
Звіт про діяльність комунального 

закладу «Житомирський обласний 

інститут післядипломної педагогічної 

освіти» Житомирської обласної ради 

за період воєнного стану 

з 24 лютого по 25 березня 2022 року 



Модернізовано інтернет портал інституту в 

умовах воєнного стану

https://www.zippo.net.ua/index.ph

p?page_id=567

https://www.zippo.net.ua/index.ph

p?page_id=568 

https://www.zippo.net.ua/index.ph

p?page_id=566

https://www.zippo.net.ua/index.ph

p?page_id=564

Заняття з тактичної медицини

https://www.zippo.net.ua/index.ph

p?page_id=527

https://www.zippo.net.ua/index.ph

p?page_id=565

Інформація для освітян в умовах

воєнного стану

Поради як діяти у надзвичайних

ситуаціях

Корисні посилання для дистанційної

освіти в умовах воєнного стану

Психологічна допомога

Як підвищити цифрову компетентність

педагога



Психологічна підтримка освітян

https://www.zippo.net.ua/index.ph

p?page_id=565. 

https://www.facebook.com/groups/

486767898507502

Особисті телефони працівників

навчально-методичного кабінету

психологічної служби системи освіти КЗ 

«Житомирський ОІППО» ЖОР для 

надання невідкладної психологічної

допомоги

Фейсбук сторінка «Психологічна служба 

Житомирщини» 



Ресурсним центром підтримки інклюзивної 

освіти оновлено:

 контингент дітей з особливими освітніми потребами, які

пройшли комплексне психолого-педагогічне обстеження

розвитку;

 кадрове забезпечення ІРЦ;

 відомості про приміщення в закладах ІРЦ;

 відомості про використання в закладах ІРЦ інформаційних

технологій та мультимедійного обладнання;

 відомості про використання в закладах ІРЦ корекційних

засобів та дидактичних матеріалів.



Ресурсний центр підтримки інклюзивної 

освіти:

 представлено низку рекомендованих кроків для оптимізації

роботи ІРЦ під час дії правового режиму воєнного стану;

 підготовлено та представлено у користування навчально-

методичний комплекс матеріалів для опрацювання фахівцями

(консультантами) ІРЦ на курсах підвищення кваліфікації;

 провадиться консультаційний процес з ІРЦ з питань

організації діяльності центрів за допомогою ел. пошти, у

телефонному режимі.



Ресурсним центром підтримки інклюзивної 

освіти розміщено інформацію про:

 ігри та розваги для дітей в укритті та бомбосховищі;

 підбірку телеграм-каналів та мобільних застосунків для дітей;

 поради як підтримати дитину під час евакуації, в дорозі;

 інформація для батьків про отримання копій документів про

комплексне обстеження дитини в ІРЦ за допомогою онлайн

сервісів.



Форми
навчання

Програмно-
методичне

забезпечення

Нормативні 
документи

Актуальні події

6

23

66

7

Інфографіка

Відеоматеріали

Методи навчання

Зміст навчального
предмету

8

8

18

12

Лабораторія методичного забезпечення

Матеріали методичного E-hub (148 матеріалів):



Лабораторія методичного забезпечення

Атестація педагогічних працівників (17 осіб)

23 лютого 2022 року 

25 березня 2022 року 

Продовжила свою роботу атестаційна

комісія комунального закладу 

«Житомирський обласний інститут

післядипломної педагогічної освіти» 

Житомирської обласної ради, де були

розглянуті характеристики педагогічних

працівників у міжатестаційниї період

Засідання атестаційної комісії – атестація

педагогічних працівників комунального

закладу «Житомирський обласний

інститут післядипломної педагогічної

освіти» Житомирської обласної ради



Обласний етап педагогічної виставки

Доробок
представлено на 
виставку

Робіт допущено до 

участі

869

760



Навчальна діяльність

Додатково розроблено:

• програми для категорій

педагогічних працівників

• презентації

• відео-заняття

• Підвищено кваліфікацію

(осіб)

28

200

392

1579



Категорія (спеціалізація) курсів К-ть
Учителі початкових класів ЗЗСО 285

Учителі української мови та української літератури 115

Учителі математики 85

Учителі географії та природознавства 30

Учителі хімії 32

Учителі російської мови та зарубіжної літератури 58

Учителі англійської мови 60

Учителі історії, правознавства, 59

Учителі інформатики 31

Учителі музичного мистецтва та мистецтва 32

Учителі фізичної культури (виховання) 57

Учителі біології і екології, основ здоров’я 51

Учителі трудового навчання, технологій і креслення 31

Учителі захисту України (з уточненням основи медичних знань) 36

Асистенти вчителів 63

Заступники директорів ЗЗСО з виховної роботи 31

Педагоги-організатори 58

Заступники директорів ЗЗСО з навчально-виховної роботи 86

Педагогічні працівники (фахівці/консультанти) ІРЦ 35

Директори (завідуючі) ІРЦ 19

Вихователі ЗЗСО (у тому числі вихователі ГПД та вихователі гуртожитків) 55

Практичні психологи 35

Корекційні педагоги (вчителі лікувальної фізкультури, ритміки та 

соціально-побутового орієнтування) спеціальних закладів освіти

21

Вихователі ЗДО 84

Директори, вихователі-методисти закладів дошкільної освіти, які за 

суміщенням або сумісництвом працюють вихователями

36

Практичні психологи, соціальні педагоги ЗДО 40

Керівники гуртків декоративно-ужиткового, образотворчого профілю ЗПО 26

Учителі-логопеди, учителі-дефектологи, асистенти вихователів ЗДО 28

Всього –

1579 

педагогічних 

працівників



Опрацювання бази даних випускників 2021/22 

навчального року закладів загальної середньої та 

професійної (професійно-технічної) освіти Житомирської 

області
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«Добрі практики»

 «Міжнародне гуманітарне право: Актуальність та дієвість»;

 «Вчимося конструктивно реагувати на стрес» (для

педагогічних працівників)

 «Робота працівника психологічної з гострою травмою у

постраждалих» (для працівників психологічної служби).


