системи дошкільної освіти.  

16. Вікові та психологічні особливості дітей дошкільного віку.  

17. Цінності педагогічного працівника в контексті викликів сучасності. 

18. Діти з особливими освітніми потребами в освітньому просторі. 

 

4. Організаційна діяльність 

Таблиця 11 
№ 

п/п 

Участь в 

організаційних 

структурах 

Інституту 

(вчена, 

науково-

методична 

ради) 

Участь у 

конкурсах, 

олімпіадах 

обласного 

рівня 

(голова, 

член журі 

тощо) 

Участь у 

конкурсах, 

олімпіадах 

всеукраїн-

ського 

рівня 

(голова, 

член журі 

тощо) 

Підготовка 

та участь у 

всеукраїнських 

та 

міжнародних 

виставках 

 

Інше 

1 Вчена рада - 1 - - - Обласна 

експертна 

комісія КЗ 

«Житомирський 

ОІППО» ЖОР 

щодо здійснення 

експертизи 

     Наукове 

консультування 

всеукраїнських 

експеримента-

льних проєктів 3 

Див. примітка 

Всього 1 - - - 4 

 

Примітка: 

1. Стандартизація наскрізної соціально-психологічної моделі масового 

впровадження медіаосвіти у вітчизняну педагогічну практику. 
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2. Всеукраїнське моніторингове дослідження стану виконання у системі 

освіти законодавства щодо протидії торгівлі людьми. 

3. Репродуктивне здоров’я та відповідальна поведінка учнівської молоді. 

 

 

Рис. Публікації та участь у конференціях різних рівнів 
 

3.5. Теми, які виконуються в межах дисертаційних досліджень науково-

педагогічними працівниками КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР 

 

Тема 

наукового 

дослідження 

Шифр 

спеціальності 

Місце 

прикріплення 

Науковий 

керівник/ 

консультант 

1. Бойко І. І., здобувач наукового ступеня 

доктора психологічних наук 

Психологія 

становлення 

професійної 

зрілості вчителя у 

системі 

післядипломної 

освіти  

053 – 

психологія, 

спеціалізація – 

педагогічна та 

вікова 

психологія 

Інститут 

педагогічної 

освіти і освіти 

дорослих НАПН 

України 

Помиткін Е. О., 

доктор психол. 

наук, професор, 

завідувач відділу 

психології праці 

Інституту 

педагогічної 

освіти і освіти 

дорослих НАПН 

України 
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Тема 

наукового 

дослідження 

Шифр 

спеціальності 

Місце 

прикріплення 

Науковий 

керівник/ 

консультант 

2. Венцель Н. В., аспірант вечірньої форми навчання 

Нелінійність 

розвитку світ-

системи в умовах 

суспільної 

транзитивності 

033 – філософія Кафедра 

філософії та 

політології ЖДУ 

ім. Івана Франка 

Ковтун Н. М., 

доктор 

філософських наук, 

доцент, професор 

кафедри філософії 

та політології ЖДУ 

імені Івана Франка 

3. Косигіна О. В., здобувач наукового ступеня 

доктора педагогічних наук 

Теоретико-

методологічні 

засади 

педагогічної 

взаємодії 

суб’єктів системи 

післядипломної 

освіти у вищих 

навчальних 

закладах 

13.00.04 – теорія 

і методика 

професійної 

освіти 

Кафедра 

педагогіки, 

професійної 

освіти та 

управління 

освітніми 

закладами 

ЖДУ ім. Івана 

Франка 

Сейко Н. А., 

доктор пед. наук, 

професор,  

професор кафедри 

соціальних 

технологій 

ЖДУ імені Івана 

Франка 

 

4. Семенчук С. П., аспірант заочної форми навчання 

Методи та засоби 

управління 

знаннями 

05.13.06 – 

інформаційні 

технології 

Інститут 

проблем 

реєстрації 

інформації 

Національної 

академії наук 

України 

Додонов О. Г., 

заступник 

директора з 

наукової роботи 

Інституту проблем 

реєстрації 

інформації НАПН 

України, доктор 

технічних наук, 

професор 

5. Кучинська Л. Ф., здобувач наукового ступеня  

кандидата педагогічних наук 

Педагогічні 

умови збереження 

професійного 

здоров'я фахівців 

13.00.04 – теорія 

і методика 

професійної 

освіти 

Кафедра 

педагогіки, 

професійної 

освіти та 

Сидорчук Н.Г., 

доктор 

педагогічних наук, 

доцент, професор 
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Тема 

наукового 

дослідження 

Шифр 

спеціальності 

Місце 

прикріплення 

Науковий 

керівник/ 

консультант 

закладів 

дошкільної освіти 

на засадах 

рекреалогічного 

підходу 

управління 

освітніми 

закладами ЖДУ 

ім. Івана Франка 

кафедри 

педагогіки, 

професійної освіти 

та управління 

навчальними 

закладами ЖДУ 

ім. Івана Франка 
 

3.6.  Участь у міжнародних проєктах, співпраця з громадськими 

організаціями 

 

№ 
Назва  

організації 

Назва  

проєкту 

Обласні  

координатори 
Завдання 

1 Британська 

Рада в Україні 

eTwinningРlus, 

«Вчителі 

англійської мови – 

агенти змін»,  

«GoCamps» 

Гуменюк І. Б. Покращення 

якості 

викладання 

англійської 

мови в 

Україні 

2 Глобальний 

фонд та 

Громадська 

організація 

«Дитячий 

фонд 

«Здоров’я 

через освіту» 

«Посилення 

спроможності 

педагогів у 

забезпеченні дієвої 

профілактики 

ВІЛ/СНІДу, 

протидії стигмі й 

дискримінації», 

«Вчимося жити 

разом» 

Поліщук Н. М. Підготовка 

фахівців 

післядиплом-

ної освіти для 

подальшого 

навчання 

педагогів 

навчальних 

закладів, 

забезпечення 

навчальних 

закладів 

комплектами 

сучасних 

видань для 

педагогів і 

учнів. 

Проєкт 

«Вчимося 
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№ 
Назва  

організації 

Назва  

проєкту 

Обласні  

координатори 
Завдання 

жити разом» 

має на меті 

навчання 

життєвих 

навичок дітей 

та підлітків, 

які  найбільш 

постраждали 

внаслідок 

воєнного 

конфлікту 

3 Фонд 

«Здоров’я 

жінки і 

планування 

сім’ї» за 

підтримки 

Агентства 

США з 

міжнародного 

розвитку 

USAID 

Проєкт 

«Репродуктивне 

здоров’я в Україні» 

Поліщук Н. М. Збереження 

репродуктивн

ого здоров’я 

та здійснення 

статевого 

виховання 

учнівської 

молоді 

4 Гете-Інститут Проєкт  «Kinder 

universe»  

Новик Л. П. Організація 

підвищення 

кваліфікації 

вчителів 

німецької 

мови на 

курсах та 

семінарах 

Гете-

Інституту. 

Сприяти 

взаємному 

порозумінню 

шляхом 

міжультурних 

обмінів 
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№ 
Назва  

організації 

Назва  

проєкту 

Обласні  

координатори 
Завдання 

учбових 

закладів 

5 Фундація 

«Полонія -

Рутенія» 

«Креативна 

Полонія» 

Старовєрова М. А. Підвищення 

кваліфікації 

вчителів 

польської  мови 

Житомирської  

області 

6 Французький 

Інститут в 

Україні 

Програма PRO 

FLE 

Новик Л. П. Допомога у 

професійній 

підготовці 

вчителів та 

викладачів 

французької 

мови, 

покращення 

якості освіти 

в Україні, 

приділяючи 

особливу 

увагу 

інноваціям, 

особливо 

цифровим 

навчальним 

технологіям 

7 Всеукраїнська 

асоціація 

викладачів 

історії та 

суспільних 

дисциплін 

«Нова доба» 

Проєкт 

«План дій: через 

соціальні учнівські 

проєкти до 

громадянської 

активності» 

 

Смагіна Т. М. Формування 

нових підходів 

у викладанні 

громадянської 

освіти із 

врахуванням 

міжнародного 

досвіду 

практичного 

застосування 

знань у 

проєктній 
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№ 
Назва  

організації 

Назва  

проєкту 

Обласні  

координатори 
Завдання 

діяльності з 

предмета 

8 Науково-

освітній 

консорціум 

вивчення 

Голодомору 

(HREC) при 

Канадському 

інституті 

українських 

студій 

Альбертського 

університету 

Український 

науково-дослідний 

та освітній центр 

вивчення 

Голодомору 

(HREC in Ukraine) 

Журба О. В. Дослідження, 

вивчення, 

опублікування 

та поширення 

правдивої 

інформації про 

Голодомор в 

Україні 1932–

1933 рр. 

9 Фонд 

гарантування 

вкладів 

фізичних осіб 

Проєкт 

«Фінансова 

обізнаність для 

впевненого 

майбутнього» 

Смагіна Т. М. Підвищення 

кваліфікації 

слухачів курсів 

підвищення 

кваліфікації із 

питань 

фінансової 

обізнаності та 

якісного 

впровадження 

курсу 

«Фінансова 

грамотність» в 

освітній 

процес регіону 

10 Український 

центр 

вивчення 

історії 

Голокосту 

Навчальні 

матеріали з протидії 

дискримінації, 

антисемітизму та  

ксенофобії 

Смагіна Т. М. Поширення 

інформації з 

протидії 

антисемітизму 

та ромофобії 

11 Всеукраїнський 

благодійний 

фонд «Східно-

Європейська 

«Виховання 

характеру» 

Сюравчик М. К., 

Гусак В. М. 

Підвищення 

професійної 

компетентно-

сті педагогів з 
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№ 
Назва  

організації 

Назва  

проєкту 

Обласні  

координатори 
Завдання 

гуманітарна 

місія» 

проблем 

духовно-

морального 

виховання 

12 Громадська 

організація 

«IREX» 

«Вивчай та 

розрізняй: інфо-

медійна 

грамотність» 

Журба О. В. Поширення 

інфо-медійної 

грамотності 

викладачів  

13 Українсько-

фінський 

проєкт 

«Навчаємось 

разом» 

Смагін І. І., 

Андрійчук О. І. 

Управління 

ІППО в умовах 

реформування 

освіти 

14 Українсько-

австрійський 

проєкт  

«Компетентності 

лідерства та 

менеджменту для 

розвитку якості в 

опорних школах 

України» 

Пастовенський О.В., 

Ренькас Б. М., 

Печенюк А. П., 

Шегеда А. Ф. 

Управління 

опорними 

закладами 

загальної 

середньої 

освіти на 

засадах 

компетент-

нісного 

підходу 

15 Українсько-

фінський 

проєкт 

«Навчаємось 

разом» 

Смагіна Т. М., 

Шуневич О. М. 

Підготовка 

вчителів 

базової школи 

до роботи в 

умовах НУШ 
 

3.7. Співпраця з науковими центрами, освітніми установами 

 

№ Назва наукових 

центрів, освітніх  

установ 

Документ про 

співпрацю 

№, дата 

підписання 

документа 

Терміни дії 

документа 

1 Всеукраїнська 

громадська 

організація 

«Консорціум 

закладів 

Статут 

Всеукраїнської 

громадської 

організації 

«Консорціум 

№ 3472 від 

10.12.2010 

 

 

 

На період 

діяльності 

Всеукраїнської 

громадської 

організації 
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№ Назва наукових 

центрів, освітніх  

установ 

Документ про 

співпрацю 

№, дата 

підписання 

документа 

Терміни дії 

документа 

післядипломної 

освіти» 

закладів 

післядипломної 

освіти» 

 

 

 

«Консорціум 

закладів 

післядипломної 

освіти» 

2 Український 

відкритий 

університет 

післядипломної 

освіти 

Установчий 

договір про 

створення 

«Українського  

відкритого 

університету 

післядипломної 

освіти» у складі 

Всеукраїнської 

громадської 

організації  

«Консорціум 

закладів 

післядипломної 

освіти» 

22.12.2015 

 

На період 

діяльності 

Українського 

відкритого 

університету 

післядипломної 

освіти 

3 Громадська 

спілка 

«Українська 

асоціація освіти 

дорослих» 

Статут громадської 

спілки «Українська  

асоціація освіти 

дорослих» 

13.05.2015 На період 

діяльності 

громадської 

спілки 

«Українська 

асоціація  

освіти 

дорослих» 

4 Інститут 

інформаційних 

технологій і 

засобів навчання 

НАПН України 

Договір про 

співпрацю 

22.06.2018  Договір набуває 

чинності  з дня 

його підписання 

і діє протягом 

десяти років 

5 Інститут 

модернізації 

змісту освіти 

Угода про 

співпрацю 

№ 47 

30.05.2018 

Угода набуває 

чинності з дня 

підписання і діє 

протягом п’яти 

років 



 70 

№ Назва наукових 

центрів, освітніх  

установ 

Документ про 

співпрацю 

№, дата 

підписання 

документа 

Терміни дії 

документа 

6 Київський 

інститут бізнесу 

і технологій 

Договір про 

співпрацю 

№ 07/10 

11.10.2018 

Договір набуває 

чинності з дня 

його підписання 

і діє безстроково 

7 Житомирська 

обласна 

громадська 

організація 

«Діти Сонця» 

Меморандум про 

співпрацю щодо 

організації 

функціонування 

школи «Бути 

батьками» 

7.11.2018 Меморандум 

набуває 

чинності з дня 

його підписання  

і діє до кінця 

терміну 

виконання умов 

Меморандуму 

 

8 Лабораторія 

логопедії 

Інституту 

спеціальної 

педагогіки 

НАПН України 

Угода про 

співпрацю 

17.01.2018 Угода набуває 

чинності з дня 

підписання і діє 

протягом трьох 

років 

9 Інститут 

психології імені 

Г. С. Костюка 

НАПН України 

Договір про 

співпрацю 

 

 

 

 

12.05.2016  

 

 

 

 

 

Договір набуває 

чинності з дня 

його підписання 

і діє протягом 

п’яти років 

  Договір про спільну 

діяльність та 

організацію 

взаємовідносин 

щодо проведення 

науково-навчальної 

та виховної роботи 

на безкоштовній  

основі 

12.03.2018 Договір 

набуває 

чинності  з дня 

його 

підписання і діє 

до 31 грудня 

2020 року 

10 Науково-

дослідний 

інститут 

Договір про 

співробітництво 

№ 17 

23.06.2018  

Договір набуває 

чинності з дня 

його підписання 
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№ Назва наукових 

центрів, освітніх  

установ 

Документ про 

співпрацю 

№, дата 

підписання 

документа 

Терміни дії 

документа 

українознавства і укладений на 

невизначений 

термін 

11 Навчально-

науковий 

виробничий 

комплекс 

«Полісся» 

Наказ Міністерства 

освіти  та науки 

№ 480 

15.06.2004 

На період 

діяльності 

Українського 

відкритого 

університету  

післядипломної 

освіти 

12 Житомирський 

військовий 

інститут імені 

С. П. Корольова 

Договір про 

співробітництво 

12.04.2016 Договір набуває 

чинності з дня 

його підписання 

і діє безстроково 

13 Релігійна 

організація 

«Український 

католицький 

університет 

Української 

Греко-

Католицької 

Церкви» 

Договір про 

співпрацю 

23.06.2016 Договір 

набуває 

чинності з дня 

його 

підписання і діє 

протягом п’яти 

років 

14 Уманський 

державний 

педагогічний 

університет 

Договір про 

співробітництво 

27.04.2015 Договір набуває 

чинності з дня 

його підписання і 

діє протягом 

п’яти років 

15 Комунальний 

вищий 

навчальний 

заклад Київської 

обласної ради 

«Академія 

неперервної 

освіти» м. Біла 

Церква 

Відкрита  угода 03.02.2016 Термін дії 

угоди 

необмежений 
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№ Назва наукових 

центрів, освітніх  

установ 

Документ про 

співпрацю 

№, дата 

підписання 

документа 

Терміни дії 

документа 

16 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. 

17 Міжнародний 

економіко-

гуманітарний 

університет 

імені академіка 

С. Дем’янчука  

Договір про 

співпрацю 

2015 Договір набуває 

чинності  з дня 

його підписання 

і діє безстроково 

18 Нижньосілезький 

центр 

підвищення 

кваліфікації 

вчителів 

м. Вроцлав 

Угода про 

співпрацю 

08.04.2016 Угода набуває 

чинності з дня 

підписання і діє 

безстроково 

 

3.8. Діяльність вченої ради 
 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» в КЗ «Житомирський 

ОІППО» ЖОР створена і працювала вчена рада. До її складу включені 

керівники Інституту, завідувачі кафедр та провідні науково-педагогічні 

працівники – всього 27 осіб. 

Протягом року проведено 12 засідань вченої ради. Предметом 

детального розгляду на її засіданнях стали підсумки діяльності Інституту в 

попередньому році та завдання і плани на наступний період, схвалення 

положень про структурні підрозділи Інституту та організацію певних видів 

робіт у закладі освіти, затвердження тематики занять із слухачами, науково-

методичний супровід організації дистанційного навчання з використанням 

дистанційних технологій у синхронному та асинхронному режимі, розгляд та 

надання рекомендацій до друку науково-методичних збірників і матеріалів 

конференцій тощо. 

Вчена рада здійснює контроль за виконанням прийнятих рішень, сприяє 

створенню умов для творчого зростання науково-педагогічних працівників 

Інституту. 
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4. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

4.1. Діяльність науково-методичної ради Інституту 

 

Науково-методична рада є дорадчим органом управління комунального 

закладу «Житомирський обласний інститут післядипломної освіти» 

Житомирської обласної ради, функціонує відповідно до Положення про 

республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні та Київський і 

Севастопольський міські інститути післядипломної педагогічної освіти, 

Статуту Інституту та даного Положення. Вона створюється для вирішення 

основних питань діяльності Інституту щодо забезпечення  умов, необхідних 

для організації підвищення кваліфікації педагогічних працівників регіону, 

сприяє реалізації державної освітньої політики, зокрема з питань науково-

методичного забезпечення освітнього процесу. 

Відбулось вісім засіданнь науково-методичної ради Інституту. На 

засіданнях розглядались такі питання: 

 про виконання рішень науково-методичної ради за 2019 рік;  

 основні напрями використання веб-ресурсів у процесі інформаційно-

методичного супроводу діяльності Інституту;  

 методична підтримка діяльності психологічної служби закладів освіти 

регіону з питань реалізації освітніх програм;  

 розвиток професійної компетентності методистів в міжатестаційний 

період. Попередній звіт методистів, які атестуються на вищу категорію;  

 поради педагогічним працівникам щодо організації дистанційного 

навчання в закладах освіти області; 

 про організаційно-методичний супровід реалізації Концепції «Нова 

українська школа» в регіоні;  

 про організацію проведення та підсумки фахових педагогічних змагань; 

 роль обласної виставки перспективного педагогічного досвіду «Сучасна 

освіта Житомирщини» в підвищенні рівня фахової майстерності 

педагогів області;  

 про спільну роботу лабораторії навчально-методичної інформації, 

обласної педагогічної виставки та бібліотеки щодо інформаційно-

методичного супроводу освітніх закладів та педагогічних працівників;  

 співпраця Інституту з ІМЗО та методичними службами області;  

 результативність діяльності ресурсного центру підтримки інклюзивної 

освіти.  

Відповідно до цих питань приймались рішення, які висвітлювали різні 

аспекти діяльності.  
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На засіданнях науково-методичної ради було розглянуто 15 матеріалів, 

які були схвалені радою та рекомендовані до друку для використання в 

навчально-виховному процесі загальноосвітніх закладів області, а саме: 

 навчальна програма з англійської мови для учнів 5-го класу з 

порушенням зору (укладач Ганенко О. В., заступник директора з навчально-

виховної роботи КНЗ «Житомирська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ст. 

№ 1» ЖОР; 

 книга для вчителя «Формули успіху сучасного освітнього менеджера» 

(автор Єленіна Євгенія Георгіївна, заступник директора з навчально-виховної 

роботи, вчитель російської мови, зарубіжної літератури, спеціаліст вищої 

категорії, учитель-методист ЗОШ І-ІІІ ступенів № 32 м. Житомира); 

 практичний порадник «Циклограма заступника директора закладу 

загальної середньої освіти з навчально-методичної роботи» (на допомогу 

керівникам закладів загальної середньої освіти) (автор Пугач С. В., заступник 

директора з науково-методичної роботи Бердичівського НВК № 10); 

 поради педагогічним працівникам щодо організації дистанційного 

навчання в закладах освіти області; 

 навчально-методичний посібник «Особливості організації проєктно-

технічної діяльності на уроках трудового навчання. «Технологія обробки 

деревини»» (укладач: Шипа Віктор Павлович, учитель трудового навчання 

Баранівського ліцею № 1); 

 практичний посібник «Сталий розвиток (збірка задач)» Мороз Галини 

Миколаївни для вчителів біології і екології, природознавства, сталого 

розвитку та учнів 5 – 9 класів; 

 навчально-методичний посібник «Порадник для батьків дітей з 

особливими освітніми потребами», підготовлений методистами ресурсного 

центру підтримки інклюзивної освіти КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР 

(Ольга Голентовська, Віта Градівська, Олена Губар, Антоніна Гуменюк, 

Вікторія Козир); 

 навчальна програма з позашкільної освіти еколого-натуралістичного 

напряму «Основи сучасного батьківства», 1 рік навчання, вищий рівень 

(автор-укладач: Карпюк Наталія Анатоліївна, керівник гуртків КЗПО «ОЕНЦ» 

ЖОР). Рецензенти: Бордюг Н.С., д. пед. наук, доцент, директор КЗПО 

«ОЕНЦ» ЖОР; Іщук О.В, канд. с/г наук, доцент Поліського національного 

університету; 

 навчальна програма з позашкільної освіти еколого-натуралістичного 

напряму «Природа – наш дім», 1 рік навчання, початковий рівень (автори-

укладачі: Гнітецька Зоя Костянтинівна, завідувач відділу екології КЗПО 

«ОЕНЦ» ЖОР; Кочук-Ященко Тамара Іванівна, зав. орг.-масового відділу 

КЗПО «ОЕНЦ» ЖОР; Шубович Лілія Анатоліївна, методист КЗПО «ОЕНЦ» 
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ЖОР; Копельчук Анастасія Броніславівна, керівник гуртків Житомирського 

центру розвитку дитини № 68). Рецензенти: Сахневич І.Д., канд. пед. наук, 

методист  навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у 

Житомирській області; Бордюг Н.С., д. пед. наук, доцент, директор КЗПО 

«ОЕНЦ» ЖОР; 

 навчальна програма з позашкільної освіти еколого-натуралістичного 

напряму «Природознавство», другий рік навчання, початковий рівень (автори-

укладачі: Гнітецька Зоя Костянтинівна, завідувач відділу екології КЗПО 

«ОЕНЦ» ЖОР; Кочук-Ященко Тамара Іванівна, зав. орг.-масового відділу 

КЗПО «ОЕНЦ» ЖОР). Рецензенти: Сахневич І.Д., канд. пед. наук, методист  

навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у Житомирській 

області; Бордюг Н.С., д. пед. наук, доцент, директор КЗПО «ОЕНЦ» ЖОР;  

 навчальна програма з позашкільної освіти соціально-реабілітаційного 

напряму «Вийди за межі», 1 рік навчання, основний рівень (автори-укладачі: 

Удод Світлана Юріївна, практичний психолог КЗПО «ОЕНЦ» ЖОР; Сич 

Ольга Валеріївна, керівник гуртків КЗПО «ОЕНЦ» ЖОР). Рецензенти: 

Осадчук Н. О., завідувач навчально-методичного кабінету психологічної 

служби системи освіти КЗ «ЖОІППО» ЖОР; Максимець С. М., канд. психол. 

наук, доцент ЖДУ  ім. І. Франка; 

 навчальна програма з позашкільної освіти художньо-естетичного 

напряму «Екологічний дизайн», 2 роки навчання, основний рівень (автор-

укладач Наконечна Ольга Вячеславівна, керівник гуртків КЗПО «ОЕНЦ» 

ЖОР). Рецензенти: Сахневич І.Д., канд. пед. наук, методист  навчально-

методичного кабінету професійно-технічної освіти у Житомирській області; 

Бордюг Н.С., д. пед. наук, доцент, директор КЗПО «ОЕНЦ» ЖОР; 

 навчальна програма з позашкільної освіти еколого-натуралістичного 

напряму «Екологія в інформаційному просторі», 1 рік навчання, початковий 

рівень (автори-укладачі: Возна Анна Вікторівна, керівник гуртків КЗПО 

«ОЕНЦ» ЖОР; Курко Ігор Гергійович, учитель інформатики вищої категорії 

ЖЗСШ І-ІІІ ступенів № 16). Рецензенти: Постова С.А., канд. пед. наук, доцент 

ЖДУ ім. І. Франка; Кравчук О.М., зав. лабораторії інформаційно-

комунікативних технологій КЗ «ЖОІППО» ЖОР; 

 навчальна програма з позашкільної освіти художньо-естетичного 

напряму «Гончарство», 2 роки навчання, основний рівень (автори-укладачі: 

Стадник Оксана Олександрівна, методист КЗПО «ОЕНЦ» ЖОР; Члек Олена 

Олександрівна, керівник гуртків КЗПО «ОЕНЦ» ЖОР; Возна Анна 

Вікторівна, керівник гуртків КЗПО «ОЕНЦ» ЖОР). Рецензенти: Гусак В.М., 

к. пед. наук, доцент каф. педагогіки та андрагогіки КЗ «ЖОІППО» ЖОР; 

Бордюг Н.С., д. пед. наук, доцент, директор КЗПО «ОЕНЦ» ЖОР;  
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 навчальна програма з позашкільної освіти еколого-натуралістичного 

напряму «Юні орнітологи», 1 рік навчання, основний рівень (автори-укладачі: 

Члек Олена Олександрівна, керівник гуртків  КЗПО «ОЕНЦ» ЖОР; Баята 

Катерина Олександрівна, керівник гуртків  КЗПО «ОЕНЦ» ЖОР). Рецензенти: 

Вискушенко Д.А., канд. біолог. наук, доцент ЖДУ ім. І. Франка; 

Сахневич І. Д., канд. пед. наук, методист навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у Житомирській області. 

Практикується інформування педагогічних працівників області щодо 

рішень ради з питань розміщення матеріалів на сайті Інституту. 

Таким чином, науково-методична рада Інституту виконує 

консультативні та експертні функції як орган професійної підтримки, творчої 

ініціативи педагогів, координує інноваційні процеси, дає їм об’єктивну оцінку, 

прогнозує перспективи розвитку, надає допомогу щодо проведення 

самоекспертизи інноваційної діяльності закладами освіти. 

 

4.2. Науково-методичний супровід освітнього процесу в закладах 

загальної середньої освіти 

 

Протягом навчального року, в тому числі під час карантинних 

обмежень, Інститут працював над підвищенням професійної компетентності 

освітян області. 

Згідно з планом роботи Інституту були проведені практикуми, семінари, 

майстер-класи: 

 «Діагностика насильства та жорстокого поводження з дитиною 

дошкільного віку. Взаємодія державних служб щодо протидії насильству» 

20 січня 2020 (Осадчук Н. О., Шугай Т. Й.); 

 «Аналіз програмно-методичного забезпечення навчання географії 

(природознавства) в умовах реформування освіти (Зміни до програми 

зовнішнього незалежного оцінювання з географії (природознавства) у 

2019/2020 навчальному році)» 27 січня 2020 (Щербань П. І.);  

 практикум «Особливості навчання учнів першого класу в науково-

педагогічному проєкті «Інтелект України»» 27 січня 2020 (Печенюк А. П.); 

 семінар «Матриця проведення інституційного аудиту» 27 січня 2020 

(Смагін І. І., Пастовенський О. В., Калінін В. О., Вдовенко С. Ю., 

Печенюк А. П.); 

 семінар «Документування управлінської діяльності ЗЗСО» 

27 січня 2020 (Ренькас Б. М.);  

 майстер-клас «Особливості організації роботи євроклубів в умовах 

реформування Нової української школи» 27 січня 2020 (Костриця Н. С., 

Дікова-Фаворська О. М.); 
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 семінар «Внутрішня система забезпечення якості освіти. Інноваційні 

підходи до діяльності педагогічної ради» 10 лютого 2020 

(Пастовенський О. В., Печенюк А. П.); 

 семінар «Формування читацької та мовленнєвої компетентності учнів 

на уроках зарубіжної літератури» 10 лютого 2020 (Полякова Т. М.);  

 семінар «Методика організації військово-патріотичного виховання 

учнівської молоді у контексті Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)» 10 лютого 2020 (Стахов М. В.); 

 практикум «Особливості навчання учнів другого класу у межах 

науково-педагогічного проєкту «Інтелект України»» 10 лютого 2020 

(Печенюк А. П.);  

 майстер-клас «Технології менеджменту в роботі педагогічних 

працівників закладів дошкільної освіти» 10 лютого 2020 (Завязун Т. В., 

Кучинська Л. Ф., Орлова О. А., Петрук І. С.); 

 майстер-клас «Навчання гри в бадмінтон» 17 лютого 2020 

(Гошко А. М.); 

 семінар «Стратегія розвитку, система планування у закладах загальної 

середньої освіти» 17 лютого 2020 (Ренькас Б. М.); 

 семінар «Організація інклюзивного простору для дітей з 

поведінковими розладами» 17 лютого 2020 (Гуменюк А.В.);  

 семінар «Внутрішня система забезпечення якості освіти. Інноваційні 

підходи до діяльності педагогічної ради» 24 лютого 2020 

(Пастовенський О. В., Печенюк А. П.); 

 семінар «Психологічний супровід розвитку дитини в умовах 

дошкільної освіти» 24 лютого 2020 (Осадчук Н.О.);  

 семінар «Формування читацької та мовленнєвої компетентності учнів 

на уроках зарубіжної літератури» 24 лютого 2020 (Полякова Т. М.); 

 практикум «Дослідження математичної грамотності PISA: результати 

та виклики» 24 лютого 2020 (Роміцина Л. В.); 

 семінар «Особливості організації освітнього процесу в групі 

подовженого дня закладів загальної середньої освіти» 24 лютого 2020 

(Лядобрук О. В.);  

 семінар «Інституційний аудит як нова процедура оцінювання якості 

освіти в закладах ЗСО. Внутрішня система забезпечення якості 

освіти» 24 лютого 2020 (Смагін І. І., Пастовенський О. В., Калінін В. О., 

Вдовенко С. Ю., Печенюк А. П.);  

 семінар «Нюрнберзькі поради вчителям та батькам учнів щодо 

раннього вивчення іноземної мови» 24 лютого 2020 (Новік Л. П.);  
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 практикум «Психодіагностика агресивності дітей дошкільного віку» 

02 березня 2020 (Шугай Т.Й.); 

 практикум «Особливості навчання учнів третього класу в науково-

педагогічному проєкті «Інтелект України»» 02 березня 2020 (Печенюк А. П.),  

та онлайн практикуми, семінари, майстер-класи: 

 «Розвиток системи цінностей в учнів сучасної української школи» 

(Лядобрук О. В.) 21 квітня 2020 року;  

 «Безпека життєдіяльності та охорона праці в закладах освіти. Ведення 

документації з безпеки життєдіяльності в майстернях» (Кирилюк Р. О.) 22 

квітня 2020 року; 

 «Організаційні засади діяльності практичного психолога інклюзивно-

ресурсного центру в умовах карантину» (Голентовська О.С.) за участі 

головного спеціаліста управління освіти і науки Житомирської обласної 

державної адміністрації Безкоровайної З. В. 23 квітня 2020 року;  

 «Особливості викладання в інклюзивному освітньому середовищі» 

(спікер Коврігіна Л.М. канд. філолог. наук, зав. каф. суспільно-гуманітарних 

дисциплін) 6 травня 2020 року. Акцетовано увагу на характеристиці 

інклюзивного освітнього середовища початкової школи, різнобічній 

диференціації із гнучкою варіативною структурою його компонентів: 

індивідуального навчального плану, індивідуальної навчальної програми, 

системи необхідних адаптації та модифікації. Саме диференційоване 

викладання та здійснення адаптації та модифікації все ще залишається новою 

практикою для педагогів, які працюють в інклюзивних класах.  

У виступі «Формування ціннісно-смислової сфери людини» (спікер 

Бовсунівська Г.Г. методист з початкового навчання лабораторії методичного 

забезпечення) зосереджено увагу на реалізації завдань змістових ліній 

«Людина», «Людина серед людей» інтегрованого курсу «Я досліджую світ»; 

 «Розвиток емоційно-вольової сфери дитини засобами арт технік» 

21.09.2020 року (Кльоц Л. А.). Розглянуті теоретичні основи розвитку 

емоційно-вольової сфери дитини. В ході семінару була можливість 

опрацювати ряд арт технік, що сприяють розкриттю, розумінню свого 

емоційного стану. Обговорено методику використання арт практик для 

розкриття потенціалу дитини, гармонізації її емоційних станів та переживань;  

 «Цифрові інструменти освітньої взаємодії: формувальне оцінювання» 

05.10.2020 року (Трохименко Т.О.). Розглянуті теоретичні основи оцінювання 

навчальних досягнень учнів, цілі формувального оцінювання, основні аспекти 

процесу оцінювання. В ході семінару була можливість ознайомитись з 

кращими практиками формувального оцінювання (фінський досвід), набути 

практичних вмінь роботи з сервісом Google JamBoard та ознайомитись з 

можливостями сервісів www.mentimeter.com, Kahoot, Google Forms, що сприяють 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.mentimeter.com%2F&h=AT2sXjm3CZgLcKNWulfO-oU7tHKX0wzMkqnW9-CM03pOUGOg7diq_O8xosDkeVDJXHEI3yNfrOk3nLHa9vVYdrtUi8q7NVyGtya4HdfYnPhF1zqs3xeC32JzBAkdcF5BczOf-tucRWGFylForUt5QY4hkqrTjm4fad0Md2ivao0QGkDP-_pSmMApcutJIODMmP9_U0v4LfFb4Jx0KmZ7FdzHp89GRm9HC5pNcCNVWbT2CW7RKoZ2dDLW7HwLTyKWbg4yKD4FuJ-4A6KL5okV7qMBQG0b70TSXuB1ifruTGic7AWIsf3cig8Wl0dUCyehB4xdSXHGoAw7y9V-6yr-k7-AV9KKGkdGdQgxOiPM4wWYITByWDEcDdCbWBAP615DGeX7bzLqz_wKICksbKInERaVjiq179rIGPSXbaBT4w6B1kwNgqhO6OPtTFp7gUadH_y-jny53TMb-Ayb-alowfwa1BJv3deDmfSYIKcYJEfr9ak7cSafNGpHXlYrZ48SkMj7mzRIn42ahjgRR5oPemYp-aImrYlAfGDRw87cxeU3T6qvqnjmzOk-9kNB8evl7PFFTks2QloU4ZrTqrPHoMCAYW5V5YMGqmQadWdFbe6G3_OsNoJH99jDh70kp9IMdeCLDi0_HAPzqKDLBQtha6FQo7cHFw
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ефективній організації процесу формувального оцінювання 

(Фамілярська Л. Л.);  

 «Репродуктивне здоров’я та відповідальна поведінка учнівської 

молоді» 05 жовтня 2020 р. (Шугай Т.Й.). Учасники семінару мали змогу 

ознайомитися зі змістом програми та змістовим наповненням посібника. Сам 

посібник є методичним матеріалом для підготовки та проведення занять з 

питань здорового способу життя, статевого та репродуктивного здоров’я, 

формування усвідомленої та відповідальної поведінки, закладання основ 

відповідального батьківства. Розроблений посібник в рамках діяльності 

Благодійного фонду «Здоров’я жінки і планування сім’ї» за підтримки 

Міжнародної федерації планування сім’ї;  

 «Загальні рекомендації щодо навчальної діяльності дітей з 

порушеннями мовлення, слуху, зору та опорно-рухового апарату» 

12.10.2020 р. (Жабіцькою О.М.). З метою вдосконалення навичок педагогів 

Житомирської області щодо толерантного відношення до дітей з ООП, уміння 

визначати сильні та слабкі сторони розвитку дитини, ознайомлення з 

загальними рекомендаціями щодо організації навчальної діяльності таких 

учнів розглянуто низку питань, а саме: Інклюзивний освітній процес. Категорії 

дітей з ООП. Загальні рекомендації щодо навчальної діяльності дітей з 

порушеннями мовлення, слуху, зору та опорно-рухового апарату;  

 «Мистецька освіта в розрізі завдань Нової української школи» 12 

жовтня 2020 року (Бовсунівський В.М.). Семінар для педагогічних 

працівників, учителів предметів художньо-естетичного циклу. Було 

розглянуто актуальні питання мистецької освітньої галузі на сучасному етапі 

розвитку освіти. Деталізовано увагу на змістових лініях освітньої галузі 

«Мистецтво» Державного стандарту; шляхах реалізації видів і форм 

навчальної діяльності, пов’язаних із взаємозв’язком видів мистецтва; 

реалізації сучасних методик навчання мистецької освітньої галузі, 

передбачених Державним стандартом початкової освіти тощо. У роботі 

семінару (65 учасників) взяли участь: Бовсунівський В.М., канд. пед. наук, 

методист лабораторії методичного забезпечення КЗ «Житомирський ОІППО» 

ЖОР, Фамілярська Л.Л., канд. пед. наук, викладач кафедри педагогіки та 

андрагогіки ОІППО, Фесенко Л.В., учитель образотворчого мистецтва та 

інтегрованого курсу «Мистецтво», заслужений учитель України; 

 «Програмно-методичне забезпечення курсів суспільствознавчої галузі 

в 2020/2021 н. р.». 19 жовтня 2020 року (Журба О.В.). Учасники семінару 

обговорили актуальні проблеми навчання історії, правознавства, курсу 

«Громадянської освіти» у закладах загальної середньої освіти; 

 «Особливості програмно-методичного забезпечення освітнього процесу 

в науково-педагогічному проєкті «Інтелект України» (5 клас) 2 листопада 2020 
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року (Колесник К. І., Фамілярська Л. Л.). Було розглянуто актуальні питання 

створення сприятливого середовища навчання для сучасних учнів. 

Деталізовано увагу на змістових лініях освітньої галузі «Українська мова та 

література», що реалізується на базі державних програм, шляхом реалізації 

видів і форм навчальної діяльності, реалізації сучасних методик навчання в 

Проєкті, передбачених Державними стандартами тощо. У роботі семінару 

взяли участь: Семихат Н. В., керівник творчої групи авторів з розробки та 

експериментальної апробації навчально-методичних комплектів із дисциплін 

мовно-літературної освітньої галузі для 1 – 10 класів, що працюють за 

Проєктом, учитель української мови та літератури, Гарбовська Л.Г., директор 

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 м. Новограда-Волинського, Савчина С.І., учитель 

початкових класів ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 м. Новограда-Волинського, 

Степаницька С.І., учитель української мови та літератури;  

  «Методи контролю й оцінювання навчально-пізнавальної діяльності 

учнів на уроках іноземної мови для вчителів (викладачів) англійської мови 

Формувальне оцінювання в початковій школі» 02 листопада 2020 року 

(Гуменюк І. Б.). Було розглянуто актуальні питання оцінювання як невід’ємної 

частини процесу навчання, яка інтегрує і відображає процеси викладання та 

учіння на основі взаємозв’язку, забезпечує своєчасне корегування навчального 

процесу з метою приведення його до рівня, заданого програмою й стандартом, 

що окреслюють очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів. 

Особлива увага зверталася на формувальне оцінювання як один з видів 

альтернативного, який має на меті оцінювати не результат, а процес навчання. 

Обговорювалися інструменти формувального (альтернативного) оцінювання: 

спостереження, картки оцінювання писемних навичок учня, мовне портфоліо, 

робота з KnowledgeBoard, робота з картками, лепбук досягнень учня; 

 «Організація освітнього процесу з використанням дистанційних 

технологій навчання в синхронному режимі» 03 листопада 2020 року (спікер 

Колеснікова І. В., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 

методики викладання навчальних предметів КЗ «Житомирський ОІППО» 

ЖОР). У роботі семінару взяли участь методисти РМК, ММК, центрів, 

директори, консультанти центрів професійного розвитку, керівники 

методичних об’єднань (комісій) районів, міст, ОТГ, які організовують освітній 

супровід викладання базових дисциплін в закладах загальної середньої освіти, 

вчителі. Учасникам було продемонстровано можливості організації освітнього 

процесу в синхронному режимі з використанням цифрових інструментів та 

застосунків (Zoom, Google Meet).  

 Як організувати навчальну діяльність, аби розвивати і корегувати 

мовлення у дітей з особливими освітніми потребами? Які технології 

використати у взаємодії з учнями з поведінковими порушеннями? Що 
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сприятиме запуску мовлення у дітей і підвищить зацікавленість: PECS, 

камінчики МАРБЛС, ІКТ чи сторітелінг?.. Педагогічні працівники 

Житомирської області ознайомились з теоретичними засадами щодо розвитку 

мовленнєво-комунікативної сфери у дітей з ООП, практикували Brain Gym, 

віртуально відвідали клас для дітей з розладами аутистичного спектру в США 

під час семінару 9 листопада 2020 р., в День української мови та писемності. 

Провела семінар методист ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти 

Козир Вікторія Вікторівна; 

 «Організація освітнього процесу з використанням дистанційних 

технологій навчання в синхронному режимі» (Колеснікова І. В.). З метою 

забезпечення організаційної та методичної підтримки педагогічних 

працівників області з питань організації освітнього процесу з використанням 

технологій дистанційного навчання;  

 «Мистецька освіта в розрізі завдань Нової української школи» 

16.11.2020 року (Бовсунівський В.М.). В обговоренні актуальних питань 

сучасної мистецької освіти взяв участь Фесенко Л.В., учитель вищої категорії, 

вчитель-методист, заслужений вчитель України, переможець Всеукраїнського 

конкурсу «Вчитель року» в номінації «Образотворче мистецтво». 

Підкреслено, що мистецька освітня галузь володіє багатоаспектним 

компетентнісним потенціалом. Тому вчителям предметів естетичного циклу 

слід зосередити увагу на важливих компонентах ключових компетентностей. 

Акцентування освіти на реалізацію компетентнісного підходу зумовлює 

рельєфне визначення компетентностей, які формуються засобами мистецтва. 

Учитель мистецтва повинен перебувати у щоденному пошуку видів 

навчальної діяльності, які сприяють невпинному поступові кожного учня;  

 «Формування STEM-компетентностей як умова успішної 

самореалізації учасників освітнього процесу» 16 листопада 2020 року для 

вчителів (викладачів) математики з проблеми (Роміцина Л.В.). З метою 

забезпечення методичної підтримки вчителів математики були розглянуті 

актуальні питання організації та проведення STEM-уроків, надані практичні 

рекомендації, продемонстровані приклади STEM-завдань міжпредметного та 

прикладного змісту, що мотивують учнів до вивчення математики на більш 

якісному рівн;  

 «Інтеграція в дошкільній освіті як інноваційне явище. Використання 

цифрових технологій в ЗДО» 16 листопада 2020 року (Завязун Т. В., 

Кучинська Л. Ф., Орлова О. А.). Було акцентовано увагу на важливості 

застосування принципу інтеграції в ЗДО, який значно розширює можливості 

освітнього процесу, а саме: сприяє ефективній діяльності як керівників, так і 

педагогів у створенні розвивального середовища; забезпечує особистісний 

розвиток дитини; підвищує результативність освітнього процесу в контексті 
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формування дошкільної зрілості випускника закладу дошкільної освіти. 

Змістовно, в практичній співпраці методист лабораторії інформаційно-

комунікаційних технологій Фамілярська Лариса Леонідівна познайомила 

учасників семінару з можливостями інтегрування цифрових інструментів 

(Google Meet, Google Jamboard, Google Малюнки) в освітній процес закладу 

дошкільної освіти;  

 «Програмно-методичне та навчальне забезпечення предмета 

«Фізика»» для педагогічних працівників (учителів фізики) 16.11.2020 року 

(Доготар Ю.В.). Проведено майстер-клас з теми «Формування ключових 

компетентностей шляхом впровадження STEM в курсі фізики в закладах 

освіти» (Гвоздецька Р.А., вчитель Озерненської гімназії).  

 

Неперервний професійний розвиток педагогів Житомирщини 

Технології дистанційної освіти відкрили нові можливості та перспективи 

для здійснення методичного супроводу освітнього процесу, підвищення 

фахової компетентності педагогів, керівників закладів освіти, зворотного 

зв'язку в умовах карантину. 

Лабораторія методичного забезпечення Житомирського ОІППО 

(завідувачка Печенюк А.П.) провела п'ятиденний методичний онлайн-марафон 

«Організація допрофільного та профільного навчання учнів у ЗЗСО», до участі 

в якому долучилися понад 2200 педагогічних працівників області. Щоденно у 

межах заходу педагоги мали можливість ознайомитися з питаннями освітньої 

політики щодо профільності навчання з базових дисциплін, викликами та 

перспективами допрофільної освіти. 

Модераторами методичного марафону виступили 16 методистів 

інституту, які надали практичні рекомендації та коментарі щодо організації 

освітнього процесу в сучасних умовах, формування ключових 

компетентностей учнів, необхідних для їхнього подальшого професійного 

самовизначення. 

Захід відбувся на онлайн-платформі, де учасники мали змогу 

спілкуватися зі спікерами та між собою у чаті, переглядати презентації, 

дискутувати. Зазначимо, що саме профільне навчання є одним із ключових 

напрямів модернізації та удосконалення системи освіти й передбачає 

оновлення старшої школи з урахуванням інтересів, здібностей, можливостей 

кожного учня у контексті професійного самовизначення. 

Відеозаписи всіх предметних марафонів доступні для перегляду на сайті 

Житомирського ОІППО за посиланням http://www.zippo.net.ua/index.php?page_id=49., 

а саме:  

 «Реалізація завдань освітньої галузі «Мистецтво» Державного стандарту 

в процесі художньо-естетичного навчання та виховання учнів» (методист 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.zippo.net.ua%2Findex.php%3Fpage_id%3D49&h=AT1Pc04lW7rBojGEmKIljfq90qKEIlD-KRmhBSOBEII_pZS0yM0fGFSwtUlmLtzt2J9rYF02D8KXtojEu19Ml9SGobf5pRYdaNI5ofB8LJ6z8kwyRdfD_sROnVu44lzEKjTqNm45ehwS74KQrXKngtJ-LIKm0jPBYfi6QpEt4-5fTbBNSiOCvMQrsYFQiXT5VoG_kLiGM4Ga4W8s87lL1PlwgDYfjx7Cb1kcB_RieTV-Q7T3N69sIyZReFCGyN8S_fP9QSfJEPFZO1qtyL3iKFt-gWhmmh26TLsEXnCUFvFptXohrmucGxteY_3sHHZtZMmq16jE4ukp4jMjnNLplcuzP0yPWuH-8Ewsn6yeF3SKS0OACqqfWoJbKuIxd-vAwx5HrLL4r1lvw0-t6MfMiak6yUl8hsfwETcoXG6R-1EKoE4pGX2zPahJAvGd65oXlNl5e9gTqxqAazRmhmJUwvY-Y5EifdosEyG2Zp0L_PydX8h8G192G8fWZkhE9t1cNthcJqH3tBnSmJNhv8qvVyLwBsakXrGdJjBdM_SAJ4KVQwNIJK8nsMZ3wF1qXvtIDu71PLNsn1_qICa_rL34Ep0WkzI-vZPo9igo4SAqFCysPWrcIBce_pSA58Jb0yxbpIaEiShiONKOsSFGkYzct7I
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Бовсунівський В.М.). В обговоренні актуальних питань сучасної мистецької 

освіти взяли участь: Бовсунівський В.М., кандидат педагогічних наук, 

методист, старший викладач кафедри методики викладання навчальних 

предметів КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР; Кондратова Л.Г., кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри відкритих освітніх систем та 

інформаційно-комунікаційних технологій ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти» НАПН України; Фесенко Л.В., учитель вищої категорії, вчитель-

методист, заслужений вчитель України, переможець Всеукраїнського 

конкурсу «Вчитель року» в номінації «Образотворче мистецтво»; 

 «Методика навчання загальнорозвиваючих вправ» для вчителів 

(викладачів) фізичної культури (виховання) (методист Гошко А. М.). У межах 

заходу були розглянуті наступні питання: характеристика 

загальнорозвиваючих вправ, аналіз вихідних положень у комплексах ЗРВ. 

Розроблені методичні рекомендації до комплексів ЗРВ; 

 «Трудове навчання в Новій українській школі» для вчителів (викладачів) 

трудового навчання (технологій), креслення (методист Кирилюк Р. О.). 

Основний задум проведення заходу полягав у обміні набутим за період 

карантину досвідом щодо організації дистанційного навчання «Сучасний урок. 

Який він сьогодні?», систематизації цікавих застосунків для подальшої 

роботи. На зустрічі були присутні вчителі трудового навчання області, 

методисти, викладачі з технологічної освіти. Запрошені гості: Терещук Андрій 

Іванович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

технологічної освіти Уманського державного педагогічного університету ім. 

Тичини (тема виступу «Технологічні та методичні основи сучасного уроку у 

Новій українській школі»); Ходзицька Ірина Юліївна, вчитель-методист ЗЗСО 

І-ІІІ ст. № 243 м. Києва, автор підручника «Трудове навчання (обслуговуючі 

види праці)». Ірина Юліївна акумулювала свій особистий досвід використання 

сервісу ZOOM для проведення дистанційних занять з трудового навчання;  

 «Шляхи реалізації профільного навчання у старшій школі з біології та 

хімії» (методист Поліщук Н. М.). Старший викладач кафедри методики 

викладання навчальних предметів КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР, 

кандидат педагогічних наук Поліщук Наталія Миколаївна запропонувала для 

обговорення методологічне обгрунтування, принципи, головні складники, 

перспективи впровадження профільного навчання у старшій школі. Окреслено 

проблеми, які стоять перед учителями під час організації профільного 

навчання; 

 «Забезпечення допрофільної підготовки та профільного навчання учнів з 

іноземних мов» (методист Новік Л. П.). На марафоні виступали: методист з 

німецької мови науково-методичного центру Департаменту освіти 

Житомирської міської ради Дорощенко О.Б., вчитель-методист ЖМГГ № 23 
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Черній Л.В., учитель-методист ЖМГ № 1 Конончук Л.В., заступник директора з 

навчально-виховної роботи з іноземних мов ЗОШ І – ІІІ ступенів № 16 

м. Житомира Лазаренко А.В. та вчитель цієї школи Журавська О.В., вчитель ЗОШ 

І – ІІІ ступенів № 12 м. Житомира Федоренко О. Ю., вчитель Житомирської 

міської гімназії № 3 Сікалюк О. С., вчитель ЗОШ № 8 м. Житомира 

Ліпісівіцька А. П. та вчитель Коростишівської гуманітарної гімназії № 5 

Мартинюк І.М.; 

 «Організація допрофільного та профільного навчання з української мови та 

літератури учнів у закладі загальної середньої освіти» (методист Колесник К. І.). 

Активну участь в обговоренні взяли вчителі української мови та літератури 

Лінкевич Л. П. (ЗОШ І – ІІІ ст. № 28 м.Житомира), Гуменюк В. А. (Житомирська 

міська гуманітарна гімназія № 23), Степчина Л. А. (Житомирська ЗОШ І – ІІІ ст. 

№ 33), Черняєва С. В., завідувач міського методичного кабінету відділу освіти 

Коростенської міської ради; 

 «Профільна освіта в закладах позашкільної освіти» (методист Костриця 

Н.С.). Для директорів, методистів, керівників гуртків закладів позашкільної 

освіти, працівників відділів освіти, заступників директорів ЗЗСО, вчителів, 

педагогів-організаторів. Модератор розповіла про організацію профільного 

навчання в закладах позашкільної освіти (ЗПО) та про доцільність 

використання ресурсів ЗПО для реалізації завдань допрофільної підготовки і 

профільного навчання учнів. Ознайомила присутніх з кращим досвідом 

роботи з даного питання. Були надані рекомендації щодо удосконалення 

роботи в ЗПО та розвитку інтеграції закладів позашкільної і загальної 

середньої освіти. Учасники зібрання поділилися своїми напрацюваннями, 

досягненнями вихованців; 

 «STEM-освіта – один із напрямків допрофесійної підготовки» (методист 

Доготар Ю. В.). Відповідно до програми марафону працівники та учні НВК 

«Школа-гімназія-ліцей» № 10 м. Бердичева поділилися досвідом 

впровадження STEM-освіти в закладі: - заступник директора НВК Пугач С.В. 

представила теоретичні аспекти впровадження STEM-підходів в освітньому 

процесі, а також практичний досвід проведення всеукраїнського «STEM-

тижня» у співпраці з КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР. Вчитель початкових 

класів Бойко Т. М. разом із своїми ученицями Єлизаветою та Юлією Міщук 

представили проєкт «Рампа». Власні «Проєкти пристрасті»: «Електричний 

танець», «Плаваюча пір’їна» представили учні 9-Г класу Остріцький Тарас та 

8-Г класу Хміль Дмитро. Вчитель фізики Данилюк Т.І. представила разом з 

ученицею 8-А класу Стеблєцовою Юлією домашній експеримент «Незвичні 

факти у звичайних відповідях». «Організація профільного вивчення фізики у 

класах та групах математичного профілю школи-ліцею» (Каленик Р. П., 

учитель фізики та астрономії Малинського загальноосвітнього навчально-
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виховного комплексу «Школа-ліцей № 1 ім. Н. Сосніної» І-ІІІ ст.). 

«Допрофільне навчання та вивчення профільного предмет «Фізика» 

(Давидова С. С., учитель фізики КУ «ЗЗСО Ємільчинська гімназія»). «З 

досвіду роботи закладу освіти» (Шваб О. Г., учитель фізики та інформатики 

гімназії імені В. П. Фількова Лугинської селищної ради Лугинського району 

Житомирської області). 

У своєму виступі щодо впровадження дистанційного навчання методист 

КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР Доготар Ю.В. запропонував об’єднатися 

вчителям фізики та астрономії у спілку для подальшого створення на 

платформі Інституту бази навчальних матеріалів (у вигляді обміну досвідом 

роботи, розробці презентацій, відеоуроків, перевірочних завдань, способів 

виконання лабораторних робіт у домашніх умовах тощо), а також відзначив 

педагогів, які вже взяли в цьому активну участь. Ігнатенко М.Ю., вчителька 

фізики Житомирської гуманітарної гімназії № 3, докладно розповіла про свої 

напрацювання у впроваджені дистанційної освіти. Учасники методичного 

марафону отримали корисну інформацію та висловили подяку; 

 «Проблеми викладання російської мови та зарубіжної літератури. Доля 

цих предметів у системі допрофільної та профільної освіти» (методист 

Полякова Т. М.). Своїми роздумами щодо проблеми вивчення російської мови 

та зарубіжної літератури, їхньої подальшої долі поділилися: директор 

Варварівськоъ ЗОШ І-ІІ ст. Брониківського ОТГ Залізницька О.В., учителі 

Макуха Т.В. (Новобілокоровицька ЗОШ I-III ст. № 3), Тихомірова О.А. 

(Баранівська ЗОШ № 1), фіналіст конкурсу «Вчитель року – 2020» в номінації 

«Зарубіжна література» Столярчук Т.П. (Черняхівська ЗОШ І-ІІІ ст.), її колеги 

із Черняхівського р-ну, вчителі шкіл м. Бердичева, Коростенського р-ну тощо. 

Спілкування педагогів цієї категорії в такому форматі було проведено вперше, 

проте воно було продуктивним та корисним для всіх учасників; 

 «Допрофільна підготовка та профільне навчання для вчителів 

математики» (методист Роміцина Л. В.). Це нова форма методичної роботи, 

тому було досить непросто. Кількість учасників 203 вчителыв. Багато з них 

вже успішно працюють в класах допрофільної підготовки (8 – 9 класи) та 

профільного навчання (10 – 11 класи), тому додаткова інформація буде 

корисною;  

  «Шляхи вдосконалення допрофільної підготовки та профільного 

навчання з суспільствознавчих предметів». Методисти Журба О. В. та 

Смагіна Т. М., запропонували для обговорення реалії, перспективи та виклики 

впровадження суспільно-гуманітарного профілю. 

До обговорення долучилася завідувачка відділу суспільствознавчої 

освіти Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук 

Ремех Тетяна Олексіївна, яка на прикладі власного досвіду розкрила 



 86 

можливості використання суспільно-гуманітарного профілю в освітньому 

закладі та познайомила присутніх з науковими доробками відділу. 

На кінець марафону були окреслені виклики, які стоять перед вчителями 

при організації профільного навчання; 

 «Реалізація наскрізних змістових ліній на уроках географії» (методист 

Щербань П. І.). На марафоні розглядався компетентнісний аспект у вивченні 

географії на рівні стандарту, під час допрофільного навчання та в умовах 

профільної освіти. На прикладах уроків географії продемонстровано 

застосування компетентнісного підходу із реалізацією наскрізних змістових 

ліній. 

На марафоні виступала Бойко В.М., головний редактор видавництва 

«Освіта України», автор підручників географії 6 – 10 класи, із темою 

«Вебінари як дистанційний формат саморозвитку вчителя»; 

 «Організація допрофільного та профільного навчання інформатики в 

ЗЗСО» (методист Колеснікова І.В.). Захід передбачав низку виступів, 

об'єднаних загальною тематикою, висвітленням питання щодо нормативного 

забезпечення процесу організації допрофільного та профільного навчання 

інформатики. Спікерами заходу також виступили: Лобанчикова Н.М., 

кандидат технічних наук, доцент, декан факультету інформаційно-

комп'ютерних технологій Державного університету «Житомирська 

політехніка»; Ліцевич Л.В., директор Коростишівського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - ліцей інформаційних 

технологій» ім. Л. Х. Дарбіняна; Шатківський В. М., заслужений вчитель 

України, вчитель інформатики Житомирської ЗОШ І-ІІІ ст. № 30; 

Шевчук П. Г., кандидат педагогічних наук, учитель інформатики 

Миропільської гімназії, які у своїх виступах окреслили перспективи, виклики 

допрофільного та профільного навчання інформатики.  

Введення карантинних заходів заблокувало навчання в школах та 

змусило вивести освітній процес в дистанційний режим. Запровадження 

інновацій стало для педагогічних фахівців різного фаху виробничою 

необхідністю. Це викликало цілу низку суперечностей у галузі виховання, які 

потребують нагального обговорення та уточнення.  

7 травня 2020 року лабораторією методичного забезпечення КЗ 

«Житомирський ОІППО» ЖОР було проведено панельну дискусію з проблеми 

«Виховання в умовах соціального дистанціювання» (модератор Гусак В.М.), в 

якій взяли участь 1270 педагогів області. 

На основі вітчизняної освітньо-нормативної бази, Рекомендацій 

Директорату з питань освіти та навичок ОЕСР у співпраці з Гарвардською 

вищою школою освіти «Рамкові настанови щодо відповіді освіти на пандемію 

COVID-19 2020 року», небезпек, досвіду, який було напрацьовано впродовж 
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здійснення освітнього процесу на віддаленні, було окреслено перелік 

активностей заступника директора з виховної роботи, класного керівника, 

педагога-організатора в умовах дистанціювання. Оскільки освіта 

інтегрувалася в родинне середовище, увагу було сфокусовано на встановленні 

доцільно обгрунтованих партнерських зв'язків школи з батьками. 

 До дискусії активно долучилися Гріченко Н.А., завідувачка 

інформаційно-методичного центру управління освіти і науки виконкому 

міської ради м. Бердичева, Боровська О.В., директорка Центру позашкільної 

освіти імені Олександра Разумкова міста Бердичева Житомирської області, 

Балаушко Т.М., головний спеціаліст управління освіти і науки Новоград-

Волинської міської ради, Ярошовець О.А., завідувачка методичного кабінету 

відділу освіти Тетерівської ОТГ, Поліщук О.В., методист Коростенського 

міського методичного кабінету. 

Матеріали панельної дискусії розміщено на сайті 

інституту https://www.zippo.net.ua., учасники марафону мають доступ до 

матеріалів виступів. 

Такі заходи є важливими, адже сприяють професійному зростанню, а 

форма проведення стимулює до ширшої співпраці.  

Упродовж трьох днів, з 19 по 21 серпня 2020 року, лабораторією 

методичного забезпечення комунального закладу «Житомирський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради 

організовано спілкування у форматі діалогової платформи з теми «Змішане 

навчання: виклики та пошук шляхів реалізації».  

Відбулась онлайн-зустріч, до якої долучились педагогічні працівники 

області з української, німецької, російської мов, технологій, психології, 

вихователі груп подовженого дня, викладачі предмета «Захист України» та 

інтернатних закладів, математики, інформатики, фізики, географії, викладачі 

фізичної культури, позашкільної освіти та художньо-естетичного циклу, 

директори, заступники директорів, вчителі історії, англійської мови, біології, 

хімії, предмета «Основи здоров’я». 

Методисти лабораторії 3 вересня 2020 року провели діалогову 

платформу «Сучасний заклад дошкільної освіти: відповіді на виклики» для 

методистів з дошкільної освіти, голів районних методичних об’єднань ОТГ, 

педагогічних працівників закладів дошкільної освіти. Спікерами заходу 

(Завязун Тетяна, Кучинська Лілія, Орлова Ольга – методисти лабораторії 

методичного забезпечення КЗ «ЖОІППО» ЖОР) окреслено стратегії та 

тактики сучасної дошкільної освіти й актуальні проблеми організації 

освітнього процесу в закладах дошкільної освіти на новий 2020-2021 

навчальний рік. Акцентовано увагу на особливостях організації освітньої 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.zippo.net.ua%2F&h=AT0QfRz1nTvIqkHPY69a0yB55z8cNZndF6hC2_kpqRT3UI3V3f5v5mYso5zC-MDaQjHXSBAt6uqrgCNd1BeCdGVaLZy4mNnwUIkcpNo8jgCudh2uRRDtKRlZCXepWpDmxpLtUiprL6eaHuqpFsy9hXTHYIhVuGwxjOJfE3WgJoSheeMQ1en7HnJPMS62-UL9-dxD-e_eASOIYWGY4iMtvNd3WNFROHrCOg5-Ef5aSOeOoQIQ3nsXYwSW5f4ve0ec6tj3A1KkHB_kx1afhj1IrH0C-bbnfPLwYG4tAj8iDUKnr5huqiINNF5gDSylDLz4YKsvYB9Mh9FK-03TexDVVRpm2OO-yIptE0PcFVNFfpHZYBX43eQObcnYnEzyfTENd1eRdLRdDtYfmqP7VZL1djOzMRFWpw7wmvTeTCe3HFqs4y2fDikZpYbl-j_f-ZiO00GTuDFEI7u4dReL8Dm61GATSMPAQYGh8jLMy7_5GNiogwIs6fm3QbBK56bSfXYJzdRZErQAruTut3mg5hoQ1Sc_SXF3cITfb5Dwhvpto-FcclQX7dmho99_6x6pfa4vYrGNwHbgwsYU_y2DAvpjJ2JVGIsA9Zyx8opCS-OLkV9Al1tDwuULjVKaHrdof9X0cNCrGNWuif4AiHb7ClslLEo
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роботи у всіх вікових групах та визначено особливості створення 

розвивального середовища в групах раннього віку. 

3 вересня 2020 року відбулася діалогова платформа «Змішане навчання: 

виклики та пошуки шляхів реалізації» для методистів з початкової освіти, 

голів районних, міських, ОТГ методичних об’єднань, учителів початкових 

класів. Спікерами зустрічі (Бовсунівська Ганна, Трохименко Тамара, 

методисти лабораторії методичного забезпечення КЗ «Житомирський ОІППО» 

ЖОР) висвітлено актуальні напрями роботи початкової школи в умовах 

карантинних заходів. Акцентовано увагу на особливостях організації 

дослідницької, пошукової діяльності у 3 класі. Здійснено аналіз різних форм 

дистанційного навчання в освітніх закладах.  

27 серпня на базі Державного університету «Житомирська політехніка» 

відбувся освітньо-комунікативний хаб Житомирщини «Educational network 

hub 2020». Освітяни області зібралися обговорити ключові особливості нового 

навчального року, виклики, що постають у зв’язку з СОVID-19, координацію 

дій представників освітнього та управлінського процесів тощо. Освітньо-

комунікативний хаб «Educational network hub 2020» мав інформаційні канали:  

«ЗАПИТАЙ У ВЛАДИ»,  

«ОСВІТА ЖИТОМИРЩИНИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ: ВІДПОВІДІ НА 

ВИКЛИКИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТІВ»:  

Профільне навчання в умовах реформування освітньої галузі.  

Початкова школа — середовище щасливого дитинства.  

Соціальна інклюзія — вимога сьогодення. 

Сучасний заклад дошкільної освіти: відповіді на виклики. 

Якісне харчування – здорова дитина – сильна нація. 

Траєкторія успіху позашкільної освіти. 

Фахова передвища освіта: реалії та виклики. 

Професійна (професійно-технічна) освіта: проблеми, ризики, 

досягнення. 

Диджиталізація освітнього процесу. 

Кроки до створення безпечного освітнього середовища у закладах 

інституційного догляду. 

Управлінська діяльність в нових реаліях: наздоганяємо чи 

випереджаємо? 

Самооцінювання закладів освіти – перший крок для вдосконалення. 

Учасниками освітньо-комунікативного хабу «Educational network hub 

2020» були напрацьовані пропозиції та рекомендації щодо організації 

освітнього процесу в області. 

Онлайн-семінари, наради вже стали звичною формою взаємодії 

комунального закладу «Житомирський обласний інститут післядипломної 
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педагогічної освіти» Житомирської обласної ради з партнерами. 22.04.2020 

року відбулася чергова онлайн-нарада з актуальних питань діяльності закладів 

загальної середньої освіти, до якої долучилися керівники методичних служб 

області, заступник начальника управління – начальник відділу інституційного 

аудиту Управління Державної служби якості освіти у Житомирській області 

Вдовенко Сергій Юрійович, адміністрація Інституту. Нарада пройшла під 

головуванням Смагіна Ігоря Івановича, під час якої відбувся інтенсивний 

обмін думками з приводу організації профільного навчання та допрофільної 

підготовки; умов переведення на контракти працівників закладів загальної 

середньої освіти пенсійного віку; проведення шкільних олімпіад; закінчення 

навчального року; проведення методичного марафону. 

 

 
Рис. Семінари, тренінги, майстер-класи, практикуми 
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Рис. Діалогова платформа 

 

 
Рис. Освітньо-комунікативний хаб Житомирщини 
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Рис. Спільні заходи з керівництвом державної служби якості освіти 

 

 
Рис. Методичний марафон 
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Рис. Загальна кількість заходів та учасників 

 

 
Рис. Австрійський проєкт 
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5. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРУ ПІДТРИМКИ 

ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ 

Методична діяльність   

Протягом звітного періоду співробітниками РЦПІО було підготовлено 

три програми підвищення кваліфікації для директорів ІРЦ, практичних 

психологів ІРЦ, фахівців ІРЦ (практичних психологів, учителів-логопедів, 

учителів-дефектологів, учителів-реабілітологів). Відповідно для кожної 

категорії слухачів було представлено в користування пакет навчально-

методичних матеріалів (глосарій до кожної теми, бібліотека з літературними 

джерелами, текстові матеріали та презентації). 

У 2020 році було проведено 4 наради щодо організації та планування 

діяльності інклюзивно-ресурсних центрів відповідно до карантинних 

обмежень: 

 онлайн-семінар «Організаційні засади діяльності інклюзивно-ресурсного 

центру в умовах карантину» (08.04.2020 на базі КЗ «Житомирський ОІППО» 

ЖОР); 

 онлайн-семінар «Організаційні засади діяльності практичного психолога 

інклюзивно-ресурсного центру в умовах карантину» (23.04.2020 на базі КЗ 

«Житомирський ОІППО» ЖОР); 

 онлайн-семінар «Сучасні методи діагностичного вивчення та корекції 

мовлення у дітей з ООП учителем-логопедом» ( Козир В.В., 28.05.2020 на базі 

КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР); 

 онлайн-семінар для вчителів-дефектологів інклюзивно-ресурсних 

центрів Житомирської області «Організаційні засади діяльності вчителя-

дефектолога інклюзивно-ресурсного центру після припинення карантину та 

відновлення роботи ІРЦ» (Жабіцька О. М., 25.05.2020, на базі КЗ 

«Житомирський ОІППО» ЖОР). 

 

Проведення методичних днів: 

 

 онлайн-семінар для педагогів Житомирської області «Особливості 

організації освітнього середовища для дітей з поведінковими розладами» 

(Гуменюк А.В, 24.02.2020, на базі КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР); 

 онлайн-семінар для педагогів Житомирської області «Загальні 

рекомендації щодо мовленнєво-комунікативної сфери у дітей з особливими 

освітніми потребами. Нетрадиційні методи корекції розвитку дітей з 

особливими освітніми потребами» (Козир В.В., 09.11.2020, на базі КЗ 

«Житомирський ОІППО» ЖОР); 
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 онлайн-семінар для педагогів Житомирської області «Загальні 

рекомендації щодо навчальної діяльності дітей з порушеннями мовлення, 

порушеннями опорно-рухового апарату, порушеннями слуху, порушеннями 

зору» (Жабіцька О.М., 12.11.2020, на базі КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР); 

 онлайн-семінар для педагогів Житомирської області «Загальні 

рекомендації щодо навчальної діяльності дітей з порушеннями 

інтелектуальної сфери, дітей з розладами аутистичного спектру» 

(Жабіцька О. М., запланована дата проведення 14.12.2020, на базі КЗ 

«Житомирський ОІППО» ЖОР). 

Протягом 2020 року фахівцями РЦПІО підготовлені та опубліковані два 

навчально-методичних посібники: 

 навчально-методичний посібник «Порадник для батьків дітей з 

особливими освітніми потребами» (електронний ресурс); 

 навчально-методичний посібник «Організація індивідуальної освітньої 

траєкторії для дитини з особливими потребами в закладі загальної середньої 

освіти» (посібник подано до друку). 

Співробітниками підрозділу підготовлено низку праць методичного 

змісту для педагогічних працівників, які працюють в умовах інклюзивної 

освіти: 

 Голентовська О.С. Відеозаняття «Стійкі порушення поведінки у 

школярів: що повинен знати вчитель?»; 

 Голентовська О.С. Відеозаняття «Формування резилієнтності фахівців 

ІРЦ»; 

 Голентовська О.С. Відеозаняття «До проблеми психологічної 

підтримки педагогів, що працюють в умовах інклюзії»; 

 Голентовська О.С. Відеозаняття «Взаємодія команди психолого-

педагогічного супроводу освітнього закладу з інклюзивно-ресурсним центром 

щодо організації інклюзивного навчання»; 

  Голентовська О.С. Відеозаняття «Роль міжособистісної взаємодії між 

учителем і учнем в інклюзивному класі»; 

 Козир В.В. Відеозаняття «Технології навчання в інклюзивному 

освітньому просторі»; 

 Козир В.В. Відеозаняття «Особливості роботи з дітьми з розладами 

аутистичного спектру відповідно до впровадження інклюзивної освіти за 

кордоном»; 

 Козир В.В. Відеозаняття «Участь учителя-логопеда у проведенні 

комплексної оцінки»; 

 Жабіцька О.М. «Методичні рекомендації щодо проведення 

комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини після 

припинення карантину та відновлення роботи ІРЦ Житомирської області»; 
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 Жабіцька О.М. «Методичні рекомендації з питань організації 

діяльності інклюзивно-ресурсних центрів Житомирської області на період 

карантину»; 

 Жабіцька О.М. Презентація  «Особливості психофізичного розвитку 

дітей з ООП». 

Наукова діяльність  

Упродовж 2020 року співробітниками ресурсного центру підтримки 

інклюзивної освіти підготовлено 50 науково-методичних публікацій. 

Педагогічні працівники підрозділу брали участь у роботі 12 конференцій (із 

подальшою публікацією тез): 

 Конференція «Методика реалізації наскрізних змістових ліній у процесі 

викладання навчальних предметів» (28.04.20, м. Житомир); 

 Міжнародна конференція «Традиційні та інноваційні підходи до 

наукових досліджень» (10.04.20, м. Луцьк); 

 Міжнародна дистанційна науково-практична конференція «Integración 

de las ciencias fundamentales y aplicadas en el paradigma de la sociedad post-

industrial» («Інтеграція фундаментальних та прикладних наук у парадигмі 

постіндустріального суспільства») (24.04.20, Барселона); 

 Всеукраїнська науково-практична конференція «Міжкультурна 

комунікація учасників освітнього процесу як умова формування успішної 

особистості в глобалізованому світі» (12.05.2020, м. Київ); 

 Міжнародна наукова конференція «Стратегічні напрямки розвитку 

науки: фактори впливу та взаємодії» (22.05.2020, м. Суми); 

 Регіональна науково-практична інтернет-конференція «Інклюзивний 

освітній простір: виклики сьогодення» (25.06.2020, м. Житомир); 

 Educational network hub 2020. Інформаційний канал «Соціальна 

інклюзія – вимога сьогодення» (27.08.2020, м. Житомир); 

 VI Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки та психології 

«Особливі діти»: освіта і соціалізація» (01.10.20 – 02.10.20, м. Хотин); 

 Регіональна науково-практична інтернет-конференція «Психолого-

педагогічні засади інтегрованого підходу до навчання у початковій школі в 

умовах НУШ» (02.10.2020, м. Житомир); 

 Регіональна науково-практична інтернет-конференція «Безперервний 

професійний розвиток педагогічних працівників Нової української школи в 

умовах післядипломної освіти регіону» (26.10.2020, м. Житомир); 

 ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні підходи 

в освіті та реабілітації дітей із особливими освітніми потребами» (14 – 

15.05.2020, м. Тернопіль); 
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 Інтернет-конференції «Мислення логічне, креативне, критичне» 

(11.04.2020, м. Київ). 

Участь у вебінарах 

Голентовська Ольга Святославівна 

 Олега Романчука «Формула психологічної стійкості: версія для батьків та 

як її передати нашим дітям» (15.04.2020) 

  Рослін Лоу «Interpersonal Therapy Ukraine Workshop» (15.04.2020) 

 О. Савицької та Н. Цвікової «Інклюзивне навчання в закладах позашкільної 

освіти» 

 Аліни Гуковської  «Проблемна поведінка у дітей та її види» (28.04.2020) 

 Мішель Хені «Міжнародний досвід впровадження інклюзивного навчання в 

освітньому просторі» (професор спеціальної освіти, 28 – 29.09.2020) 

 Роберта Нікеля, Молі Пірс «Загальні рекомендації щодо тренування 

навичок самообслуговування у дітей з розладами розвитку» (30.09.2020)  

 Лінди Шмідт «Сучасні доказові підходи до фармакотерапії поширених 

розладів психічного здоров'я дітей і молоді» (28 – 29 вересня, 5 – 6 жовтня 

2020) 

Градівська Віта Михайлівна 

 О. Савицької та Н. Цвікової «Інклюзивне навчання в закладах позашкільної 

освіти» 

 «Особливості дистанційного навчання дітей з особливими освітніми 

потребами» (15.04.20) 

 «Фомування комунікативних навичок у дітей з особливими освітніми 

потребами»  (23.04.20) 

 Аліни Гуковської «Проблемна поведінка у дітей та її види» (28.04.2020) 

 Тетяни Костенко «Психолого-педагогічний супровід дітей з порушеннями 

зору в освітньому середовищі»  

 «Технології корекційно-розвивальної роботи та навчання дітей з 

кохлеарними імплантами» (07.12.2020 – 09.12.2020) 

Гуменюк Антоніна Валеріївна  

 IREX «Ефективні презентації» (15.04.2020) 

 О. Савицької та Н. Цвікової «Інклюзивне навчання в закладах позашкільної 

освіти» 
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 О. Розумієнко, А. Вишняка «Чого очікує вчитель від підвищення 

кваліфікації» (28.04.2020) 

 Аліни Гуковської «Проблемна поведінка у дітей та її види» (28.04.2020) 

 О. Грищук «Синдром гіперактивності і дефіциту уваги в учнів» 

(03.03.2020) 

 В. Харитонова «Як підвищити самооцінку дитини: ефективні ігрові 

прийоми»  

 О. Казачінер «Корекційні методики роботи з дітьми з особливими 

освітніми потребами» (28.09.2020)  

Жабіцька Олена Миколаївна 

 «Особливості дистанційного навчання дітей з особливими освітніми 

потребами» (15.04.20) 

 МЦФР «Дистанційне навчання: психологічні та методичні аспекти» 

(16.04.2020) 

 Тараса Павлова «Використання Discord у дистанційному навчанні» 

(28.04.2020) 

 Вікторії Шпильової «Скринкасти, або форми і методи подачі навчального 

матеріалу під час дистанційного навчання» (29.04.2020)   

 «Використання сервісу Zoom для проведення дистанційних занять» 

 МЦФР «Як організувати методичну роботу в дитсадку віддалено» 

(09.04.2020) 

 МЦФР «Організація роботи школи в умовах карантину: нормативні 

орієнтири» (10.04.2020) 

 МЦФР «Підвищуємо кваліфікацію онлайн» (29.04.2020) 

 МЦФР «Як організувати освітній процес у школі під час карантину: досвід 

роботи» (11.04.2020) 

 МЦФР «Підтримка дітей з особливими освітніми потребами: практичні 

поради» 

 МЦФР «Організація роботи дитсадка в умовах карантину: нормативні 

орієнтири» (08.04.2020) 

Козир Вікторія Вікторівна 

 МЦФР «Дистанційне навчання: психологічні та методичні аспекти» 

(16.04.2020) 

 О. Савицької та Н. Цвікової «Інклюзивне навчання в закладах позашкільної 

освіти» 

 Аліни Гуковської «Проблемна поведінка у дітей та її види» (28.04.2020) 
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  «Гіперактивні та неуважні школярі – це РДУГ чи проблеми виховання?» 

(24.02.2020) 

 МЦФР  «Як підготувати вчителя до сертифікації» (01.04.2020) 

 МЦФР «Як керівнику ЗДО «розрулити» рекомендації МОЗ: вихід з 

карантину» (12.06.2020) 

 МЦФР «Розбудова внутрішньої та зовнішньої систем забезпечення якості 

шкільної освіти» (08.10.2020)   

Особливої уваги потребує організація та проведення першої 

Регіональної науково-практичної інтернет-конференції «Інклюзивний 

освітній простір: виклики сьогодення», яка відбулась 25 червня 2020 року 

на базі КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР. Результатом роботи 4 секцій став 

збірник тез конференції. URL: 

https://drive.google.com/file/d/1P9T3BVQIOOrieBt1G4CITSv44U2nawpr/view  

Список опублікованих праць 

Голентовська Ольга Святославівна 

1. Голентовська О. С. Підготовка фахівців інклюзивно-ресурсних центрів до 

проведення психодіагностичного обстеження дитини за методикою 

Conners-3. Технології, інструменти та стратегії реалізації наукових 

досліджень: матеріали міжнародної наукової конференції (Т. 2), 10 квітня, 

2020 рік. Луцьк, Україна: МЦНД. С. 67 – 70.  

URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/mcnd/issue/view/10.04.2020/269 

2. Голентовська О. С. Психологічні засади формування резилієнтності 

педагогічних працівників, що працюють в умовах інклюзивної освіти. 

Integración de las ciencias fundamentales y aplicadas en el paradigma  de  la  

sociedad  post-industrial: Colección  de documentos científicos «ΛΌГOΣ» con 

actas de la Conferencia Internacional Científica y Práctica (Vol. 3), 24 de abril de 

2020. Barcelona, España: Plataforma Europea de la Ciencia. 107 – 109 р. URL: 

https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos/issue/view/24.04.2020/282 

3. Голентовська О.С. До проблеми формування міжособистісних взаємин в 

інклюзивному класі. Міжкультурна комунікація учасників освітнього 

процесу як умова формування успішної особистості в глобалізованому 

світі: матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Київ, 14 травня 2020 

р.)/ Укладачі: Нетецька С.М., Фрунзе А.В., Мігалуш А.О. Київ, 2020. С. 103 

–105. 

4. Голентовська О.С. Роль міжособистісної взаємодії між учителем і учнем в 

інклюзивному класі. Методика реалізації наскрізних змістових ліній у 

процесі викладання навчальних предметів : збірник матеріалів Регіональної 

науково-практичної інтернет-конференції «Методика реалізації наскрізних 

https://drive.google.com/file/d/1P9T3BVQIOOrieBt1G4CITSv44U2nawpr/view
https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/mcnd/issue/view/10.04.2020/269
https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos/issue/view/24.04.2020/282
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змістових ліній у процесі викладання навчальних предметів» (м. Житомир, 

28 квітня 2020 року). Житомир : комунальний заклад «Житомирський 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської 

обласної ради, 2020. С. 98 – 101.  
URL: https://drive.google.com/file/d/1CWARrIYraEn3fyiD_zeCTbrZLvJVc8oT/view 

5. Голентовська О.С. Підготовка фахівців інклюзивно-ресурсних центрів до 

проведення психодіагностичного обстеження дитини за методикою РЕР-3. 

Стратегічні напрямки розвитку науки: фактори впливу та взаємодії: 

матеріали міжнародної наукової конференції (Т. 2), 22 травня, 2020 рік. 

Суми: МЦНД. С. 137 – 141.  

URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/mcnd/issue/view/22.05.2020/305 

6. Голентовська О.С. Використання WISC-4 у практиці проведення 

комплексної оцінки розвитку дитини. Теоретичні і прикладні проблеми 

психології № 2 (52) 2020. Сєвєродонецьк, 2020. С. 54 – 64 (фахове видання, 

що входить до міжнародних науковометричних баз) 

7. Голентовська О.С. Досвід співпраці ресурсного центру підтримки 

інклюзивної освіти з ІРЦ Житомирської області. Інклюзивний освітній 

простір: виклики сьогодення : матеріали регіональної науково-практичної 

інтернет-конференції (м. Житомир, 25 червня 2020 року). Житомир : КЗ 

«Житомирський ОІППО» ЖОР, 2020. С. 143 – 145. 

8. Голентовська О.С. Профіль інклюзивного вчителя: вектор професійної 

підготовки в умовах післядипломної освіти. Безперервний професійний 

розвиток педагогічних працівників Нової української школи в умовах 

післядипломної освіти регіону : зб. матеріалів регіонал. наук.-практ. 

інтернет-конференції (м. Житомир, 26 жовтня 2020 року). Житомир : КЗ 

«Житомирський ОІППО» ЖОР, 2020. С. 25 – 28. 

9. Порадник для батьків дітей з особливими освітніми потребами : навчально-

методичний посібник (електронний ресурс) / О. С. Голентовська, 

В. М. Градівська, А. В. Гуменюк, О. М. Жабіцька, В. В. Козир; КЗ 

«Житомирський ОІППО» ЖОР, 2020. 31 с.  
URL: https://drive.google.com/file/d/1kCGQSEGfmjMYfcAWvOGJ6Y0W5O55Ivki/view 

10.  Голентовська О.С. Загальні рекомендації вчителю щодо підготовки 

освітнього середовища для дитини з особливими освітніми потребами: 

порушення зору, слуху, опорно-рухового апарату, синдром Дауна. 

Організація індивідуальної освітньої траєкторії для дитини з особливими 

потребами в закладі загальної середньої освіти : навч.-метод. посібник / за 

ред. О. С. Голентовської. Житомир: Полісся, 2020. (посібник подано до 

друку) 

11.  Голентовська О.С. Загальні рекомендації вчителю щодо підготовки 

освітнього середовища для дитини з особливими освітніми потребами: 

ресурси та допомога, що буде у нагоді вчителю. Організація індивідуальної 

https://drive.google.com/file/d/1CWARrIYraEn3fyiD_zeCTbrZLvJVc8oT/view
https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/mcnd/issue/view/22.05.2020/305
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освітньої траєкторії для дитини з особливими потребами в закладі загальної 

середньої освіти : навч.-метод. посібник / за ред. О. С. Голентовської. 

Житомир: Полісся, 2020 (посібник подано до друку) 

12.  Голентовська О.С. Команда психолого-педагогічного супроводу у закладі 

загальної середньої освіти: основні орієнтири функціонування команди 

психолого-педагогічного супроводу в ЗЗСО. Організація індивідуальної 

освітньої траєкторії для дитини з особливими потребами в закладі загальної 

середньої освіти : навч.-метод. посібник / за ред. О. С. Голентовської. 

Житомир: Полісся, 2020 (посібник подано до друку) 

Градівська Віта Михайлівна 

1. Порадник для батьків дітей з особливими освітніми потребами : навчально-

методичний посібник (електронний ресурс) / О. С. Голентовська, 

В. М. Градівська, А. В. Гуменюк, О. М. Жабіцька, В. В. Козир. КЗ 

«Житомирський ОІППО» ЖОР, 2020. 31 с.  
URL: https://drive.google.com/file/d/1kCGQSEGfmjMYfcAWvOGJ6Y0W5O55Ivki/view 

2. Градівська В.М. Професійна компетентність учителя-дефектолога в 

інклюзивному освітньому просторі. Інклюзивний освітній простір: виклики 

сьогодення : матеріали Регіональної науково-практичної інтернет-

конференції (м. Житомир, 25 червня 2020 року). Житомир: КЗ 

«Житомирський ОІППО» ЖОР, 2020. С. 145 – 147. 

3. Градівська В.М. Формування інклюзивної компетентності педагога: 

проблеми та перспективи. VI Міжнародний конгрес зі спеціальної 

педагогіки та психології «Особливі діти»: освіта і соціалізація», м.Хотин, 

01.10.2020 - 02.10.2020 (подано до друку) 

4. Академічна доброчесність учасників освітнього процесу. Наукове 

стажування для освітян «Академічна доброчесність». 28.09.2020 – 

06.11.2020, м. Варшава (подано до друку) 

5. Градівська В.М. Психолого-педагогічний супровід дітей з порушеннями 

зору в освітньому просторі НУШ. Психолого-педагогічні засади 

інтегрованого підходу до навчання у початковій школі в умовах НУШ : зб. 

матеріалів регіонал. наук.-практ. інтернет-конференції (м. Житомир, 02 

жовтня 2020 року). Житомир : КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР, 2020. 

С. 43 – 49. 

6. Градівська В.М. Формування інклюзивної компетентності вчителів у 

системі післядипломної педагогічної освіти. Безперервний професійний 

розвиток педагогічних працівників Нової української школи в умовах 

післядипломної освіти регіону : зб. матеріалів регіонал. наук.-практ. 

інтернет-конференції (м. Житомир, 26 жовтня 2020 року). Житомир : КЗ 

«Житомирський ОІППО» ЖОР, 2020. С. 29 – 31. 

https://drive.google.com/file/d/1kCGQSEGfmjMYfcAWvOGJ6Y0W5O55Ivki/view
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7. Градівська В.М. Зразок модифікованої програми з інформатики для учня з 

ООП (категорія: порушення інтелектуального розвитку), 5 клас (зміна 

змісту очікуваних результатів навчання). Організація індивідуальної 

освітньої траєкторії для дитини з особливими потребами в закладі загальної 

середньої освіти : навч.-метод. посібник / за ред. О. С. Голентовської. 

Житомир: Полісся, 2020 (посібник подано до друку) 

8. Градівська В.М. Зразок модифікованої програми з інформатики для учня з 

ООП (категорія: порушення інтелектуального розвитку), 5 клас (зміна 

змісту, концептуальної складності навчального матеріалу та очікуваних 

результатів навчання). Організація індивідуальної освітньої траєкторії для 

дитини з особливими потребами в закладі загальної середньої освіти : 

навч.-метод. посібник / за ред. О. С. Голентовської. Житомир: Полісся, 

2020 (посібник подано до друку) 

9. Градівська В.М. Зразок модифікованої програми з історії  для учня з ООП 

(категорія: порушення інтелектуального розвитку), 5 клас (зміна змісту 

очікуваних результатів навчання). Організація індивідуальної освітньої 

траєкторії для дитини з особливими потребами в закладі загальної 

середньої освіти : навч.-метод. посібник / за ред. О. С. Голентовської. 

Житомир: Полісся, 2020 (посібник подано до друку) 

10.  Градівська В.М. Зразок модифікованої програми з історії для учня з ООП 

(категорія: порушення інтелектуального розвитку), 5 клас (зміна змісту, 

концептуальної складності навчального матеріалу та очікуваних 

результатів навчання). Організація індивідуальної освітньої траєкторії для 

дитини з особливими потребами в закладі загальної середньої освіти : 

навч.-метод. посібник / за ред. О. С. Голентовської. Житомир: Полісся, 

2020 (посібник подано до друку) 

Гуменюк Антоніна Валеріївна 

1. Гуменюк А.В. Особливості психологічної допомоги дітям із затримкою 

психічного розвитку в освітньому середовищі. Методика реалізації 

наскрізних змістових ліній у процесі викладання навчальних предметів: 

збірник матеріалів Регіональної науково-практичної інтернет-конференції 

«Методика реалізації наскрізних змістових ліній у процесі викладання 

навчальних предметів» (м. Житомир, 28 квітня 2020 року). Житомир: 

комунальний заклад «Житомирський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» Житомирської обласної ради, 2020. С. 106 – 110.  URL: 

https://drive.google.com/file/d/1CWARrIYraEn3fyiD_zeCTbrZLvJVc8oT/view 

2. Гуменюк А.В. Психологічна безпека освітнього середовища як умова 

успішної соціалізації учня. Міжкультурна комунікація учасників освітнього 

процесу як умова формування успішної особистості в глобалізованому світі : 

https://drive.google.com/file/d/1CWARrIYraEn3fyiD_zeCTbrZLvJVc8oT/view
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матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Київ, 14 травня 2020 р.) / 

укладачі: С. М. Нетецька, А. В. Фрунзе, А. О. Мігалуш Київ, 2020. С. 108 – 109. 

3. Гуменюк А.В. Критерії ефективного психолого-педагогічного супроводу 

дітей з особливими освітніми потребами. Інклюзивний освітній простір: 

виклики сьогодення : матеріали регіональної науково-практичної інтернет-

конференції (м. Житомир, 25 червня 2020 року). Житомир : КЗ 

«Житомирський ОІППО» ЖОР, 2020. С. 87 – 89.  
URL: https://sites.google.com/zippo.net.ua/rcpio/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D

0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97?authuser=0 
4. Гуменюк А.В. Психологічні аспекти формування готовності педагогічних 

працівників до здійснення освітнього процесу в умовах інклюзивного 

середовища. Андрагогічний супровід особистісного та професійного 

зростання педагога : зб. матеріалів регіонал. наук.-практ. інтернет-

конференції (м. Житомир, 30 вересня 2020 року). Житомир : КЗ 

«Житомирський ОІППО» ЖОР, 2020. С. 207 – 211.  
URL: https://drive.google.com/file/d/14F-S9Vb8D6XST6YCyE3AL-Mxb0oUn85s/view 

5. Гуменюк А.В. Професійний та особистісний розвиток педагогічних 

працівників в умовах реалізації інклюзивної освіти. Безперервний 

професійний розвиток педагогічних працівників Нової української школи в 

умовах післядипломної освіти регіону : зб. матеріалів регіонал. наук.-практ. 

інтернет-конференції (м. Житомир, 26 жовтня 2020 року). Житомир : КЗ 

«Житомирський ОІППО» ЖОР, 2020. С. 32 – 35. 

6. Порадник для батьків дітей з особливими освітніми потребами: навчально-

методичний посібник (електронний ресурс) / О. С. Голентовська, 

В. М. Градівська, А. В. Гуменюк, О. М. Жабіцька, В. В. Козир. КЗ 

«Житомирський ОІППО» ЖОР, 2020. 31 с.  
URL: https://drive.google.com/file/d/1kCGQSEGfmjMYfcAWvOGJ6Y0W5O55Ivki/view 

7. Гуменюк А.В. Організація психолого-педагогічної та корекційно-

розвиткової допомоги дитині з особливими потребами в закладі загальної 

середньої освіти: психолого-педагогічний супровід дітей з ООП, 

корекційно-розвиткові послуги. Організація індивідуальної освітньої 

траєкторії для дитини з особливими потребами в закладі загальної 

середньої освіти : навч.-метод. посібник / за ред. О. С. Голентовської. 

Житомир: Полісся, 2020 (посібник подано до друку) 

8. Гуменюк А.В. Загальні рекомендації вчителю щодо підготовки освітнього 

середовища для дитини з особливими освітніми потребами: порушення 

мовлення, інтелекту, затримка психічного розвитку, розлади аутистичного 

спектру (РАС), синдром дефіциту уваги та гіперактивність (СДУГ). 

Організація індивідуальної освітньої траєкторії для дитини з особливими 

потребами в закладі загальної середньої освіти : навч.-метод. посібник / за 

https://sites.google.com/zippo.net.ua/rcpio/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97?authuser=0
https://sites.google.com/zippo.net.ua/rcpio/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97?authuser=0
https://drive.google.com/file/d/14F-S9Vb8D6XST6YCyE3AL-Mxb0oUn85s/view
https://drive.google.com/file/d/1kCGQSEGfmjMYfcAWvOGJ6Y0W5O55Ivki/view
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ред. О. С. Голентовської. Житомир: Полісся, 2020 (посібник подано до 

друку) 

Жабіцька Олена Миколаївна 

1. Жабіцька О.М. Порадник для батьків дітей з особливими освітніми 

потребами : навчально-методичний посібник (електронний ресурс) / 

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

В. В. Козир. КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР, 2020. 31 с. 
URL: https://drive.google.com/file/d/1kCGQSEGfmjMYfcAWvOGJ6Y0W5O55Ivki/view 

2. Губар О.М. Використання невербальних засобів спілкування при роботі з 

дітьми з особливими освітніми потребами. Інклюзивний освітній простір: 

виклики сьогодення : матеріали регіональної науково-практичної інтернет-

конференції (м. Житомир, 25 червня 2020 року). Житомир : КЗ 

«Житомирський ОІППО» ЖОР, 2020. С. 35 – 37. 

3. Губар О.М.  Моральне виховання один з найважливіших напрямків для 

захисту прав та свободи дитини в навчально-виховному середовищі. 

Міжкультурна комунікація учасників освітнього процесу як умова 

формування успішної особистості в глобалізованому світі : матеріали 

всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Київ, 14 травня 2020 р. / укладачі: 

С. М. Нетецька, А. В. Фрунзе, А. О. Мігалуш Київ, 2020. С. 86 – 88. 

4. Губар О.М. Індивідуальні стратегії навчання в реалізації наскрізних 

змістових ліній. Методика реалізації наскрізних змістових ліній у процесі 

викладання навчальних предметів : збірник матеріалів Регіональної 

науково-практичної інтернет-конференції «Методика реалізації наскрізних 

змістових ліній у процесі викладання навчальних предметів» (м. Житомир, 

28 квітня 2020 року). Житомир : комунальний заклад «Житомирський 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської 

обласної ради, 2020. С. 102 – 105.  

URL: https://drive.google.com/file/d/1CWARrIYraEn3fyiD_zeCTbrZLvJVc8oT/

view 

5. Жабіцька О.М. Взаємозалежність професійної компетентності педагога 

НУШ від рівня розвитку його особистісних якостей. Безперервний 

професійний розвиток педагогічних працівників Нової української школи в 

умовах післядипломної освіти регіону : зб. матеріалів регіонал. наук.-практ. 

інтернет-конференції (м. Житомир, 26 жовтня 2020 року). Житомир : КЗ 

«Житомирський ОІППО» ЖОР, 2020. С. 42 – 44. 

6. Жабіцька О.М  Зразок модифікованої програми з математики учня з ООП 

(категорія: порушення інтелектуального розвитку), 5 клас (зміна змісту 

очікуваних результатів навчання). Організація індивідуальної освітньої 

траєкторії для дитини з особливими потребами в закладі загальної 

https://drive.google.com/file/d/1kCGQSEGfmjMYfcAWvOGJ6Y0W5O55Ivki/view
https://drive.google.com/file/d/1CWARrIYraEn3fyiD_zeCTbrZLvJVc8oT/view
https://drive.google.com/file/d/1CWARrIYraEn3fyiD_zeCTbrZLvJVc8oT/view
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середньої освіти : навч.-метод. посібник / за ред. О. С. Голентовської. 

Житомир: Полісся, 2020 (посібник подано до друку) 

7. Жабіцька О.М  Зразок модифікованої програми з математики для учня з 

ООП (категорія: порушення інтелектуального розвитку), 5 клас (зміна 

змісту, концептуальної складності навчального матеріалу та очікуваних 

результатів навчання). Організація індивідуальної освітньої траєкторії для 

дитини з особливими потребами в закладі загальної середньої освіти : 

навч.-метод. посібник / за ред. О. С. Голентовської. Житомир: Полісся, 

2020 (посібник подано до друку) 

8. Жабіцька О.М. Зразок модифікованої програми з природознавства для учня 

з ООП (категорія: порушення інтелектуального розвитку), 5 клас (зміна 

змісту очікуваних результатів навчання). Організація індивідуальної 

освітньої траєкторії для дитини з особливими потребами в закладі загальної 

середньої освіти : навч.-метод. посібник / за ред. О. С. Голентовської. 

Житомир: Полісся, 2020 (посібник подано до друку) 

9.  Жабіцька О.М. Зразок модифікованої програми з природознавства для 

учня з ООП (категорія: порушення інтелектуального розвитку), 5 клас 

(зміна змісту, концептуальної складності навчального матеріалу та 

очікуваних результатів навчання). Організація індивідуальної освітньої 

траєкторії для дитини з особливими потребами в закладі загальної 

середньої освіти : навч.-метод. посібник / за ред. О. С. Голентовської. 

Житомир: Полісся, 2020 (посібник подано до друку) 

Козир Вікторія Вікторівна 

1. Порадник для батьків дітей з особливими освітніми потребами : навчально-

методичний посібник (електронний ресурс) / О. С. Голентовська, 

В. М. Градівська, А. В. Гуменюк, О. М. Жабіцька, В. В. Козир. КЗ 

«Житомирський ОІППО» ЖОР, 2020. 31 с.  
URL: https://drive.google.com/file/d/1kCGQSEGfmjMYfcAWvOGJ6Y0W5O55Ivki/view 

2. Козир В.В. Використання сучасних методів корекції порушень мовлення у 

дітей учителем-логопедом в умовах інклюзії. Інклюзивний освітній 

простір: виклики сьогодення : матеріали регіональної науково-практичної 

інтернет-конференції (м. Житомир, 25 червня 2020 року) Житомир: КЗ 

«Житомирський ОІППО» ЖОР, 2020. С. 40-44. 

3. Козир В.В. Профіль інклюзивного вчителя як запорука толерантності в 

освітньому закладі. Міжкультурна комунікація учасників освітнього процесу 

як умова формування успішної особистості в глобалізованому світі : матеріали 

всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Київ, 14 травня 2020 р. / укладачі: 

С. М. Нетецька, А. В. Фрунзе, А. О. Мігалуш Київ, 2020. С. 119 – 122. 

https://drive.google.com/file/d/1kCGQSEGfmjMYfcAWvOGJ6Y0W5O55Ivki/view
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4. Козир В.В. Сенсорна гра у корекційній роботі з дітьми з розладами 

аутистичного спектру як одна із методик реалізації наскрізних змістовних 

ліній в освітньому процесі. Методика реалізації наскрізних змістових ліній 

у процесі викладання навчальних предметів : збірник матеріалів 

регіональної науково-практичної інтернет-конференції «Методика 

реалізації наскрізних змістових ліній у процесі викладання навчальних 

предметів» (м. Житомир, 28 квітня 2020 року). Житомир : комунальний 

заклад «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» Житомирської обласної ради, 2020. С. 26 – 31.  

https://drive.google.com/file/d/1CWARrIYraEn3fyiD_zeCTbrZLvJVc8oT/view 

5. Козир В.В. Використання МКФ для забезпечення інклюзивності освіти. 

Андрагогічний супровід особистісного та професійного зростання педагога : 

зб. матеріалів регіонал. наук.-практ. інтернет-конференції (м. Житомир, 30 

вересня 2020 року). Житомир : КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР, 2020. 

С. 202 – 206. 

6. Козир В. В. Реалізація технологій навчання в інклюзивному класі як 

запорука професійного зростання педагога в умовах післядипломної освіти. 

Безперервний професійний розвиток педагогічних працівників Нової 

української школи в умовах післядипломної освіти регіону : зб. матеріалів 

регіонал. наук.-практ. інтернет-конференції (м. Житомир, 26 жовтня 2020 

року). Житомир : КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР, 2020. С. 63 – 66. 

7. Козир В. В. Створення інклюзивного освітнього простору: адаптація і 

модифікація навчальних програм. Житомирщина педагогічна. (готується 

до друку) 

8. Козир В. В. Зразок модифікованої програми з української мови для учня з 

ООП (категорія: порушення інтелектуального розвитку), 5 клас (зміна 

змісту очікуваних результатів навчання). Організація індивідуальної 

освітньої траєкторії для дитини з особливими потребами в закладі загальної 

середньої освіти : навч.-метод. посібник / за ред. О. С. Голентовської. 

Житомир: Полісся, 2020 (посібник подано до друку) 

9. Козир В. В. Зразок модифікованої програми з української мови для учня з 

ООП (категорія: порушення інтелектуального розвитку), 5 клас (зміна 

змісту, концептуальної складності навчального матеріалу та очікуваних 

результатів навчання). Організація індивідуальної освітньої траєкторії для 

дитини з особливими потребами в закладі загальної середньої освіти : 

навч.-метод. посібник / за ред. О. С. Голентовської. Житомир: Полісся, 

2020 (посібник подано до друку) 

10.  Козир В.В. Зразок модифікованої програми з української літератури для 

учня з ООП (категорія: порушення інтелектуального розвитку), 5 клас 

(зміна змісту очікуваних результатів навчання). Організація індивідуальної 

https://drive.google.com/file/d/1CWARrIYraEn3fyiD_zeCTbrZLvJVc8oT/view
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освітньої траєкторії для дитини з особливими потребами в закладі загальної 

середньої освіти : навч.-метод. посібник / за ред. О. С. Голентовської. 

Житомир: Полісся, 2020 (посібник подано до друку) 

11.  Козир В.В. Зразок модифікованої програми з української літератури для 

учня з ООП (категорія: порушення інтелектуального розвитку), 5 клас 

(зміна змісту, концептуальної складності навчального матеріалу та 

очікуваних результатів навчання). Організація індивідуальної освітньої 

траєкторії для дитини з особливими потребами в закладі загальної 

середньої освіти : навч.-метод. посібник / за ред. О. С. Голентовської. 

Житомир: Полісся, 2020 (посібник подано до друку) 

 

Участь у навчальних проєктах 

Упродовж 2020 року працівники РЦПІО були учасниками низки 

навчальних проєктів, зокрема: 

 проєкт «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність», березень – 

жовтень 2020 (О. С. Голентовська, А. В. Гуменюк, В. В. Козир); 

 тренінг для тренерів інклюзивної освіти, жовтень – березень 2020/2021 

(Голентовська О.С.); 

 курси «Хмарні технології у дистанційному навчанні в умовах карантину», 

06 – 10.04.2020 (Козир В.В., Жабіцька О.М.); 

 участь проведенні сертифікації вчителів початкових класів України, 

13.10.2020, 19.10.2020 (Козир В.В.); 

 наукове стажування для освітян «Академічна доброчесність», 28.09.2020 – 

06.11.2020, м. Варшава (Градівська В.М.); 

 навчання освітніх експертів щодо проведення інституційного аудиту та 

розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти 22.06.2020 – 

26.06.2020 (Жабіцька О.М.); 

 участь у методологічному семінарі з позашкільної освіти, on-line відкритої 

лекції «Інклюзивне навчання у закладах позашкільної освіти», м. Київ, 23 

квітня 2020 (Жабіцька О.М.). 

Інформаційно-просвітницька діяльність 

Важливою складовою роботи підрозділу є участь у різних заходах 

(координаційна рада, круглий стіл, нарада, семінар-практикум) з метою 

інформування педагогічних працівників закладів освіти, а також фахівців 

сфери соціального захисту населення щодо особливостей діяльності 

інклюзивно-ресурсних центрів в області та напрямків взаємодії з ними: 
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 виступ О.С. Голентовської в межах тренінгової програми «Комплексне 

оцінювання інтернатних закладів» (25.02.2020); 

 виступ О.С. Голентовської в межах вебінару щодо організації роботи ІРЦ в 

період карантину (25.05.2020, організатори: УОНОДА та міжнародний 

благодійний фонд «Lumos»); 

 організація роботи інформаційного каналу «Соціальна інклюзія – вимога 

сьогодення» в межах Серпневого комунікативного хабу 2020 

(О. С. Голентовська, В. М. Градівська, В. В. Козир); 

 виступ О. С. Голентовської в межах роботи інформаційного каналу 

«Соціальна інклюзія – вимога сьогодення» (27.08.2020, Серпневий 

комунікативний хаб 2020); 

 презентації О.М. Жабіцької «Огляд інструктивно-методичних 

рекомендацій щодо організації навчання осіб з особливими освітніми 

потребами у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному 

році» та «Огляд положення про дистанційну форму здобуття повної 

загальної середньої освіти». 

Окрема увага протягом звітного періоду приділялась оновленню 

змістового наповнення сайту РЦПІО, у мережы «Фейсбук». 

Консультаційна діяльність 

 

Упродовж 2020 року фахівцями центру було проаналізовано 

консультаційні запити від співробітників ІРЦ, педагогічних працівників 

закладів освіти: більше ста консультацій телефоном (відповідно до журналу 

обліку звернень) та 5 підготовлених листів-відповідей на отримані запити.       

Методисти РЦПІО ( Козир В.В., Жабіцька О.М та Гуменюк А.В.) брали 

участь у роботі комісії щодо захисту прав дітей Управління освіти і науки 

Житомирської ОДА, які мають отримувати освіту у 2020/2021 навчальному 

році в спеціальних школах Житомирської обл. (пансіон) (25.08. – 26.08.2020; 

28.08.2020). 

Аналітична діяльність  

Методистами ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти створено 

6 реєстрів аналітичних даних, системне оновлення яких відбувається з різною 

періодичністю: 

1) реєстр дітей, які пройшли комплексну оцінку та перебувають на обліку 

ІРЦ; 

2) реєстр закладів освіти (дошкільної, загальної середньої, професійно-

технічної) з інклюзивними класами, групами в області; 
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3) реєстр фахівців, які надають психолого-педагогічні, корекційно-

розвиткові послуги дітям з ООП; 

4) ведення журналу обліку заяв; 

5) моніторинг якості здійснення просвітницької діяльності ІРЦ області у 

мережі «Фейсбук»; 

6) реєстр заходів ІРЦ, проведених для фахівців закладів освіти (семінари, 

тренінги, моніторинг, участь у команді психолого-педагогічного 

супроводу та ін.). 

 

6. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЛАБОРАТОРІЇ ОСВІТНЬОГО 

АДМІНІСТРУВАННЯ 

 

6.1. Науково-методичний супровід організаційних форм проведення 

інтелектуальних конкурсів, олімпіад для учнівської молоді та конкурси 

фахової майстерності педагогічних працівників 

 

З метою сприяння творчим педагогічним пошукам, удосконалення фахової 

майстерності вчителів області, поширення перспективного педагогічного 

досвіду, забезпечення незалежної експертної оцінки педагогічної діяльності були 

проведені відбірковий та фінальний етапи обласного туру Всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року – 2020». 

У І турі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020» у 

Житомирській області взяли участь 269 вчителів закладів загальної середньої 

освіти.  

У ІІ (обласному) турі  конкурсу «Учитель року – 2020» були 

представлені напрацювання  65 педагогів.  

Під час конкурсних випробувань учасники фіналу проходили 

тестування, виконували практичну роботу, представляли майстер-клас, 

методичний практикум, навчальний проєкт та урок. 

За загальною сумою балів усіх конкурсних випробувань члени фахового 

журі визначили п’ятьох переможців  у кожній номінації, а саме: 

 у номінації «Історія» – Іщенко Сергій Володимирович, вчитель 

Черняхівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 

 у номінації «Хімія» – Давидович Олеся Ранасівна, вчитель 

Денишівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені В.Г. 

Бондарчука Тетерівської селищної ради; 
 у номінації «Початкова освіта» – Якимець Лілія Леонідівна, вчитель 

Житомирської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 5; 

 у  номінації «Зарубіжна література» – Познякова Юлія Валеріївна, 

вчитель Коростишівського навчально-виховного комплексу 
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«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей інформаційних 

технологій»  ім. Л. Х. Дарбіняна. 
4 березня відбулось урочисте закриття обласного туру 25-го  

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020», нагородження грошовими 

преміями та дипломами Управління освіти і науки Житомирської 

облдержадміністрації, грошовими преміями Обкому профспілки працівників 

освіти і науки  фіналістів, лауреатів і переможців. 

Усі конкурсанти виявили високий професіоналізм і творчий підхід до 

вирішення складних проблем навчання і виховання юних громадян України. 

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020» 

показав, що вчителі Житомирщини активно і на високому рівні вирішують 

складні завдання виховання патріотів держави, формування в Україні 

громадянського суспільства та підготовки підростаючого покоління до 

самостійного життя. 

 

 
Рис. «Учитель року – 2020» 

 

Протягом року проведені організаційно-методичні наради для 

представників фахових журі ІІ (обласного) етапу,  консультації для учасників І 

(зонального) етапу  Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021». 

У листопаді 2020 року відбулись  інструктивні онлайн-наради для 

методичних служб органів управління освітою в районах, містах і ОТГ з 

питань проведення всеукраїнських фахових конкурсів, де учасники мали 

можливість ознайомитись із системою роботи Інституту, кращих методичних 
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служб області щодо виявлення та підтримки талановитих учителів, 

мотивування творчого самовдосконалення педагогів.  

Однією з форм розвитку школярів, які виявляють здібності до навчання, 

є проведення інтелектуальних змагань. 

У період з січня по березень 2020 року проведено ІІІ (обласний) етап 

всеукраїнських учнівських олімпіад з 19 навчальних предметів.  

Олімпіади відбулись відповідно до Положення про всеукраїнські 

учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-

захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та 

конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 року № 1099, зареєстрованого 

в Міністерстві юстиції України 17.11.2011 року за № 1318/20056, та з метою 

пошуку, підтримки та розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді.  

У обласному етапі олімпіад взяли участь 1863 учні навчальних закладів 

освіти усіх адміністративних одиниць області, з яких переможцями стали 921 

учень, що представляли всі райони та міста обласного підпорядкування. 

Окремими командами виступали комунальний заклад «Житомирський 

обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей» Житомирської обласної ради 

та Житомирський міський ліцей при Житомирському державному 

технологічному університеті (з предметів природничо-математичного циклу), 

які підтвердили високий рівень підготовки учнів. 

Кращими навчальними закладами за результатами III етапу 

всеукраїнських предметних олімпіад у 2019 – 2020 н. р. стали Житомирський 

екологічний ліцей № 24, Житомирська міська гуманітарна гімназія № 23 

ім. М. Очерета, Коростишівський НВК «Школа-ліцей» ім. Л. Х. Дарбіняна, 

Коростенська міська гімназія № 7 та Коростишівська гуманітарна гімназія № 5 

ім. Т. Г. Шевченка. 
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Рис. Обласний етап олімпіади 

 

У лютому 2020 року проведено фінальний етап Х Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса 

Шевченка, ХХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика.  

У листопаді – грудні 2020 року організовано та проведено відкриття ХI 

ювілейного конкурсу імені Тараса Шевченка та обласний етап 

вищезазначених конкурсів.  

Хід проведення обласних всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів 

з навчальних предметів, методичних заходів для вчителів, які працюють з 

обдарованими учнями, постійно висвітлювався на сайті Інституту та на 

сторінках Faсeboоk. Інформаційно-аналітичні матеріали, протоколи за 

результатами перебігу змагань доводились до відома вчителів, батьків, 

громадськості на сторінках електронного журналу «Житомирщина 

педагогічна». 

6.2. Виставкова діяльність 

 

Відповідно до плану роботи комунального закладу «Житомирський 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської 

обласної ради та з метою інформування широкої педагогічної громадськості, 

органів державної влади і управління про новітні досягнення освітян 

Житомирської області, поширення інноваційного педагогічного досвіду, 

виявлення творчих учителів та педагогічних колективів, сприяння постійному 

професійному зростанню та розвитку професійної компетентності 
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педагогічних працівників області у визначенні та осмисленому впровадженні 

пріоритетів розвитку освітньої галузі, організації співпраці освітніх закладів 

області, підвищення престижу педагогічної праці у суспільстві на базі 

комунального закладу «Житомирський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» Житомирської обласної ради проведено обласний етап 

педагогічної виставки. 

На виставку представлено методичні розробки педагогічних працівників 

закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, закладів 

спеціальної освіти.  

Експертиза матеріалів показала, що переважна більшість робіт, 

представлених на виставку, відповідають вимогам щодо оформлення 

посібників, характеризуються новизною і актуальністю тем, різноманітні за 

тематикою, змістовні, вказують на постійний творчий пошук педагогічних 

колективів, відповідають нормативним документам, державним освітнім 

стандартам, мають високий рівень естетичного оформлення і практичного 

спрямування. 

Водночас з 752 робіт тільки 550 були допущені до участі у виставці, у 

решти показник оригінальності становив менше 75 %. Деякі методичні 

розробки не відповідали заявленому виду видання. 

 

 
Рис. Обласний етап педагогічної виставки 

 

 У жовтні 2020 року Інститут представив на XII Міжнародній виставці 

«Інноватика в сучасній освіті» власний досвід щодо організації та 
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упровадження дистанційного навчання в комунальному закладі 

«Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 

Житомирської обласної ради. 

У рамках XII Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» 

проведено дискусійну панель на тему «Організація та упровадження 

дистанційного навчання в комунальному закладі «Житомирський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради».  

За результатами проробленої роботи Інститут отримав золоту медаль у 

конкурсі з номінації «Інновації у створенні й упровадженні системи 

дистанційного навчання в умовах сучасних викликів», а науково-педагогічні 

та педагогічні працівники отримали сертифікати доповідачів. 

На сайті КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР постійно поновлюється 

інформація про виставкову діяльність Інституту, а також про педагогічні 

виставки, які відбуваються в Україні.  

У межах зазначених завдань було сплановано основні напрямки 

діяльності лабораторії: «Опорна школа як ресурсний центр інноваційного 

розвитку освіти регіону» та «Інформаційно-інноваційна робота». 

 

7. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЛАБОРАТОРІЇ ВПРОВАДЖЕННЯ 

ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ 

 

У відповідності до Положення про лабораторію впровадження освітніх 

інновацій, затвердженого рішенням вченої ради, протокол № 1 від 

24.01.2019 р., оновленої посадової інструкції співробітників лабораторії 

оновлено сайт лабораторії та продовжена робота щодо вирішення завдань 

методичного супроводу освітніх і управлінських процесів. 

 У роботі лабораторії виокремлено основні завдання та функції за 

напрямками: інформаційно-методична підтримка впровадження освітніх 

інновацій та розвитку науково-інноваційного співробітництва з закладами 

освіти (через сайт Інституту); науково-методичний супровід методичних 

служб, керівників та педагогічних працівників закладів освіти з питань 

впровадження освітніх інновацій (через сайт Інституту); налагодження 

партнерства з місцевими органами управління освітою та методичними 

службами районів, міст та ОТГ з питань впровадження ідей Концепції «Нова 

українська школа»; інформаційне забезпечення впровадження освітніх 

інновацій у діяльність опорних шкіл в ОТГ; інформаційно-методична 

підтримка сертифікації вчителів. 
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 «Опорна школа як ресурсний центр інноваційного розвитку 

 освіти регіону» 
 

Діяльність опорних закладів загальної середньої освіти спрямовувалась 

на створення умов для здобуття учнями повної загальної середньої освіти, 

забезпечення реалізації інноваційного розвитку у відповідності на виконання  

Закону України «Про освіту» (ст.13), постанови Кабінету Міністрів України 

від 19 червня 2010 року № 532 «Про затвердження положення про освітній 

округ і опорний заклад освіти». 

 Продовжується участь працівників Інституту та команд опорних 

закладів загальної середньої освіти області в Австрійському проєкті 

«Компетентності лідерства та менеджменту для розвитку якості в опорних 

школах». Проведені тренінгові заняття з управлінськими командами 10 

опорних закладів загальної середньої освіти Житомирської та Київської 

областей 16 жовтня і 10 – 11 листопада 2020 р. дали можливість активізувати 

питання підвищення кваліфікації керівників опорних шкіл, залучити їх  до 

обговорення проблеми стратегічного планування, менеджменту для 

підвищення якості освіти. Здійснювалось консультування та інформування 

керівників опорних закладів загальної середньої освіти, педагогічних 

працівників з питань інноваційної діяльності, запровадження технології 

моніторингу, організаційно-методичної підтримки. 

На сайті КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР розміщено матеріали щодо 

інноваційної діяльності закладів загальної середньої освіти: 

 «Шляхи забезпечення ефективного управління освітою в об’єднаних 

територіальних громадах»; 

 «Кваліметричний підхід до оцінювання освітнього середовища в 

закладах загальної середньої освіти»; 

 «Директор із стратегічним мисленням» (досвід роботи Шлапак Г.М.), 

директора Черняхівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Черняхівської ОТГ; 

 «Практичний порадник «Циклограма заступника директора ЗЗСО з 

науково-методичної роботи»; 

 презентація «Опорний ЗЗСО як центр освітнього кругу»; 

 презентація «про особливості та функціонування опорних закладів 

освіти на сучасному етапі»; 

 презентація самоменеджмент і тайм-менеджмент у роботі керівника 

ЗЗСО»; 

 презентація «Управлінська культура керівника ЗЗСО в сучасних 

умовах діяльності»; 

 презентація «Формування комунікативної компетентності заступника 

директора закладу загальної середньої освіти з навчально-виховної роботи». 
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Актуальні проблеми організації діяльності опорних закладів загальної 

середньої освіти розглядаються у публікаціях педагогічних та науково-

педагогічних працівників Інституту. 
 

«Інформаційно-інноваційна робота» 

Інститут продовжив роботу в 2020 році зі створення інформаційно-

навчального середовища для слухачів курсів. Органызовано інформаційний 

банк даних для супроводу Нової української школи: 

 електронний банк на сайті Інституту; 

 каталогізовано передовий педагогічний досвід учителів області; 

 оновлено базу методичних розробок, науково-методичних публікацій. 

На місцевому телебаченні (телеканали СК-1, Житомир UA) 

практикуються виступи керівників та науково-педагогічних працівників 

Інституту. 

У електронному науково-методичному журналі «Житомирщина-

педагогічна» за 2020 рік розміщено: 

10 – статей з проблем Нової української школи; 

8 – інноваційної діяльності; 

12 – діяльності ЗЗСО; 

6 – моніторингової діяльності. 

Інформаційно-методичні матеріали освітніх інновацій розміщені на сайті 

КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР, а саме: 

 «Розвиток критичного мислення учнів у процесі навчання»; 

 «Інноваційний досвід Амерханян С.В., директора Малинської ЗОШ № 5 

І-ІІІ ступенів Житомирської області»; 

 «Методичний порадник «Інноваційні технології в структурі 

внутрішньошкільної методичної роботи»; 

 «Інструментарій самооцінювання освітніх процесів»; 

 «Творець сучасного вчительського «Я»; 

 Інтерв’ю із Слінчук В.І., заступником директора з наукової роботи 

Новогуйвинської гімназії Житомирського району; 

 «Управління закладом освіти на засадах кваліметричних вимірювань»; 

 «Корнинський метод – колективний спосіб навчання у діалогічних парах 

змінного складу»; 

 «Оцінювання та розвиток якості освітнього середовища»; 

 посібник «Корнинський метод» – погляд крізь століття»; 

 «Оцінювання освітнього середовища кабінету української мови та 

літератури»; 

 «Інноваційний досвід Бортник Л.Д., заступника директора з навчально-

виховної роботи Новоград-Волинської ЗОШ І-ІІІ ступенів»; 
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 презентація «Інновації»; 

 презентація «Інноваційний досвід «Теорія дифузії інновацій»; 

 презентація «Інноваційний досвід «Сучасні тренди в освіті»; 

 презентація «Інноваційний досвід «Застосування інноваційних 

технологій в управлінській діяльності керівників закладів освіти»; 

 «Інноваційний досвід «Асоціативний підхід у навчанні». 

Для визначення поточного стану та розвитку освітньої діяльності ЗЗСО 

підготовлено матеріали на допомогу щодо використання технологій 

моніторингу: 

 «Компетентний підхід до оцінювання якості кабінетів природничо-

математичних дисциплін»; 

 «Створення освітнього простору на засадах моніторингових 

технологій»; 

 презентація «Моніторинг і самомоніторинг освітньої діяльності в умовах 

реформування галузі»; 

 презентація «Моніторинг якості освіти». 

На сайті Інституту започатковано рубрику «Сертифікація», де розміщено 

матеріали на дапомогу вчителям, які будуть сертифікуватись: 

 презентація «Сертифікація»; 

 презентація «Чому не потрібно боятися сертифікації»; 

 портфоліо вчителів (розміщено за згодою); 

 діалог з сертифікованим педагогом; 

 інтерв’ю з сертифікованими педагогами; 

 «Психологічний аспект сертифікації 2019» (відео); 

 презентація «Сертифікація вчителів початкової школи у 2020 році». 

Адміністрація Інституту бере активну участь у здійсненні 

фундаментальних наукових досліджень з питань освіти дорослих, розробці 

окремих програм розвитку освітньої галузі. 

Науково-педагогічні працівники Інституту, працівники лабораторії беруть 

участь у міжнародних проєктах: 

 австрійський проєкт «Компетентності лідерства та менеджменту для 

розвитку якості в опорних школах; 

 фінський проєкт «Тренінг із розбудови потенціалу ІППО»; 

 британський проєкт «Ключові уміння ХХІ століття»; 

 проєкті Британської Ради в Україні і МОН України «Реалізація 

інтегрованого підходу в початковій освіті у контексті Нової української школи 

на базі загальноосвітніх навчальних закладів України на 2017 – 2022 роки»; 

 проєкті Британської Ради в Україні і МОН України «Вчителі англійської 

мови – агенти змін». 
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8. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЛАБОРАТОРІЇ ІНФОРМАЦІЙНО-

КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Методичну роботу спрямовано на реалізацію Державного стандарту 

початкової загальної освіти, Базового компоненту дошкільної освіти та 

Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. 

Здійснено  адміністрування Єдиної державної електронної бази з питань 

освіти. 

Здійснено оформлення договорів зі сторонніми організаціями, що 

надають послуги щодо комунікаційного, програмного й апаратного 

забезпечення, програмного забезпечення Big Blue Button, що забезпечує 

проведення відеоконференцій (Класна оцінка, УРАН). 

Розроблено новий адаптивний дизайн основного сайту Інституту 

http://www.zippo.net.ua. 

 

 
Рис. Новий адаптивний дизайн основного сайту Інституту 

 

Доповнено новим функціоналом та проведено технічний супровід 

програмного засобу «Система деканат», що дає слухачам можливість перегляду 

розкладу занять на сайті Інституту http://www.zippo.net.ua/dekanat.php. 

Встановлено платформу для дистанційного навчання «Дистанційне 

навчання КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР» і її подальше обслуговування. 

http://www.zippo.net.ua/
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Рис. Платформа для дистанційного навчання 

 

Створено сайти для електронної реєстрації на курси підвищення 

кваліфікації https://er.zippo.net.ua, https://erf.zippo.net.ua, https://erm.zippo.net.ua. 

 
Рис. Сайти електронної реєстрації на курси підвищення кваліфікації 

 

https://erm.zippo.net.ua/
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Створено сайти для електронної реєстрації на семінари, практикуми, 

тренінги, майстер-класи у 2020 році https://sem.zippo.net.ua, 

https://sem15.zippo.net.ua. 

 

 
Рис. Сайти електронної реєстрації на семінари, практикуми, тренінги 

майстер-класи 

 

Здійснено технічну підтримку комп'ютерного обладнання, тестування 

кабельних ліній локальної мережі Інституту (вул. Михайлівська, 15; 

вул. Покровська, 20; вул. Вокзальна, 10). 

Проведено нові лінії локальної мережі головного корпусу Інституту (4-

А, 4-Б, 6–9, 18, 42 аудиторії). 

Протягом звітного періоду проводилась технічна підтримка проведення 

вебзанять,  всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів, онлайн-вебінарів, 

конференцій. 

Консультування науково-педагогічних працівників КЗ «Житомирський 

ОІППО» ЖОР і вчителів області з проблем використання технологій 

дистанційного навчання в освітньому процесі. 

Науково-методичні заходи 

Проведено: 

 практикум в онлайн-режимі «Особливості програмно-методичного 

забезпечення освітнього процесу в науково-педагогічному проєкті «Інтелект 

України» (5 клас), 20.11.2020; 

https://sem15.zippo.net.ua/
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 Регіональна науково-практична інтернет-конференція (онлайн) 

«Безперервний професійний розвиток педагогічних працівників Нової 

української школи в умовах післядипломної освіти регіону» (член 

оргкомітету), 26.10.2020; 

 семінар «Цифрові інструменти освітньої взаємодії: формувальне 

оцінювання», 05.10.2020. 

Участь:  

 у семінарі в дистанційному форматі «Мистецька освіта в розрізі завдань 

Нової української школи», 12.10.2020; 

 в організації Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра 

Яцика на регіональному рівні; 

 в організації Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Т. Г. Шевченка; 

 у роботі журі обласної олімпіади з предмета «Інформаційні технології» 

серед учнів ПТНЗ (22.06.2020). 

Інформаційно-видавнича діяльність: 

 Methodological development of educator’s information and communication 

mobility as adaptive ability of educational and developing e-environment self-

organization // «ScienceRise: Pedagogical Education». № 3 (36). 2020.67 с. С. 16 – 21. 

Режим доступу: http://journals.uran.ua/sr_edu/article/view/200468/203663; 

 Реалізація віддаленої освітньої взаємодії в післядипломній педагогічній 

освіті. Open educational e-environment of modern University (2020, листопад); 

 Використання LearningApps у формуванні цифрової компетентності : Збірник 

матеріалів науково-практичної конференції «Формування базових компетентностей 

у закладах вищої освіти» (26 – 27 лютого 2020 року м. Житомир), с. 206 – 208 

 Цифрові технології реалізації наскрізних змістових ліній в процесі 

дистанційного навчання учнів : збірник матеріалів Регіональної науково-практичної 

інтернет-конференції «Методика реалізації наскрізних змістових ліній у процесі 

викладання навчальних предметів» (м. Житомир, 28 квітня 2020 р.). Житомир : 

комунальний заклад «Житомирський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» Житомирської обласної ради, 2020. 134 с.; 

 Практика реалізації синхронної та асинхронної освітньої онлайн 

взаємодії в закладі післядипломної педагогічної освіти : збірник матеріалів 

Регіональної науково-практичної інтернет-конференції «Андрагогічний 

супровід особистісного та професійного зростання педагога» (м. Житомир, 30 

вересня 2020 р.). Житомир : комунальний заклад «Житомирський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради, 

2020. 206 с. 

http://journals.uran.ua/sr_edu/article/view/200468/203663
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Налагоджено організацію та забезпечення ділового електронного 

листування з закладами освіти і науки районів і міст області, України. 

Систематично надавались консультації з питань використання 

комп’ютерної техніки та інформаційно-комунікаційних технологій, практична 

допомога в освоєнні основ комп’ютерної грамотності та роботи з 

прикладними програмними засобами працівникам Інституту. 

Протягом року проводилось консультування адміністрації щодо 

придбання нової техніки, обладнання, програмного забезпечення із 

залученням сторонніх організацій. 

Здійснено протягом року технічний опис орг- і комп’ютерної техніки, 

комплектуючих і витратних матеріалів для розміщення на електронний 

торгівельний майданчик державних закупівель, допомогу в розміщенні заявок 

на майданчик он-лайн закупівель ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН. 

Упродовж року здійснювалось адміністрування сайтів www.zippo.net.ua, 

imso.zippo.net.ua, електронного варіанту науково-педагогічного журналу 

«Житомирщина педагогічна», сторінки Інституту у Facebook: 

- підтримка в актуальному стані; 

- розробка гіпертекстового представлення сторінок; 

- редагування та компонування інформаційних та навчальних 

матеріалів для публікації  на сайті; 

- ведення статистики відвідування. 

Протягом звітного періоду лабораторією ІКТ здійснювалось системне 

адміністрування, а саме: підготовка й збереження резервних копій даних, їх 

періодична перевірка й знищення; встановлення й конфігурування оновлень 

операційної системи і прикладного програмного забезпечення; встановлення й 

конфігурування нового апаратного й програмного забезпечення; підтримання 

інформаційної безпеки в організації; усунення неполадок у комп’ютерній 

системі; монтаж комп'ютерної техніки та визначення необхідності ремонту;  

перепроєктування та монтаж локальної мережі, Wi-fi;  планування 

комп'ютерних систем та придбання нової комп'ютерної техніки; проведення 

комп’ютерних антивірусних заходів; адміністрування локальної комп’ютерної 

мережі інституту; проведення профілактичних заходів з підтримки 

працездатності засобів обчислювальної техніки; організація ремонту засобів 

обчислювальної техніки із залученням спеціалізованих установ; забезпечення 

роботи сервісів (ftp, ssh, smtp, dns, dhcp, http, mysql), розташованих на сервері 

інституту; налаштування апаратних компонентів серверів і серверного 

обладнання для забезпечення цілодобового доступу до мережі «Інтернет»;  

забезпечення роботи веб-додатків, розташованих на серверах; налаштування 

апаратних компонентів серверів і серверного обладнання для забезпечення 

цілодобового доступу до мережі «Інтернет». 
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9. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО 

КАБІНЕТУ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ СИСТЕМИ ОСВІТИ 

 

Психологічна служба є необхідним компонентом системи освіти, що 

забезпечує розвиток особистісного, інтелектуального та професійного 

потенціалу суспільства.                    

Психологічна служба системи освіти області є важливою частиною 

цілісної системи освіти, яка поєднує в собі науковий, прикладний, практичний 

та організаційний аспекти. Вона забезпечує своєчасне і систематичне 

вивчення психофізичного розвитку особистості, мотивів її поведінки та 

діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, статевих та 

інших індивідуальних особливостей, сприяє створенню умов для 

саморозвитку та самовиховання, виконанню освітніх і виховних завдань 

навчальних закладів. Особливо гостро це стало необхідною умовою 

безпечного існування в період суспільних криз та пандемії.           

Відповідно до Концепції «Нова українська школа», де значну роль 

відведено висококваліфікованим психологам та соціальним педагогам у 

формуванні та вихованні кожної дитини, гідного громадянина – патріота 

України, недостатньо лише отримати знання – потрібно навчитися ефективно 

користуватися ними впродовж життя. 

Працівники психологічної служби системи освіти у 2020 році працювали 

відповідно таких нормативних документів Міністерства освіти і науки 

України: 

наказ МОН України від 22.05.2018  № 509 «Про затвердження Положення 

про психологічну службу у системі освіти України»; 

наказ МОН від 08.08.2017 № 1127 «Про затвердження Плану заходів 

Міністерства освіти і науки України щодо розвитку психологічної служби 

системи освіти України на період до 2020 року»; 

наказ МОН України від 03.07.2017 № 948 (зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України 28 липня 2017 року за № 930/30798) «Про внесення змін 

деяких наказів Міністерства освіти і науки України і Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту України»; 

наказ МОН від 02.10.2018 № 1047 «Про затвердження Методичних 

рекомендацій щодо виявлення реагування на випадки домашнього насильства 

і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами»; 

наказ МОН від 31.05.2018 № 555 «Про затвердження Положення про 

Всеукраїнський конкурс авторських програм практичних психологів і 

соціальних педагогів «Нові технології у новій школі»; 

наказ МОН від 02.08.2019 № 1052 «Про проведення Всеукраїнського 

конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів 
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«Нові технології у новій школі» у номінації «Корекційно-розвиткові 

програми»; 

лист МОН від 24.07.2019 № 1/9-477 «Про типову документацію 

працівників психологічної служби у системі освіти України»; 

лист МОН України № 22.1/10-1495 від 27.07.2020 «Про пріоритетні 

напрямки роботи психологічної служби системи освіти на 2020 – 2021 н.р.»; 

лист МОН від 14.08.2020 № 1/9-436 «Про створення безпечного 

освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу 

(цькуванню)»; 

наказ ІМЗО від 13.07.2020 № 42 «Про нагородження переможців ІІІ етапу 

Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і 

соціальних педагогів «Нові технології у новій школі» у номінації 

«Корекційно-розвиткові програми»; 

наказ МОН від 16.06.2020 № 802 «Про проведення Всеукраїнського 

конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів 

«Нові технології у новій школі» у номінації «Розвивальні програми»; 

лист ІМЗО від 25.05.2020 № 22.1/10-1065 «Щодо проведення 

Всеукраїнського моніторингового дослідження «Надання допомоги дітям, 

постраждалим від військових дій і внутрішньо переселеним особам в 

діяльності психологічної служби»; 

наказ МОН від 28.04.2020 № 551 «Про результати ІІІ етапу 

Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і 

соціальних педагогів «Нові технології у новій школі» у номінації 

«Корекційно-розвиткові програми»; 

наказ МОН від 01.11.2019 № 1368 «Про проведення експерименту 

всеукраїнського рівня за темою «Формування гуманістичних відносин між 

учасниками освітнього процесу шляхом упровадження моделі «Мирна школа» 

на 2019 – 2022 роки»; 

лист МОН від 10.09.2019 № 1/9-571 «Щодо проведення моніторингу»; 

наказ МОН від 02.08.2019 №1052 «Про проведення Всеукраїнського 

конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів 

«Нові технології у новій школі» у номінації «Корекційно-розвиткові 

програми»; 

лист МОН від 18.07.2019 № 1/9-462 «Про пріоритетні напрями роботи 

психологічної службі у системі освіти на 2019 – 2020 н. р.»; 

лист ІМЗО від 30.10.2018 № 1/9-656 «Про перелік діагностичних методик 

щодо виявлення та протидії домашньому насильству відносно дітей»; 

наказ МОН від 02.10.2018 № 1047 «Про затвердження Методичних 

рекомендацій щодо виявлення реагування на випадки домашнього насильства 

і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами»; 

https://imzo.gov.ua/2020/08/17/lyst-mon-vid-14-08-2020-1-9-436-pro-stvorennia-bezpechnoho-osvitn-oho-seredovyshcha-v-zakladi-osvity-ta-poperedzhennia-i-protydii-bulinhu-ts-kuvanniu/
https://imzo.gov.ua/2020/08/17/lyst-mon-vid-14-08-2020-1-9-436-pro-stvorennia-bezpechnoho-osvitn-oho-seredovyshcha-v-zakladi-osvity-ta-poperedzhennia-i-protydii-bulinhu-ts-kuvanniu/
https://imzo.gov.ua/2020/08/17/lyst-mon-vid-14-08-2020-1-9-436-pro-stvorennia-bezpechnoho-osvitn-oho-seredovyshcha-v-zakladi-osvity-ta-poperedzhennia-i-protydii-bulinhu-ts-kuvanniu/
https://imzo.gov.ua/2020/07/14/nakaz-imzo-vid-13-07-2020-42-pro-nahorodzhennia-peremozhtsiv-iii-etapu-vseukrains-koho-konkursu-avtors-kykh-prohram-praktychnykh-psykholohiv-i-sotsial-nykh-pedahohiv-novi-tekhnolohii-u-noviy-shkoli-u/
https://imzo.gov.ua/2020/07/14/nakaz-imzo-vid-13-07-2020-42-pro-nahorodzhennia-peremozhtsiv-iii-etapu-vseukrains-koho-konkursu-avtors-kykh-prohram-praktychnykh-psykholohiv-i-sotsial-nykh-pedahohiv-novi-tekhnolohii-u-noviy-shkoli-u/
https://imzo.gov.ua/2020/07/14/nakaz-imzo-vid-13-07-2020-42-pro-nahorodzhennia-peremozhtsiv-iii-etapu-vseukrains-koho-konkursu-avtors-kykh-prohram-praktychnykh-psykholohiv-i-sotsial-nykh-pedahohiv-novi-tekhnolohii-u-noviy-shkoli-u/
https://imzo.gov.ua/2020/07/14/nakaz-imzo-vid-13-07-2020-42-pro-nahorodzhennia-peremozhtsiv-iii-etapu-vseukrains-koho-konkursu-avtors-kykh-prohram-praktychnykh-psykholohiv-i-sotsial-nykh-pedahohiv-novi-tekhnolohii-u-noviy-shkoli-u/
https://imzo.gov.ua/2020/06/17/nakaz-mon-vid-16-06-2020-802-pro-provedennia-vseukrains-koho-konkursu-avtors-kykh-prohram-praktychnykh-psykholohiv-i-sotsial-nykh-pedahohiv-novi-tekhnolohii-u-noviy-shkoli-u-nominatsii-rozvyval-ni-pro/
https://imzo.gov.ua/2020/06/17/nakaz-mon-vid-16-06-2020-802-pro-provedennia-vseukrains-koho-konkursu-avtors-kykh-prohram-praktychnykh-psykholohiv-i-sotsial-nykh-pedahohiv-novi-tekhnolohii-u-noviy-shkoli-u-nominatsii-rozvyval-ni-pro/
https://imzo.gov.ua/2020/06/17/nakaz-mon-vid-16-06-2020-802-pro-provedennia-vseukrains-koho-konkursu-avtors-kykh-prohram-praktychnykh-psykholohiv-i-sotsial-nykh-pedahohiv-novi-tekhnolohii-u-noviy-shkoli-u-nominatsii-rozvyval-ni-pro/
https://imzo.gov.ua/2020/05/26/lyst-imzo-vid-25-05-2020-22-1-10-1065/
https://imzo.gov.ua/2020/05/26/lyst-imzo-vid-25-05-2020-22-1-10-1065/
https://imzo.gov.ua/2020/05/26/lyst-imzo-vid-25-05-2020-22-1-10-1065/
https://imzo.gov.ua/2020/05/26/lyst-imzo-vid-25-05-2020-22-1-10-1065/
https://imzo.gov.ua/2020/04/28/nakaz-mon-vid-28-04-2020-551-pro-rezul-taty-iii-etapu-vseukrains-koho-konkursu-avtors-kykh-prohram-praktychnykh-psykholohiv-i-sotsial-nykh-pedahohiv-novi-tekhnolohii-u-noviy-shkoli-u-nominatsii-korekt/
https://imzo.gov.ua/2020/04/28/nakaz-mon-vid-28-04-2020-551-pro-rezul-taty-iii-etapu-vseukrains-koho-konkursu-avtors-kykh-prohram-praktychnykh-psykholohiv-i-sotsial-nykh-pedahohiv-novi-tekhnolohii-u-noviy-shkoli-u-nominatsii-korekt/
https://imzo.gov.ua/2020/04/28/nakaz-mon-vid-28-04-2020-551-pro-rezul-taty-iii-etapu-vseukrains-koho-konkursu-avtors-kykh-prohram-praktychnykh-psykholohiv-i-sotsial-nykh-pedahohiv-novi-tekhnolohii-u-noviy-shkoli-u-nominatsii-korekt/
https://imzo.gov.ua/2020/04/28/nakaz-mon-vid-28-04-2020-551-pro-rezul-taty-iii-etapu-vseukrains-koho-konkursu-avtors-kykh-prohram-praktychnykh-psykholohiv-i-sotsial-nykh-pedahohiv-novi-tekhnolohii-u-noviy-shkoli-u-nominatsii-korekt/
https://imzo.gov.ua/2019/11/04/nakaz-mon-vid-01-11-2019-1368-pro-provedennia-eksperymentu-vseukrains-koho-rivnia-za-temoiu-formuvannia-humanistychnykh-vidnosyn-mizh-uchasnykamy-osvitn-oho-protsesu-shliakhom-uprovadzhennia-modeli-my/
https://imzo.gov.ua/2019/11/04/nakaz-mon-vid-01-11-2019-1368-pro-provedennia-eksperymentu-vseukrains-koho-rivnia-za-temoiu-formuvannia-humanistychnykh-vidnosyn-mizh-uchasnykamy-osvitn-oho-protsesu-shliakhom-uprovadzhennia-modeli-my/
https://imzo.gov.ua/2019/11/04/nakaz-mon-vid-01-11-2019-1368-pro-provedennia-eksperymentu-vseukrains-koho-rivnia-za-temoiu-formuvannia-humanistychnykh-vidnosyn-mizh-uchasnykamy-osvitn-oho-protsesu-shliakhom-uprovadzhennia-modeli-my/
https://imzo.gov.ua/2019/11/04/nakaz-mon-vid-01-11-2019-1368-pro-provedennia-eksperymentu-vseukrains-koho-rivnia-za-temoiu-formuvannia-humanistychnykh-vidnosyn-mizh-uchasnykamy-osvitn-oho-protsesu-shliakhom-uprovadzhennia-modeli-my/
https://imzo.gov.ua/2019/09/11/lyst-mon-vid-10-09-2019-1-9-571-shchodo-provedennia-monitorynhu/
https://imzo.gov.ua/2019/08/05/nakaz-mon-vid-02-08-2019-1052-pro-provedennia-vseukrains-koho-konkursu-avtors-kykh-prohram-praktychnykh-psykholohiv-i-sotsial-nykh-pedahohiv-novi-tekhnolohii-u-noviy-shkoli-u-nominatsii-korektsiyno-ro/
https://imzo.gov.ua/2019/08/05/nakaz-mon-vid-02-08-2019-1052-pro-provedennia-vseukrains-koho-konkursu-avtors-kykh-prohram-praktychnykh-psykholohiv-i-sotsial-nykh-pedahohiv-novi-tekhnolohii-u-noviy-shkoli-u-nominatsii-korektsiyno-ro/
https://imzo.gov.ua/2019/08/05/nakaz-mon-vid-02-08-2019-1052-pro-provedennia-vseukrains-koho-konkursu-avtors-kykh-prohram-praktychnykh-psykholohiv-i-sotsial-nykh-pedahohiv-novi-tekhnolohii-u-noviy-shkoli-u-nominatsii-korektsiyno-ro/
https://imzo.gov.ua/2019/08/05/nakaz-mon-vid-02-08-2019-1052-pro-provedennia-vseukrains-koho-konkursu-avtors-kykh-prohram-praktychnykh-psykholohiv-i-sotsial-nykh-pedahohiv-novi-tekhnolohii-u-noviy-shkoli-u-nominatsii-korektsiyno-ro/
https://imzo.gov.ua/2019/07/19/lyst-mon-vid-18-07-2019-1-9-462-pro-priorytetni-napriamy-roboty-psykholohichnoi-sluzhbi-u-systemi-osvity-na-2019-2020-n-r/
https://imzo.gov.ua/2019/07/19/lyst-mon-vid-18-07-2019-1-9-462-pro-priorytetni-napriamy-roboty-psykholohichnoi-sluzhbi-u-systemi-osvity-na-2019-2020-n-r/
https://imzo.gov.ua/2018/10/31/lyst-imzo-vid-30-10-2018-1-9-656-pro-perelik-diahnostychnykh-metodyk-shchodo-vyiavlennia-ta-protydii-domashn-omu-nasyl-stvu-vidnosno-ditey/
https://imzo.gov.ua/2018/10/31/lyst-imzo-vid-30-10-2018-1-9-656-pro-perelik-diahnostychnykh-metodyk-shchodo-vyiavlennia-ta-protydii-domashn-omu-nasyl-stvu-vidnosno-ditey/
https://imzo.gov.ua/2018/10/03/nakaz-mon-vid-02-10-2018-1047-pro-zatverdzhennia-metodychnykh-rekomendatsiy-shchodo-vyiavlennia-reahuvannia-na-vypadky-domashn-oho-nasyl-stva-i-vzaiemodii-pedahohichnykh-pratsivnykiv-iz-inshymy-orhana/
https://imzo.gov.ua/2018/10/03/nakaz-mon-vid-02-10-2018-1047-pro-zatverdzhennia-metodychnykh-rekomendatsiy-shchodo-vyiavlennia-reahuvannia-na-vypadky-domashn-oho-nasyl-stva-i-vzaiemodii-pedahohichnykh-pratsivnykiv-iz-inshymy-orhana/
https://imzo.gov.ua/2018/10/03/nakaz-mon-vid-02-10-2018-1047-pro-zatverdzhennia-metodychnykh-rekomendatsiy-shchodo-vyiavlennia-reahuvannia-na-vypadky-domashn-oho-nasyl-stva-i-vzaiemodii-pedahohichnykh-pratsivnykiv-iz-inshymy-orhana/
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лист МОН від 18.05.2018 № 1/11-5480 «Методичні рекомендації щодо 

запобігання та протидії насильству»; 

наказ МОН України від 03.07.2017 № 948 (зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України 28 липня 2017 року за № 930/30798) «Про внесення змін 

деяких наказів Міністерства освіти і науки України і Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту України»; 

лист МОНмолодьспорту від 04.07.2012 № 1/9-488 «Щодо організації та 

проведення «години психолога» у загальноосвітніх навчальних закладах». 

На засіданні науково-методичної ради Інституту було заслухано наступні 

питання: «Про виконання рішень науково-методичної ради за 2019 рік» та 

«Методична підтримка діяльності психологічної служби закладів освіти 

регіону з питань реалізації освітніх програм». 

У 2020 році продовжується впровадження Всеукраїнського 

експериментального проєкту «Стандартизація наскрізної соціально-

психологічної моделі масового впровадження медіаосвіти у вітчизняну 

педагогічну практику» (наказ МОН України № 1199 від 18.08.2017). 27 – 28 

жовтня 2020 року обласний кооординатор брала участь у стратегічній нараді 

«Розвиток медіаосвіти: взаємонавчання, обговорення, перспективи», яка 

відбулася в рамках Всесвітнього тижня медіаінформаційної грамотності 

«Global MIL Week 2020». 

Працівники кабінету взяли участь у всеукраїнській онлайн-нараді щодо 

психологічного забезпечення освітнього процесу в закладах освіти в умовах 

запровадження протиепідемічних заходів у зв’язку з поширенням гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (5 

жовтня 2020 р.). 

26 жовтня 2020 року – участь у Регіональній науково-практичній 

інтернет-конференції «Безперервний професійний розвиток педагогічних 

працівників Нової української школи в умовах післядипломної освіти 

регіону». 

У жовтні 2020 року методисти та завідувач кабінету взяли участь в 

Регіональній науково-практичній інтернет-конференції «Психолого-

педагогічні засади інтегративного навчання учнів початкової школи в умовах 

НУШ» та у науково-методичному онлайн-семінарі «Діяльність психологічної 

служби у системі освіти щодо забезпечення психологічного благополуччя 

вчителів в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа», який 

організувала Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» 

у співпраці з Державним закладом вищої освіти «Університет менеджменту 

освіти» НАПН України.  

Також методист НМК ПССО Кльоц Л.А. була учасником наступних 

конференцій: Міжнародна офлайн, онлайн-конференція «Практична психологія в 

https://imzo.gov.ua/2018/05/21/lyst-mon-vid-18-05-2018-1-11-5480-metodychni-rekomendatsiji-schodo-zapobihannya-ta-protydiji-nasylstvu/
https://imzo.gov.ua/2018/05/21/lyst-mon-vid-18-05-2018-1-11-5480-metodychni-rekomendatsiji-schodo-zapobihannya-ta-protydiji-nasylstvu/
https://imzo.gov.ua/2017/07/03/nakaz-mon-ukrajiny-vid-03-07-2017-948-zarejestrovano-v-ministerstvi-yustytsiji-ukrajiny-28-lypnya-2017-roku-za-930-30798-pro-vnesennya-zmin-deyakyh-nakaziv-ministerstva-osvity-i-nauky-ukrajiny/
https://imzo.gov.ua/2017/07/03/nakaz-mon-ukrajiny-vid-03-07-2017-948-zarejestrovano-v-ministerstvi-yustytsiji-ukrajiny-28-lypnya-2017-roku-za-930-30798-pro-vnesennya-zmin-deyakyh-nakaziv-ministerstva-osvity-i-nauky-ukrajiny/
https://imzo.gov.ua/2017/07/03/nakaz-mon-ukrajiny-vid-03-07-2017-948-zarejestrovano-v-ministerstvi-yustytsiji-ukrajiny-28-lypnya-2017-roku-za-930-30798-pro-vnesennya-zmin-deyakyh-nakaziv-ministerstva-osvity-i-nauky-ukrajiny/
https://imzo.gov.ua/2017/07/03/nakaz-mon-ukrajiny-vid-03-07-2017-948-zarejestrovano-v-ministerstvi-yustytsiji-ukrajiny-28-lypnya-2017-roku-za-930-30798-pro-vnesennya-zmin-deyakyh-nakaziv-ministerstva-osvity-i-nauky-ukrajiny/
https://imzo.gov.ua/2012/07/04/lyst-monmolod-sportu-vid-04-07-2012-1-9-488-shchodo-orhanizatsii-ta-provedennia-hodyny-psykholoha-u-zahal-noosvitnikh-navchal-nykh-zakladakh/
https://imzo.gov.ua/2012/07/04/lyst-monmolod-sportu-vid-04-07-2012-1-9-488-shchodo-orhanizatsii-ta-provedennia-hodyny-psykholoha-u-zahal-noosvitnikh-navchal-nykh-zakladakh/
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інклюзивному мередовищі – 2020» (21 лютого 2020 р.); Міжнародна наукова 

інтернет-конференція «Інноваційні арттерапевтичні технології – 2020» (12 

березня 2020 р.); ІІ Міжнародна науково-практична конференція учнівської 

молоді, студентів, магістрів, аспірантів, молодих учених та науковців «Актуальні 

проблеми сучасної психології: шляхи становлення особистості» (14 – 16 травня 

2020 року), м. Переяслав (сертифікат, спікер конференції). 

Результатом участі у конференціях є написання статей та тез статей:  

Осадчук Н.О. Психологічний супровід дітей з особливими освітніми 

потребами в умовах Нової української школи: збірник матеріалів Регіональної 

науково-практичної інтернет-конференції «Психолого-педагогічні засади 

інтегрованого підходу до навчання у початковій школі в умовах НУШ» (02 

жовтня 2020 року). Комунальний заклад «Житомирський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради, кафедра 

психології. Житомир, 2020. 195 с. 

Осадчук Н.О. Готовність педагога до інноваційної діяльності. 

Безперервний професійний розвиток педагогічних працівників Нової 

української школи в умовах післядипломної освіти регіону : зб. матеріалів 

регіонал. наук.-практ. інтернет-конференції, 26 жовтня 2020 р. Житомир : КЗ 

«Житомирський ОІППО» ЖОР, 2020. 

Кльоц Л.А. Емоційна безпека освітнього середовища і здоров’я учнів: 

збірник матеріалів Регіональної науково-практичної інтернет-конференції 

«Методика реалізації наскрізних змістових ліній у процесі викладання 

навчальних предметів» (м. Житомир, 28 квітня 2020 р.). Житомир : 

комунальний заклад «Житомирський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» Житомирської обласної ради, 2020. 134 с. URL: 

https://www.zippo.net.ua/data/files/2020/smagina/zbirnik_conf.pdf#page=112 

Кльоц Л. А. Використання Learning Apps у формуванні цифрової 

компетентності: збірник матеріалів науково-практичної конференції 

«Формування базових компетентностей у закладах вищої освіти» (26 – 27 

лютого 2020 року м. Житомир), С. 206 – 208.  
URL: https://drive.google.com/drive/folders/1j-4txBmbUGhwl6WdzJCdVZy_oFqL_Cbr 

Кльоц Л.А. Соціальна компетентність: структурно-компонентний аналіз 

феномену: Збірник матеріалів Регіональної науково-практичної інтернет-

конференції «Психолого-педагогічні засади інтегрованого підходу до 

навчання у початковій школі в умовах НУШ» (02 жовтня 2020 року). 

Комунальний заклад «Житомирський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» Житомирської обласної ради, кафедра психології. 

Житомир, 2020. 195 с. 

Кльоц Л. А. Психолого-педагогічні умови розвитку професійної 

самосвідомості психолога. Безперервний професійний розвиток педагогічних 

https://www.zippo.net.ua/data/files/2020/smagina/zbirnik_conf.pdf#page=112
https://drive.google.com/drive/folders/1j-4txBmbUGhwl6WdzJCdVZy_oFqL_Cbr
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працівників Нової української школи в умовах післядипломної освіти регіону : 

зб. матеріалів регіонал. наук.-практ. інтернет-конференції, 26 жовтня 2020 р. 

Житомир : КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР, 2020. 

Шугай Т.Й. Взаємодія Державних служб: методичні рекомендації. 

Психолог. № 12 (660). грудень, 2019. 

Шугай Т.Й. Взаємодія державних служб у протидії насильству: методичні 

рекомендації. Соціальний педагог. № 9 (153). 2019. 

Шугай Т.Й. Агресія й агресивність. Розмежовуємо поняття. Соціальний 

педагог. № 11 (155). 2019. 

Шугай Т.Й. Особливості соціально-психологічного супроводу дітей у 

конфліктний та постконфліктний періоди: збірник матеріалів Регіональної 

науково-практичної інтернет-конференції «Психолого-педагогічні засади 

інтегрованого підходу до навчання у початковій школі в умовах НУШ» (02 

жовтня 2020 року). Комунальний заклад «Житомирський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради, кафедра 

психології. Житомир, 2020. 195 с. 

Шугай Т. Й. Гра як засіб подолання дитячої агресивності та агресії. 

Психолого-педагогічні умови розвитку професійної самосвідомості психолога. 

Безперервний професійний розвиток педагогічних працівників Нової 

української школи в умовах післядипломної освіти регіону: зб. матеріалів 

регіонал. наук.-практ. інтернет-конференції, 26 жовтня 2020 р. – Житомир : КЗ 

«Житомирський ОІППО» ЖОР, 2020. 

Шугай Т. Й. Протидія насильству над дітьми та захист їхніх прав шляхом 

ефективної взаємодії педагогічних працівників з іншими органами та 

службами. Психолого-педагогічні умови розвитку професійної самосвідомості 

психолога. Безперервний професійний розвиток педагогічних працівників 

Нової української школи в умовах післядипломної освіти регіону : зб. 

Матеріалів регіонал. наук.-практ. інтернет-конференції, 26 жовтня 2020 р. – 

Житомир : КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР, 2020. 

Методичні розробки працівників НМК ПССО: 

Осадчук Н.О. «Психологічний супроваід адаптації дошкільників до нових 

освітніх умов». 

Осадчук Н.О. «Психологічний супровід учасників освітнього процесу під 

час карантину». 

Шугай Т.Й. «Застосування діагностичних мінімумів діяльності 

працівників психологічної служби (за результатами експертизи 

психодіагностичного інструментарію)». 

Шугай Т.Й. «Гра як засіб подолання дитячої агресивності та агресії». 

Кльоц Л.А. «Технологія дослідження Я-образу в архетипах казкових 

героїв» (опис технології, апробація на курсах та представлення на ІІ 
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Міжнародній науково-практичній конференції учнівської молоді, студентів, 

магістрів, аспірантів, молодих учених та науковців «Актуальні проблеми 

сучасної психології: шляхи становлення особистості». 

Кльоц Л.А. «Технологія створення МАК  в учнівських колективах» (опис 

технології, апробація на психологічному марафоні «Використання 

метафоричних асоціативних зображень у психологічному супроводі дітей», 4 

червня 2020. 

Кльоц Л.А. «Поведінка самозбереження особистості в ситуації 

пандемічної тривоги». 

На офіціному сайті КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР створено рубрику 

«Психологічна підтримкак під час карантину», на якій розміщені відео-

матеріали, презентації та методичні рекомендації 

https://www.zippo.net.ua/index.php?page_id=479. 

Осадчук Н.О. «Особливості прояву паніки та шляхи її подолання», 

«Особливості взаємодії дорослих із дітьми в умовах перебування на 

карантині», «Рекомендації для практичних психологів та соціальних педагогів 

закладів загальної середньої освіти з питань організації діяльності під час 

карантину».  

Кльоц Л.А. «Поведінка самозбереження особистості в ситуації 

пандемічної тривоги», «Формування позитивної Я-концепції як умова 

особистісної адаптації».  

Після завершення навчального року працівниками НМК ПССО щорічно 

здійснюється аналіз роботи психологічної служби області та перспектив її 

розвитку, результати якого надсилаються в Інститут модернізації змісту 

освіти. Cтаном на липень 2020 року кількість ставок практичних психологів 

освітніх закладів області складає 458 (72 % від потреби), ставок соціальних 

педагогів – 277,25 ст. (56 % від потреби). Загальний відсоток забезпеченості 

фахівцями психологічної служби освітніх закладів області становить 64 %. 

Причинами незабезпеченості посадами фахівців психологічної служби є: 

 відсутність фахівців у віддалених закладах освіти області; 

 економія коштів адміністрації в освітніх закладах; 

 створення опорних закладів освіти та філій, в наслідок чого відбувається 

скорочення посад фахівців служби; 

 відсутність фахової освіти у спеціалістів, які займають посаду 

працівника психологічної служби внаслідок небажання фахівців з відповідною 

освітою повертатися у віддалений населений пункт. 

У березні 2020 року проведено ІІ етап Всеукраїнського конкурсу 

авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові 

технології у новій школі» у номінації «Корекційно-розвиткові програми». 

Усього було подано 18 робіт. Роботи переможців обласного етапу взяли 
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участь у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу. За результатами ІІІ етапу 

конкурсу практичний психолог Житомирської ЗОШ № 5 І-ІІІ ст. Гайова Т.А. 

посіла ІІ місце. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 

року № 689 «Порядок проведення моніторингу наркотичної та алкогольної 

ситуації в Україні» та до листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-571 

від 10.09.2019 р. організовано та проведено моніторингове дослідження щодо 

проведеня у 2019 – 2020 навчальному році профілактичних заходів, 

спрямованих на зниження рівня вживання психоактивних речовин. 

Масові заходи організовані та проведені працівниками НМК ПССО: 

Тренінги: 

Діагностика насильства та жорстокого поводження з дитиною 

дошкільного віку. Взаємодія державних служб щодо протидії насильству.  

Психологічна допомога особам у роботі з жертвами насильства.  

Техніки творчого самовираження особистості (дошкільника, учня 

початкової школи, підлітка та юнака/юнки). 

Психолого-педагогічні основи впровадження просвітницької програми 

«Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція». 

Арттехніки розвитку емоційно-вольової сфери особистості дитини. 

Психолого-педагогічні основи впровадження просвітницької програми 

«Репродуктивне здоров’я та відповідальна поведінка учнівської молоді». 

Кризове психологічне консультування учасників освітнього процесу за 

програмою «Навички кризового консультування».  

Практика психологічного консультування. 

Семінари: 

Психологічний супровід розвитку дитини в умовах дошкільної освіти.  

Психолого-педагогічні умови навчально-пізнавальної діяльності дітей з 

гіперактивністю. 

Психолого-педагогічні механізми взаємодії педагога з 

важковиховуваними дітьми. 

Психологічний супровід учасників освітнього процесу в умовах 

інклюзивної освіти.  

Практикум: Психодіагностика агресивності дітей дошкільного віку.  

У лютому 2020 року проведено обласну експертизу психодіагностичного 

інструментарію та психокорекційних комплексів практичних психологів, 

соціальних педагогів області.  

Регулярно оновлюється сайт навчально-методичного кабінету 

психологічної служби системи освіти області, інформація на якому 

доповнюється з метою методичної допомоги педагогічним працівникам та з 

метою психологічної підтримки освітян. 
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10. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЛАБОРАТОРІЇ НАВЧАЛЬНО-

МЕТОДИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

 

Протягом року зусилля працівників лабораторії навчально-методичної 

інформації спрямовувались на реалізацію статутних вимог закладу щодо 

інформаційно-методичного, консультаційного забезпечення освітнього 

процесу у закладах загальної середньої освіти. 

Продовжувалась робота над методичним супроводом Нової української 

школи, насамперед засобами електронного навчально-методичного журналу 

«Житомирщина педагогічна». 

Діяльність журналу спрямовувалась на публікацію статей наукового та 

методичного характеру в освітній галузі, підтримку інноваційної діяльності, 

впровадження освітніх систем і технологій, інтерактивних методів навчання і 

виховання. 

З цією метою розширювався діапазон рубрик видання як оперативне 

реагування на нові виклики, а саме: «Імідж сучасного педагога», «Проєктна 

діяльність», «Освітній менеджмент», «Інтерв’ю-портрет», «Інноваційний 

освітній простір». З метою обміну досвідом роботи  в умовах соціального 

дистанціювання підготовлено спецвипуск журналу, в якому вміщено статті з 

усіх складових загальної середньої освіти («Організація освітнього процесу в 

умовах карантину», «Дистанційне навчання в закладах освіти громади», 

«Навчаємо з дому», «Змішане навчання і виклики: шляхи їх реалізації» тощо). 

На шпальтах журналу регулярно розміщуються окремі нормативно-

правові документи МОН України, інструктивно-методичні матеріали 

Управління освіти і науки облдержадміністрації, Інституту ППО. 

Особливої уваги у змісті видання набула консультативно-

роз’яснювальна робота щодо реалізації Закону України «Про загальну 

середню освіту». 

Упродовж 2020 року у журналі було надруковано 72 матеріали, 

авторами яких є 80 педагогів. З них – 47 вчителів-практиків, 16 – методичних 

працівників обласного ОІППО. Серед авторів – керівники дошкільних, 

позашкільних, закладів загальної середньої освіти, інтернатів, коледжів, шкіл, 

гімназій, ліцеїв, очільники відділів освіти ОТГ. 
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Рис. Опубліковані матеріали 

 

Працівниками лабораторії відпрацьована система взаємозв’язку та 

співпраці з авторами, що дає можливість вийти на вищу якість представлених 

матеріалів. 

Налагоджено систему перевірки поданих до журналу статей на предмет 

плагіату. 

Методистами лабораторії проводився огляд освітянських новин у країні, 

здійснювалось інформування педагогів області щодо подій з життя 

навчальних закладів регіону за сторінками районних та міських газет з 

наступним розміщення на сайті Інституту. 

Одним з напрямків розширення професійної компетенції педагогічних 

працівників став регулярний огляд фахових педагогічних журналів, що сприяє 

оновленню та поглибленню методичних і практичних умінь вчителя, розвитку 

його професійної майстерності, за результатами чого методичні 

рекомендаційні матеріали розміщуються на відповідній сторінці сайту 

Інституту. 

Аналогічний підхід до регулярного проведення бібліографічного огляду 

наукових журналів.  

Окремі працівники лабораторії брали участь у розробці пропозицій до 

ряду регіональних освітянських програм, підготовки звітності та планування, 

матеріалів на розгляд навчально-методичної ради, інших документів з питань 

життєдіяльності закладу. 
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Здійснювались підготовка та редагування, редакційне опрацювання ряду 

рукописів наукових та методичних статей, технічна підготовка окремих 

видань до друку, виготовлення матеріалів за замовленням деканату, наукових 

кафедр.  

У жовтні – листопаді лабораторією опрацьовано до друку 5 науково-

методичних посібників, в тому числі 3 – за підсумками науково-практичних 

конференцій, та організовано їх видання. 

Вирішенню питань видавничої діяльності сприяла співпраця та 

взаємодія з книжково-газетним  видавництвом «Полісся», друкарнею «Бук-

Друк». 

Відпрацьовано механізм співпраці з обласною педагогічною виставкою 

та бібліотекою, до формування електронного каталогу якої були задіяні 

методисти лабораторії. 

Працівники лабораторії постійно працювали над зростанням фахового 

рівня, чому сприяло проходження курсів підвищення кваліфікації завідувачем 

Войналовичем А.П., методистами Макаровою Н.М., Козерацькою О.Л., 

Денисенком В.Ф. у червні 2020 року при Центральному інституті 

післядипломної освіти. 

Впродовж 2020 року, відповідно до Положення про ІВС «ОСВІТА» та 

Порядку замовлення документів про базову середню освіту та повну загальну 

середню освіту, видачі та обліку їх карток, було сформовано зведене загальне 

замовлення Житомирської області на документи про загальну середню освіту. 

Для цього за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення ІВС 

«ОСВІТА» було створено 20 757 анкет бази даних випускників закладів 

загальної середньої та професійно-технічної освіти. 

До підготовки бази даних для замовлення документів про загальну  

середню освіту залучались відповідальні працівники органів управління у 

сфері освіти, закладів загальної середньої та професійно-технічної освіти.  

Протягом звітного періоду здійснювалася систематична консультативно-

роз’яснювальна робота з питань замовлення документів. 

Усього для випускників 2020 року закладів загальної середньої освіти 

замовлено й отримано 11 820 свідоцтв про здобуття базової середньої освіти, з 

яких 744 свідоцтва з відзнакою та 103 свідоцтва для осіб з особливими 

освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку; 

7229 свідоцтв про здобуття повної загальної середньої освіти, з яких 136 – з 

відзнакою «срібна медаль» і 544 – «золота медаль». Для закладів професійно-

технічної освіти замовлено 1708 свідоцтв про здобуття повної загальної 

середньої освіти. 

У відповідні терміни перевірялись достовірність, точність та повнота 

інформації про понад 700 закладів загальної середньої освіти Житомирської 
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області, що міститься в реєстрі закладів освіти ІВС «ОСВІТА». Упродовж 

року до реєстру було внесено більше 200 змін внаслідок реорганізації закладів 

загальної середньої освіти, зміни назви, підпорядкування чи зміни директорів. 

У тісній співпраці з органами управління у сфері освіти узгоджвались ці дані з 

новоствореним реєстром закладів середньої освіти Єдиної державної 

електронної бази з питань освіти. 

На замовлення закладів загальної середньої та професійно-технічної 

освіти протягом року виготовлено 123 дублікати втрачених документів про 

освіту, здійснено 161 передрук (98 свідоцтв про здобуття БСО й 63 свідоцтва 

про здобуття ПЗСО). Невидані з різних причин документи про освіту (211 шт., 

з них 124 СвБСО; 87 СвПЗСО) повернуто на знищення до Міністерства освіти 

і науки України. 
 

11. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕКИ  

 

Діяльність бібліотеки у звітному 2020 році була спрямована на 

реалізацію бібліотечно-інформаційного обслуговування за такими напрямами: 

 організація, використання та збереження бібліотечних фондів, 

 інформаційно-методичне забезпечення діяльності Інституту, 

 аналіз фонду бібліотеки відповідно до основних та перспективних 

напрямків діяльності Інституту та бібліотечно-інформаційних потреб 

користувачів, 

 інформування користувачів про бібліотечні послуги та якісне 

обслуговування відповідно до існуючих інформаційних потреб, 

 сприяння навчальному процесу, 

 розміщення актуальної інформації на сайті Інституту в розділі 

«Бібліотека». 

У поточному році, відповідно до сумарної книги, фонд бібліотеки 

поповнився новими виданнями в кількості 297 примірників, це література з 

суспільних та педагогічних наук. Література надійшла від ТОВ «Імекс ЛТД», 

облбібколектору, Інституту педагогіки НАПН України, громадської 

організації «Об’єднання «Агенція розвитку освітньої політики», Інституту 

енциклопедичних досліджень НАН України та подарована читачами. Також 

бібліотека отримувала нові інформаційні, фахові, літературно-художні 

періодичні видання (26 назв), передплачені видання відповідали освітянським 

потребам і запитам працівників освіти області, користувачів бібліотеки. 

На абонементі бібліотеки систематично проводилась робота з питань 

видачі та повернення виданої літератури до фонду. Велася безпосередня 

робота з фондом:  
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 вивчення та часткове переведення фонду бібліотеки з ББК на УДК 

відповідно до постанови КМ України; 

 розстановка повернутої літератури; 

 вилучення та списання літератури; 

 організовано постійно діючі виставки «Україна єдина», «Нові 

надходження» та «Великий син великого народу». 

Розпочато роботу щодо створення електронної бази даних бібліотечного 

фонду, що дасть можливість точно і якісно провести інвентаризацію 

бібліотечного фонду. Також базу даних можна буде використовувати в 

подальшій роботі бібліотеки для пошуку джерел за автором, назвою, роком 

видання чи індексом УДК. В базу даних вже введено 1300 примірників. 

З фонду бібліотеки в 2020 році було вилучено та списано 3383 

примірники застарілої, непридатної для використання літератури. 

У фойє оформлено полиці буккросингу, де читачі можуть брати книги 

для читання, не повертаючи їх назад. 

Фондами бібліотеки на постійній основі користувалися 114 читачів. 

Починаючи з 2019 року велася картотека реєстрації слухачів курсів. За 

даною картотекою цього року було зареєстровано 2414 користувачів 

бібліотеки. З березня місяця навчання проходить дистанційно, це пов’язано з 

пандемією COVID-19, що теж внесло свої корективи в роботу бібліотеки. 

Бібліотекою регулярно надавались бібліографічні консультації та 

довідки. Протягом звітного року було виконано 8 тематичних довідок та 

підібрано літературу в кількості 53 примірники, опрацьовано та визначено 50 

шифрів УДК для статей викладачів Інституту та збірників статей. 

Для абонентів ВРІ створено списки літератури за такими темами: 

 Індивідуальна освітня траєкторія педагогічного працівника; 

 Індивідуальна освітня траєкторія обдарованої дитини; 

 Академічна доброчесність. 

Аналіз використання інформаційного ресурсу бібліотеки показав, що 

впродовж 2020 року з фондів було видано 2112 примірників документів, 

відвідування за звітний період становило 1775. За галузями знань видавались 

переважно документи з педагогічних, природничих та психологічних наук, 

літературно-художні видання та найбільшим попитом користувалися 

періодичні видання. 

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, 

Житомирською обласною універсальною науковою бібліотекою ім. Олега 

Ольжича, бібліотекою Житомирського технологічного коледжу КНУБА та ін. 
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Завідувач бібліотеки була залучена до організації Регіональної науково-

практичної інтернет-конференції «Безперервний професійний розвиток 

педагогічних працівників Нової української школи в умовах післядипломної 

освіти регіону». За наслідками конференції на сайті Інституту розміщено 

збірник матеріалів. 

 

12. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КАНЦЕЛЯРІЇ 

 

Діяльність канцелярії у звітному 2020 році була спрямована на 

реалізацію забезпечення освітньої діяльності Інституту за напрямами: 
 

Помічник директора.  

І. Охорона праці: 

 контроль за дотриманням у підрозділах інституту законодавчих та 

нормативних актів з питань охорони праці; 

 організація проведення вступних інструктажів з охорони праці з 

працівниками, що приймалися  на роботу та тими, хто здійснював діяльність 

на території закладу; 

 організація проведення чергових інструктажів на робочому місці з 

працівниками закладу (березень та вересень 2020 р.), контроль за веденням 

журналів інструктажів у структурних підрозділах закладу; 

 розробка, тиражування та введення нової Інструкції № 53 «Про захист 

під час епідемії коронавірусної хвороби та роботу в умовах карантину»; 

 участь у проведенні заходів щодо виконання припису ДСНС, що 

стосуються  пожежної безпеки; 

 моніторинг та опрацювання нормативно-правових актів з питань 

охорони праці, публікацій в періодичних виданнях, на інтернет-ресурсах; 

 розроблення матеріалів  для проведення навчання  з питань охорони 

праці з працівниками закладу (розроблено теми «Законодавство України про 

охорону праці», «Законодавство України з питань безпеки життєдіяльності» –

116 сторінок).  

ІІ. Організація закупівель: 

 здійснено планування закупівель на 2020 р.; 

 оголошено та завершено 17 спрощених закупівель; 

 оголошено 2 відкриті  процедури закупівлі; 

 оголошено та проведено 3 переговорні процедури закупівель; 

 оголошено та опубліковано 103 звіти про договір про закупівлю, 

укладений без використання електронної системи закупівель; 

 опрацювання нормативно-правових актів з питань публічних закупівель 

у зв’язку зі змінами в законодавстві. 
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Юрист: 

 надання обґрунтованих відповідей на звернення фізичних та юридичних 

осіб; 

 поновленя посадових інструкцій працівників Інституту, участь у 

розробленні документів правового характеру; 

 перевірка в звітній документації, що подається в бухгалтерію, 

інформації про цивільно-правові, трудові договори, укладенні господарські 

договори; 

 укладання та ведення обліку цивільно-правових, трудових договорів; 

 підготовка, разом з іншими підрозділами, пропозиції про зміну чинних 

або відміну тих наказів, що втратили чинність, та інших нормативних актів, 

які були видані в Інституті;  

 участь у підготовці висновків щодо правових питань, які виникають у 

діяльності Інституту, проєктів нормативних актів, проводилась робота з 

правової пропаганди, ознайомлення посадових осіб закладу з нормативними 

актами, які стосуються їхньої діяльності, а також із змінами в чинному 

законодавстві; 

 участь у роботі комісій, створених в Інституті; 

 участь в обговоренні  та підготовці проєктів наказів, розпоряджень чи 

інших документів у межах своєї компетенції. 
 

Завідувачка канцелярії: 

 оформлення приймання, переведення і звільнення працівників 

Інституту відповідно до законодавства про працю;  

 формування  особових справ працівників, внесення змін, пов’язаних з 

трудовою діяльністю; 

 підготовка проєктів наказів по особовому складу та їх реєстрація; 

 ведення трудових книжок працівників Інституту; 

 ведення табелю обліку робочого часу; 

 підготовка графіку відпусток; 

 здача звітністі до фонду соціального захисту інвалідів, центру 

зайнятості населення; 

 здійснення контролю за дотриманням працівниками санітарно-

протиепідемічного режиму, журналу обліку інфекційних захворювань, 

реєстрації відвідувачів, реєстрації вимірювання температури. 
 

Секретар: 

 робота з нормативними документами, необхідними для директора та 

структурних підрозділів; 

 прийом телефонограм; 
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 здійснення підготовки засідань і нарад, які проводить директор 

(повідомлення учасників про час, місце і порядок засідань або нарад); 

 ведення діловодства, кореспонденції; 

 виконання доручень, надання інформації про стан виконання завдань які 

є на контролі у керівництва; 

 прийом документів на підпис та заяв працівників; 

 організація прийому відвідувачів;  

 формування справ відповідно до затвердженої номенклатури, 

забезпечення зберігання, здача до архіву в установлені строки;  

 здійснення поштових відправлень. 
 

13. ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКА ТА ФІНАНСОВО-

ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Фінансово-господарська діяльність Інституту 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 та  коштів спеціального фонду. 

 Кошторисом видатків на 2020 рік по загальному фонду КПКВК 0611140 

заплановано кошти в сумі 19124,4 тис. грн, які спрямовано на: 

- заробітна плата – 14096,3 тис. грн; 

- нарахування на заробітну плату –2926,4 тис. грн; 

- придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 407,6 тис. грн; 

- оплата послуг (крім комунальних) –640,2 тис. грн; 

- видатки на відрядження –35,1тис. грн; 

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1018,8 тис. грн.    

 Впродовж 2020 року зміцнено матеріальну базу, забезпечено придбання: 

бензину, господарських товарів, канцелярських товарів, паперу, 

комплектуючих та витратних матеріалів до комп’ютерної техніки, системних 

блоків, моніторів, багофункціональних пристроїів, стільців аудиторних, 

медикаментів для поповнення аптечок, запасних частин до автомобілів, 

придбано та встановлено протипожежні двері (люки) та двері запасного 

виходу, здійснено підписку на періодичні видання, забезпечено своєчасне 

нарахування та виплату заробітної плати працівникам Інституту за штатним 

розписом та працівникам з погодинною  оплатою праці за прочитані лекції на 

курсах підвищення кваліфікації.  

Протягом звітного періоду придбано ліцензійне програмне забезпечення, 

проведено технічне обслуговування автомобілів, здійснено оплату послуг: 

телефонного зв’язку, послуг інтернету, поточний ремонт комп’ютерної 
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техніки, заправка картриджів, брошуровка документів, послуги архіваріуса. 

Крім того, проведено оплату за: перевірку повітрообміну і технічного стану 

вентиляційних димових каналів; технічне обслуговування систем 

газопостачання; перевірку випробування і вимірювання опору захисних 

заземлень та ізоляції електроустановок; страховий захист майна, страхування 

водіїв та автотранспорту, поточний ремонт приміщення по 

вул. Михайлівська,15. Проведено оплату за спожиті  комунальні послуги та 

енергоносії: теплопостачання, водопостачання та водовідведення; 

електроенергія;  інші комунальні послуги.  

Найбільшу питому вагу в структурі витрат займає заробітна плата – 

73,7 % та нарахування на заробітну плату – 15,3 %. 

Всі інші видатки займають незначні позиції – від 0,01 % до 3,3 % в 

структурі видатків. 

На 2020 рік заплановано кошти обласного бюджету по КПКВК 0611162 

в сумі 1152,1 тис. грн на проведення обласних масових заходів: III етап 

всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів ; навчальні збори; 

відрядження переможців  на IV етап всеукраїнської олімпіади;  щорічна 

педагогічна виставка «Сучасна освіта Житомирсщини – 2020»; конкурс 

ім. Петра Яцика; конкурс ім.Тараса Шевченка; конкурс «Шкільна бібліотека». 

Спеціальний фонд закладу утворюється за рахунок   надходження  

коштів, отриманих як: 

1. 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; плата за свідоцтво 

про  підвищення кваліфікації (вартість бланку та послуга оформлення 

свідоцтва) ; 

- від додаткової (господарської) діяльності – комп’ютерна обробка  та 

вартість документів про освіту (атестати, свідоцтва випускників закладів 

освіти); 

- від реалізації в установленому порядку майна (макулатура). 

Видатки спеціального фонду спрямовані на: виплату заробітної плати, 

нарахування на оплату праці, відрядження, придбання бензину, господарських 

товарів, паперу, документів про освіту, комплектуючих та витратних 

матеріалів до комп’ютерної техніки, комп’ютерна техніка, періодичні видання, 

програмного забезпечення «МЕДОК», придбання та виготовлення свідоцтв, 

оплату послуг по ремонту комп’ютерної техніки, заправці картриджів. 

1. Надходження, отриманих за іншими джерелами власних надходжень 

від інших установ  у вигляді благодійної допомоги  на загальну суму 137,0 тис. 

грн: методичні посібники, практичні посібники, методичні рекомендації, 
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додатки до документів про освіту, похвальні листи, похвальні грамоти, тощо. 

Безкоштовні надходження оприбутковано згідно чинного законодавством. 

Протягом 2020 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 перераховано податки і збори (обов’язкові платежи) до 

відповідних бюджетів. Підготовлено бюджетний запит на 2021 рік з 

відповідними розрахунками по КЕКВ. 

 

14.  ЗАВДАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ 

НА 2021 РІК 

 

У контексті реформування галузі інститутом активно проводиться 

робота з формування середовища для відкритої освіти, створення єдиного 

інформаційного простору, підготовки педагогів до використання ІК-

технологій в освітньому процесі, а саме: 

 формування освітньо-інформаційного середовища закладу 

післядипломної освіти, яке ґрунтується на об’єднанні багатоцільових 

інформаційно-комунікаційних систем; 

 оновлення змістового ресурсу (навчальних планів, посібників, 

методичних розробок та ін.); 

 розвиток інформаційних мереж та технологій, що використовуються в 

післядипломній освіті (хмарні технології, технології дистанційного 

навчання, соціальні мережі, віртуальні спільноти тощо); 

 підготовка управлінських і педагогічних кадрів до користування ІКТ, 

інтернет-ресурсом та інше; 

 забезпечення випереджувального характеру навчання у системі 

післядипломної освіти; 

 розширення вибору освітніх послуг для задоволення професійних 

потреб педагогів; 

 забезпечення відповідності професійного розвитку педагогів базової, 

старшої профільної школи до впровадження нових стандартів; 

 науково-методичний супровід та координація діяльності 

експериментальних закладів загальної середньої освіти регіонального 

рівня; 

 удосконалення системи розвитку професіоналізму керівників закладів 

освіти в умовах автономії та становлення державно-громадської моделі 

управління; 
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 удосконалення регіональної системи безперервної освіти педагогічних 

працівників відповідно до Концепції державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», 

забезпечення її випереджувального характеру відповідно до напрямів 

реформування системи освіти та суспільних викликів, нових державних 

освітніх стандартів та сучасних підходів;  

 формування бази даних найкращих практик у сфері методичної роботи  

об’єднаних територіальних громад; 

 формування компетентностей керівників закладів освіти, в тому числі 

опорних закладів, для ефективного управління в умовах автономії, 

розвитку інституційної спроможності закладів освіти, якісного 

здійснення освітнього процесу;  

 підготовка педагогів до роботи в інклюзивному освітньому середовищі 

закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти; 

забезпечення професійного розвитку в системі підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників щодо особливостей роботи з дітьми з 

особливими освітніми потребами в рамках інклюзивного навчання;  

 розроблення цілісної системи виявлення та психолого-педагогічного 

супроводу обдарованої молоді, підвищення рівня організаційно-

методичної підготовки учнів закладів освіти до участі у всеукраїнських 

учнівських олімпіадах, турнірах, конкурсах;  

 забезпечення діяльності психологічної служби регіону відповідно до 

вимог чинного законодавства та сучасних викликів суспільства, 

урізноманітнення форм психологічного супроводу з метою 

забезпечення високої ефективності освітніх реформ і психолого-

педагогічної підтримки учасників освітнього процесу в умовах Нової 

української школи;  

 підвищення інноваційного потенціалу науково-педагогічних і 

педагогічних працівників шляхом залучення до здійснення дослідно-

експериментальної та інноваційної діяльності;  

 реалізація політики доброчесності, комплексу академічних цінностей, 

норм наукової етики, а також створення та використання інтернет-

ресурсів, тимчасових науково-дослідних колективів і професійних 

спільнот для висвітлення наукових праць та підтримки результатів 

інноваційної діяльності;  

 упровадження інформаційної медіаосвіти та медіаграмотності в 

освітню діяльність Інституту та закладів освіти області;  

 зміцнення зовнішнього співробітництва, у тому числі міжнародного, 

участь у національних, міжнародних програмах та проєктах, 

подальший інноваційний розвиток системи післядипломної 
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педагогічної освіти, що відповідає світовим тенденціям і враховує 

освітні потреби суб’єктів освітнього процесу;  

 організація та розгляд результатів експертизи (апробації) 

новостворених підручників, посібників, електронних програмних 

засобів навчального призначення;  

 організація та координація масових методичних заходів із питань 

моніторингу якості освіти;  

 покращення матеріально-технічної бази Інституту, капітальний ремонт 

покрівлі, обладнання навчальних аудиторій. 

 

 

Директор                                                                                                 І. І. Смагін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


