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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

1. Смагін Ігор Іванович, директор Комунального закладу «Житомирський 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської 

обласної ради, доктор педагогічних наук, доцент – голова. 

2. Бендерець Наталія Миколаївна, в. о. ректора Комунального навчального 

закладу Київської обласної ради «Київський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних кадрів, кандидат педагогічних наук – 

співголова. 

3. Сивохоп Ярослав Михайлович, директор Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент – 

співголова. 

4. Венцель Наталія Василівна, директор Відокремленого підрозділу 

«Науковий ліцей» Державного університету «Житомирська політехніка», 

доктор філософії – співголова. 

5. Зуб’як Роман Миколайович, ректор Івано-Франківського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних 

наук – співголова. 

6. Ренькас Броніслава Мирославівна, заступник директора з науково-

методичної роботи, кандидат педагогічних наук. 

7. Калінін Вадим Олександрович, заступник директора з навчально-

методичної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент. 

8. Смагіна Таїса Миколаївна, завідувачка кафедри методики викладання 

навчальних предметів, кандидат педагогічних наук. 

9. Бойко Ірина Іванівна, завідувачка кафедри психології, кандидат 

психологічних наук, доцент. 

10. Косигіна Олена Володимирівна, завідувачка кафедри педагогіки та 

андрагогіки, кандидат психологічних наук, доцент, професор кафедри 

педагогіки та андрагогіки. 

11. Коврігіна Лілія Михайлівна, завідувачка кафедри суспільно-гуманітарних 

дисциплін, кандидат філологічних наук. 

12. Голентовська Ольга Святославівна, завідувачка ресурсного центру 

підтримки інклюзивної освіти, кандидат психологічних наук 

13. Бондарчук Тетяна Анатоліївна, завідувачка бібліотеки 
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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

23 травня 2022 року 

 

09.45 – 10.00 реєстрація за посиланням, які надсилаються на електронну 

адресу учасника  

10.00 – 11.00 пленарне засідання 

11.10 – 12.40 секційні засідання 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ: 

- виступ на пленарному засіданні в синхронному режимі – (10 хв.); 

- виступ на секційних засіданнях в синхронному режимі – (5 хв.); 

- обговорення питань – до 5 хвилин. 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ  

Вітальне слово директора Комунального закладу  

«Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» Житомирської обласної ради, доктора педагогічних наук 

Смагіна Ігоря Івановича  

 

Вітальне слово в. о. ректора Комунального навчального закладу 

Київської обласної ради «Київський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних кадрів», кандидата 

педагогічних наук 

Бендерець Наталії Миколаївни 

 

Вітальне слово директора Відокремленого підрозділу «Науковий 

ліцей» Державного університету «Житомирська політехніка», 

доктора філософії 

Венцель Наталії Василівни 

 

Вітальне слово ректора Івано-Франківського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти, кандидата педагогічних наук 

Зуб’яка Романа Миколайовича 

 

Вітальне слово директора Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти, кандидата педагогічних наук, 

доцента 

Сивохопа Ярослава Михайловича 

 

1. Смагін Ігор Іванович, доктор педагогічних наук, доцент, 

директор КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР 

Анатомія педагогічного професіоналізму  

 

2. Венцель Наталія Василівна, доктор філософії, директор 

Відокремленого підрозділу «Науковий ліцей» Державного 

університету «Житомирська політехніка» 

Практичний досвід організації науково-методичної роботи з 

професійного розвитку у Науковому ліцеї Житомирської 

політехніки 
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3. Дікова-Фаворська Олена Михайлівна, доктор соціологічних 

наук, професор, професор кафедри суспільно-гуманітарних 

дисциплін КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР 

Професійний ресурс педагога як відповідь на виклики воєнного 

часу 

 

4. Пастовенський Олександр Вікторович, доктор педагогічних 

наук, професор кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін, КЗ 

«Житомирський ОІППО» ЖОР 

Інституційний аудит закладів загальної середньої освіти: аналіз 

першого практичного досвіду 

 

5. Федунь Марія Романівна, доктор філологічних наук, доцент, 

професор кафедри педагогіки та психології Івано-Франківського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

Взірцевість мистецько-педагогічного таланту та громадсько-

політичної діяльності Костянтини Малицької для сьогодення 
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СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 

СЕКЦІЯ І 
 

Професіоналізм педагогічного працівника як об’єкт діяльності 

закладів післядипломної педагогічної освіти 

 

Керівник секції: Адамович Ірина Валентинівна, кандидат 

педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогіки й 

андрагогіки 

(секретар) Гречина Марія Іванівна, методист лабораторії змісту та 

моніторингу якості післядипломної педагогічної освіти 
 

1. Андрійчук Ольга Іванівна, кандидат педагогічних наук, 

викладач кафедри методики викладання навчальних предметів 

КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР 

Програма підвищення кваліфікації як інструмент розвитку 

професіоналізму педагогічного працівника 

 

2. Бондар Ірина Михайлівна, кандидат філософських наук, доцент 

кафедри менеджменту та освітніх інновацій Івано-Франківського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

Адамович Галина Миколаївна, старший викладач кафедри 

менеджменту та освітніх інновацій Івано-Франківського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

Використання каналів дистанційної комунікації з батьками 

вихованців у роботі педагога ЗДО 

 

3. Васильків Олена Юріївна, кандидат біологічних наук, доцент 

кафедри педагогіки та психології Івано-Франківського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти  

Розвиток професійного потенціалу педагогів в умовах закладу 

післядипломної педагогічної освіти 

 

4. Гречина Марія Іванівна, методист лабораторії змісту та 

моніторингу післядипломної педагогічної освіти, викладач 

кафедри методики викладання навчальних предметів КЗ 

«Житомирський ОІППО» ЖОР 

Розвиток професійної компетентності педагога як основа 

діяльності сучасного закладу післядипломної педагогічної освіти 
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5. Доброльожа Галина Миронівна, кандидат філологічних наук, 

доцент викладач кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін КЗ 

«Житомирський ОІППО» ЖОР  

Юридична обізнаність педагогічних працівників – запорука 

успішної професійної діяльності 

 

6. Косигіна Олена Володимирівна, кандидат психологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри педагогіки й андрагогіки КЗ 

«Житомирський ОІППО» ЖОР 

Педагогічним працівникам про алгоритм надання першої 

психологічної допомоги у надзвичайних ситуаціях 

 

7. Орлова Ольга Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін 

КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР 

Розвиток системи післядипломної освіти на андрагогічних 

засадах 

 

8. Орос Віктор Михайлович, кандидат фізико-математичних наук, 

завідувач кафедри природничо-математичної освіти та 

інформаційних технологій Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти, м. Ужгород 

Мотрунич Надія Василівна, учитель інформатики 

Виноградівської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 8 

Виноградівської міської ради Закарпатської області 

Використання методу асоціацій та інтегрованого навчання при 

викладанні інформатики 

 

9. Петечук Юлія Василівна, кандидат фізико-математичних наук 

доцент кафедри математики та інформатики Закарпатського 

угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ 

Петечук Катерина Михайлівна, методист кабінету методики 

викладання природничо-математичних дисциплін 

Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, 

м. Ужгород 

Розвиток професійної майстерності майбутніх вчителів 

математики в сучасних умовах 

 

10. Поліщук Наталія Миколаївна, кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедра методики викладання навчальних 

предметів КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР 

Здатність організовувати безпечне освітнє середовище як 

складова розвитку професійної компетентності 
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11. Роміцина Лариса Володимирівна, методист математики, 

викладач кафедри методики викладання навчальних предметів 

КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР 

Професійне зростання вчителя математики в системі 

післядипломної педагогічної освіти 

 

12. Стахов Михайло Васильович, методист лабораторії 

методичного забезпечення КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР  

Професіоналізм педагогічного працівника як об’єкт діяльності 

закладів післядипломної педагогічної освіти  

 

13. Сюравчик Микола Кирилович, заступник директора з питань 

зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості 

освіти КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР  

Розвиток професіоналізму педагогічного працівника: 

теоретичний аспект 

 

14. Шабінська Олена Дмитрівна, завідувач лабораторії навчально-

організаційної роботи факультету підвищення кваліфікації КЗ 

«Житомирський ОІППО» ЖОР 

Нормотворчість як елемент управлінської діяльності у сфері 

освіти 

 

СЕКЦІЯ ІІ 
Теоретичні та методичні аспекти формування професіоналізму 

педагога в умовах післядипломної освіти 

 

Керівник секції: Смагіна Таїса Миколаївна, кандидат педагогічних 

наук, завідувачка кафедри методики викладання навчальних 

предметів 

(секретар) Шуневич Оксана Михайлівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри методики викладання навчальних предметів 

 

1. Ващук Олена Василівна, кандидат педагогічних наук, вчитель 

хімії Відокремленого підрозділу «Науковий ліцей» Державного 

університету «Житомирська політехніка» 

Готовність педагогів до формування дослідницької 

компетентності учнів Наукового ліцею шляхом залучення  до 

науково-дослідницької діяльності 
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2. Венцель Наталія Василівна, доктор філософії, директор 

Відокремленого підрозділу «Науковий ліцей» Державного 

університету «Житомирська політехніка» 

Гетманська Марія Олександрівна, практичний психолог 

Відокремленого підрозділу «Науковий ліцей» Державного 

університету «Житомирська політехніка» 

Психолого-педагогічні умови розвитку професійності 

педагогічного працівника в умовах трансформації сучасної 

української освіти 

 

3. Венцель Наталія Василівна, доктор філософії, директор 

Відокремленого підрозділу «Науковий ліцей» Державного 

університету «Житомирська політехніка» 

Забелло Лариса Олександрівна, заступник директора 

Відокремленого підрозділу «Науковий ліцей» Державного 

університету «Житомирська політехніка» 

Практичний досвід організації науково-методичної роботи з 

професійного розвитку у Науковому ліцеї Житомирської 

політехніки 

 

4. Геча Олена Анатоліївна, вчитель історії Відокремленого 

підрозділу «Науковий ліцей» Державного університету 

«Житомирська політехніка» 

Організація пошуково-дослідницької роботи з історії у сучасному 

навчальному закладі як передумова прояву самостійності і 

творчості учнів 

 

5. Гуменюк Антоніна Валеріївна, методист ресурсного центру 

підтримки інклюзивної освіти КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР 

Емоційний інтелект у структурі професійно-особистісного 

розвитку педагогічного працівника закладу освіти 

 

6. Гуменюк Ірина Болеславівна, викладач кафедри методики 

викладання навчальних предметів КЗ «Житомирський ОІППО» 

ЖОР 

Шляхи розвитку в учні компетентностей ХХІ століття засобами 

іншомовної освіти 

 

 



10 

 

7. Гусак Валентина Миколаївна, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри педагогіки й андрагогіки КЗ «Житомирський 

ОІППО» ЖОР 

Діяльнісний підхід як спосіб реалізації змісту виховання у 

сучасній школі 

 

8. Кабан Лариса Василівна, учений секретар, старший викладач 

кафедри педагогіки, психології та менеджменту освіти КНЗ КОР 

«Київський обласний інститут післядипломної освіти 

педагогічних кадрів» 

Cертифікація успішного проходження онлайн-курсу в умовах 

післядипломної освіти: нормативне забезпечення 

 

9. Келембет Людмила Іванівна, старший викладач кафедри 

менеджменту та освітніх інновацій Івано-Франківського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

Фляк Оксана Олексіївна, старший викладач кафедри 

менеджменту та освітніх інновацій, завідувач лабораторії 

національного виховання Івано-Франківського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти 

Теоретичні та методичні аспекти розвитку професійних 

компетентностей керівника закладу освіти в умовах 

післядипломної освіти 

 

10. Колесник Клавдія Іванівна, викладач кафедри методики 

викладання навчальних предметів КЗ «Житомирський ОІППО» 

ЖОР 

Організаційні та методичні аспекти проведення освітнього 

процесу в проєктних класах «Інтелект України» 

 

11. Колеснікова Ірина Василівна, кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри методики викладання навчальних 

предметів КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР 

Розвиток професіоналізму педагогів в умовах цифровізації освіти 

 

12. Конопацька Олена Семенівна, методист КЗ «Житомирський 

ОІППО» ЖОР 

Розвиток професійної компетентності корекційного педагога в 

умовах освітніх реформ 
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13. Кучер Наталія Вікторівна, вчитель фізики Відокремленого 

підрозділу «Науковий ліцей» Державного університету 

«Житомирська політехніка» 

Формування дослідницької компетентності учнів у Науковому 

ліцеї 

 

14. Кучинська Лілія Фотіївна, кандидат педагогічних наук, 

методист з дошкільної освіти лабораторії методичного 

забезпечення, викладач кафедри суспільно-гуманітарних 

дисциплін КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР 

Здоров’язбереження педагогічних працівників закладів 

дошкільної освіти: переосмислення концепту 

 

15. Мірошник Світлана Іванівна, кандидат педагогічних наук, 

завідувач кафедри суспільно-гуманітарної освіти КНЗ КОР 

«Київський обласний інститут післядипломної освіти 

педагогічних кадрів» 

Підготовка вчителів-предметників до застосування ігрових і 

діяльнісних методів навчання в умовах НУШ 

 

16. Смагіна Таїса Миколаївна, кандидат педагогічних наук, 

завідувачка кафедри методики викладання навчальних предметів 

КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР  

Шуневич Оксана Михайлівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри методики викладання навчальних предметів КЗ 

«Житомирський ОІППО» ЖОР 

Чекліст особистісно-професійного розвитку педагога 

 

17. Фамілярська Лариса Леонідівна, кандидат педагогічних наук, 

методист лабораторії інформаційно-комунікаційних технологій, 

викладач кафедри педагогіки й андрагогіки КЗ «Житомирський 

ОІППО» ЖОР 

Особливості сучасного процесу самовдосконалення вчителя 

трудового навчання (технологій) та креслення з використанням 

цифрових технологій 

 

18. Чуян Ірина Леонідівна, кандидат історичних наук, доцент 

кафедри методики викладання навчальних предметів КЗ 

«Житомирський ОІППО» ЖОР 

Національно-культурна ідентичність як складова 

професіоналізму вчителя 
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19. Щербань Петро Іванович, методист лабораторії методичного 

забезпечення КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР 

Педагогічна рефлексія як складова у формуванні професіоналізму 

вчителя 

 

 

СЕКЦІЯ ІІІ 
Професійні компетентності: нові впливи та формати діяльності 

педагогічного працівника (виявлення та поширення кращих 

практик учителів НУШ) 

 

Керівник секції: Коврігіна Лілія Михайлівна, кандидат філологічних 

наук, завідувач кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін 

(секретар) Запорожцева Юлія Сергіївна, кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри педагогіки й андрагогіки 

 

1. Адамович Ірина Валентинівна, кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри педагогіки й андрагогіки КЗ 

«Житомирський ОІППО» ЖОР 

Цифрова підтримка візуалізації освітнього контенту 

 

2. Барабаш Ольга Дмитрівна, кандидат педагогічних наук, 

проректор з наукової роботи Івано-Франківського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти 

Розвиток професійної компетентності вчителя Нової української 

школи 

 

3. Грабовський Петро Петрович, кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри педагогіки й андрагогіки КЗ 

«Житомирський ОІППО» ЖОР 

Критерії та показники добору вчителем цифрових засобів 

відеоконференцзв’язку 

 

4. Запорожцева Юлія Сергіївна, кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри педагогіки й андрагогіки КЗ 

«Житомирський ОІППО» ЖОР 

Практичний підхід до реалізації вмінь та навичок вчителя у 

відповідності Професійного стандарту 
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5. Кобильник Віта Валеріївна, заступник директора з навчально-

виховної роботи Садківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Березівської 

сільської ради Житомирського району  

Професійна компетентність педагога як одна із умов забезпечення 

якості освіти 

6. Конфедрат Юлія Юріївна, завідувач відділу координації 

методичної роботи Комунального закладу вищої освіти 

«Вінницька академія безперервної освіти» 

Безперервний професійний розвиток освітян через мережеві 

творчі фахові спільноти 

 

7. Лядобрук Ольга Василівна, викладач кафедри педагогіки й 

андрагогіки КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР 

Професійні компетентності: нові впливи та формати діяльності 

педагогічного працівника 

 

8. Полякова Тетяна Михайлівна, методист лабораторії 

методичного забезпечення КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР 

Поширення кращих практик в умовах післядипломної освіти як 

один із засобів підвищення професійної компетентності вчителів 

зарубіжної літератури 

 

9. Ренькас Броніслава Мирославівна, кандидат педагогічних наук, 

заступник директора з науково-методичної роботи КЗ 

«Житомирський ОІППО» ЖОР 

Роль стратегічного підходу до управління закладами освіти в 

сучасних умовах 

 

10. Часнікова Олена Володимирівна, кандидат педагогічних наук, 

проректор КНЗ КОР «Київський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних кадрів» 

Розвиток економічної компетентності учнів в умовах 

упровадження реформи НУШ 

 

11. Чугунова Олена Василівна, вчитель математики 

Відокремленого підрозділу «Науковий ліцей» Державного 

університету «Житомирська політехніка 

Використання програмного засобу GeoGebra для формування 

дослідницької компетентності старшокласників на уроках 

алгебри та початків аналізу 
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12. Шегеда Антон Федорович, завідувач лабораторії упровадження 

освітніх інновацій, викладач кафедри суспільно-гуманітарних 

дисциплін КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР 

Жигора Андрій Петрович, директор Житомирської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 15, голова асоціації 

директорів закладів загальної середньої, дошкільної та 

позашкільної освіти м. Житомира 

Розвиток здоров'язберігаючих компетентностей учнів початкової 

школи 

 

 

СЕКЦІЯ ІV 
Інклюзивна компетентність педагога: розвиток в умовах 

післядипломної освіти 

 

Керівник секції: Голентовська Ольга Святославівна, кандидат 

психологічних наук, завідувач ресурсного центру підтримки 

інклюзивної освіти 

(секретар) Кадащук Анна Романівна, методист лабораторії 

методичного забезпечення 

 

1. Бойко Ірина Іванівна, кандидат психологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри психології КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР 

Рівень усвідомлення мотивів власної діяльності підлітка 

 

2. Воротинцева Олена Олександрівна, завідувач ресурсного 

центру підтримки інклюзивної освіти Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти, аспірантка кафедри 

спеціальної та інклюзивної освіти Сумського державного 

педагогічного університету ім. А.С. Макаренка 

Інклюзивна компетентність педагогічних працівників 

інклюзивно-ресурсних центрів: розвиток в умовах 

післядипломної освіти 

 

3. Голентовська Ольга Святославівна, кандидат психологічних 

наук, завідувач ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти 

КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР 

Основні орієнтири реалізації першого рівня підтримки для 

дитини в закладі загальної середньої освіти 
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4. Градівська Віта Михайлівна, методист лабораторії 

методичного забезпечення КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР 

Особливості проведення уроку в інклюзивному класі під час 

дистанційного навчання 

 

5. Калінін Вадим Олександрович, кандидат педагогічних наук, 

доцент, професор кафедри методики викладання навчальних 

предметів КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР 

Кадащук Анна Романівна, методист лабораторії методичного 

забезпечення КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР 

Сучасні засоби ІКТ підтримки інклюзивного навчання дітей з 

вадами зору та слуху при навчанні іноземній мові 

 

6. Коврігіна Лілія михайлівна, кандидат філологічних наук, 

завідувач кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін КЗ 

«Житомирський ОІППО» ЖОР 

Формування та розвиток професійної компетентності асистента 

вчителя в умовах закладу післядипломної педагогічної освіти 

 

7. Козир Вікторія Вікторівна, методист ресурсного центру 

підтримки інклюзивної освіти КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР 

Використання МКФ в освіті: формуємо інклюзивну 

компетентність педагога 

 

 

СЕКЦІЯ V 
Психологічні ресурси педагогічних працівників у кризових 

ситуаціях 

 

Керівник секції: Бойко Ірина Іванівна, завідувачка кафедри 

психології, кандидат психологічних наук. 

(секретар) Кльоц Любов Антонівна, кандидат психологічних наук, 

доцент кафедри психології. 
 

1. Гребеніченко Юлія Михайлівна, методист відділу моніторингу 

якості освіти КНЗ КОР «Київський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних кадрів» 

Практики самоусвідомлення (майндфулнес) для розвитку м’яких 

навичок (soft skills) 
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2. Дем’янчук Олена Олексіївна, кандидат психологічних наук, 

старший викладач кафедри психології КЗ «Житомирський 

ОІППО» ЖОР 

Розщеплення психіки під впливом різних типів травм 

3. Загурська Світлана Миколаївна, кандидат філософських наук 

доцент кафедри педагогіки, психології та менеджменту освіти 

КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти 

педагогічних кадрів» 

Психологічна стійкість педагогічних працівників в умовах війни 

4. Кльоц Любов Антонівна, кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри психології КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР 

Шляхи психологічної допомоги учасникам освітнього процесу в 

кризових ситуаціях пов’язаних з війною 

 

5. Мірошниченко Олена Анатоліївна, кандидат педагогічних 

наук, доцент, доцент кафедри професійно-педагогічної, 

спеціальної освіти, андрагогіки та управління Житомирського 

державного університету імені Івана Франка 

Використання тестів, методик, тренінгів для підтримання 

психологічного стану фахівця в екстремальних і кризових і 

умовах 

6. Осадчук Наталія Олександрівна, завідувач навчально-

методичного кабінету психологічної служби системи освіти КЗ 

«Житомирський ОІППО» ЖОР 

Психологічна підтримка педагога як важливий ресурс його 

професійної діяльності 


