
ПЛАН-ПЕРЕЛІК ПРОВЕДЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ЗАХОДІВ 

У АСИНХРОННОМУ РЕЖИМІ НА ЧЕРВЕНЬ 2022 РОКУ 

Доступ до розміщених на сайті Академії матеріалів  

відкрито протягом календарного місяця 
 

№ 

з/п 

Дата 

розміщення 

матеріалів 

Тема та форма заходу Категорія учасників Відповідальні 

1.  01.06.2022 

Календар знаменних та 

пам'ятних дат на червень 2022 

року 

Педагогічні та бібліотечні 

працівники закладів 

загальної середньої освіти 

Жеребкіна З.Г. 

Павлова Г.М. 

2.  01.06.2022 

Інформаційне повідомлення 

щодо дати (1 червня –

Міжнародний день захисту 

дітей) 

Педагогічні та бібліотечні 

працівники закладів 

загальної середньої освіти 

Жеребкіна З.Г. 

Павлова Г.М. 

3.  02.06.2022 

Нарада керівників та 

кординаторів психологічної 

служби (на платформі Google 

meet) щодо надання річної 

аналітичної звітності за 

підсумками навчального року 

Керівники, координатори 

психологічної служби 
Носенко В.В. 

4.  03.06.2022 

Методичні рекомендації для 

вчителів української мови та 

літератури щодо відзначення 

300-річчя від дня народження 

видатного українського 

письменника Григорія 

Сковороди 

Керівники ТМО, учителі 

української мови та 

літератури закладів загальної 

середньої освіти 

Кротова І.В.  

Клімова С.В. 

5.  03.06.2022 

Інформаційне повідомлення 

щодо дати (5 червня – 

Всесвітній день охорони 

навколишнього середовища) 

Педагогічні та бібліотечні 

працівники закладів 

загальної середньої освіти 

Жеребкіна З.Г. 

Павлова Г.М. 

6.  06.06.2022 

Школа грамотності для 

вчителів-предметників. 

Вебсемінар «Морфологія. 

Іменник. Закінчення іменників 

родового відмінка чоловічого 

роду. Кличний відмінок. 

Звертання до учнів під час 

організації сучасного уроку» 

Попередньо зареєстровані 

учасники Школи та всі 

бажаючі вчителі різних 

навчальних предметів 

закладів загальної середньої 

освіти 

Кротова І.В. 

Румянцева-Лахтіна 

О.О. 

Лузан Л.О. 

7.  07.06.2022 

Веб-консультація «Організація 

освітньої діяльності в закладах 

дошкільної освіти» (спільно з 

Департаментом науки і освіти 

ХОДА) 

Спеціалісти МОУО, 

працівники ЦПР ПП, які 

відповідають за дошкільну 

освіту, керівники, 

вихователі-методисти 

закладів дошкільної освіти 

Большукіна А.В. 

Капустіна Н.О. 

Коченгіна М.В. 

Носенко В.В. 



8.  08.06.2022 

Вебконсультація з питань 

професійної діяльності 

педагогічних і керівних 

працівників закладів загальної 

середньої освіти, ЦПРПП, 

МОУО 

Спеціалісти відділів 

(управлінь) освіти МОУО;  

директори та консультанти 

ЦПРПП; 

директори опорних закладів 

загальної середньої освіти;  

новопризначені директори, 

заступники директорів із 

НВР закладів загальної 

середньої освіти;  

директори, заступники 

директорів із НВР закладів 

загальної середньої освіти 

обласного та державного 

підпорядкування 

Єжелий В.М. 

Прощай М.В. 

Сировацька Л.О. 

9.  09.06.22 

Творча студія «Особливості 

реалізації змісту громадянської 

та історичної освітньої галузі 

Державного стандарту базової 

середньої освіти (нові 

методичні підходи та 

навчально-методичне 

забезпечення)». Майстер-клас 

«Проєктування та проведення 

сучасного уроку на засадах 

діяльнісного підходу»  

Учителі суспільствознавчих 

дисциплін закладів загальної 

середньої освіти 

Кротова І.В.  

Сідорчук В.П. 

Китиченко Т.С. 

10.  10.06.2022 

Вебконсультація «Про якість 

освітньої діяльності в закладах 

дошкільної освіти Харківської 

області у 2021/2022 н.р.» 

Спеціалісти МОУО, 

працівники ЦПРПП, які 

відповідають за дошкільну 

освіту, керівники, 

вихователі-методисти 

закладів дошкільної освіти 

Капустін І.В. 

Большукіна А.В. 

Капустіна Н.О. 

11.  10.06.2022 

Інформація про підсумки 

проведення Фестивалю 

«добрих практик» освітян 

Харківщини «Майстри 

педагогічної справи 

презентують» на сайті Академії 

 Посмітна Ю.А. 

Єлізарова І.В. 

12.  13.06.2022 

Тематична майстерня класного 

керівника «Превентивне 

виховання в роботі класного 

керівника на засадах педагогіки 

партнерства». Методичні 

матеріали за темою 

«Формування безпечної 

поведінки підлітків в Інтернеті» 

Педагогічні працівники 

закладів загальної середньої 

освіти (класні керівники) 

Носенко В.В. 

Бандура В.В. 

13.  13.06.2022 

Науково-методичний семінар 

«Формувальне оцінювання 

учнів в умовах 

компетентнісного навчання 

НУШ на уроках інформатики» 

Учителі інформатики 

закладів загальної середньої 

освіти 

Ставицький С.Б. 

Хворостенко І.І. 

Василенко Ю.М. 



14.  14.06.22 

Вебсемінар «Географічна 

освіта НУШ. Реалізація 

Державного стандарту базової 

середньої освіти в модельних 

навчальних програмах з 

географії» 

Учителі географії закладів 

загальної середньої освіти 

Кротова І.В.  

Саввіч О.М.  

Грінченко О.М. 

15.  14.06.2022 

Вебконсультація «Методичні 

рекомендації щодо зарахування 

дітей до 1 класу в умовах 

воєнного стану» 

Спеціалісти МОУО, 

працівники ЦПРПП, які 

відповідають за початкову 

освіту, керівники, 

заступники керівників 

закладів загальної середньої 

освіти, керівники ТМО, 

учителі початкових класів 

Большукіна А.В. 

Коченгіна М.В. 

16.  15.06.2022 

Методичний семінар 

«Організація роботи шкільних 

бібліотек в умовах воєнного 

стану» 

Спеціалісти МОУО та 

консультанти ЦПРПП, які 

відповідають за роботу з 

підручниками 

Ворфлік Л.В. 

Латишева Т.В. 

Жеребкіна З.Г. 

Павлова Г.М. 

17.  15.06.2022 

Вебконсультація «Реалізація 

завдань Нової української 

школи в закладах загальної 

середньої освіти Харківської 

області за підсумками 

2021/2022 н.р.» 

Спеціалісти МОУО, 

працівники ЦПРПП, які 

відповідають за моніторинг 

на місцевому рівні, 

директори, заступники 

директорів закладів загальної 

середньої освіти, учителі 

початкових класів 

Капустін І.В.  

Голтяй Т.М. 

Мілаш О.О.  

Рудакова О.С. 

18.  16.06.2022 

Школа директора інклюзивно-

ресурсного центру 

«Професійна компетентність 

керівника: управлінський 

аспект». Науково-методичний 

семінар «Організація 

методичних форм роботи з 

педагогічними працівниками 

інклюзивних закладів освіти» 

Директори інклюзивно-

ресурсних центрів 

Лященко В.М. 

Лиско О.О. 

19.  16.06.2022 

Науково-практичний семінар 

«Організаційно-методичні 

засади початку 2022/2023 

навчального року» 

Спеціалісти МОУСО; 

директори та консультанти 

ЦПРПП;  

директори опорних закладів 

загальної середньої освіти;  

новопризначені директори, 

заступники директорів із 

НВР закладів загальної 

середньої освіти; 

заступники директорів з НВР 

закладів загальної середньої 

освіти обласного та 

державного підпорядкування 

Остапенко А.С. 

Єжелий В.М. 

Прощай М.В. 

Сировацька Л.О. 

Смирнова М.Є. 

Кротова І.В. 

Большукіна А.В. 

Байназарова О.О. 

Носенко В.В. 



20.  17.06.22 

Вебсемінар «Впровадження та 

навчально-методичне 

забезпечення інтегрованого 

курсу «Довкілля. 5-6 класи» у 

2022/2023 навчальному році» 

Учителі предметів 

природничої освітньої галузі 

закладів загальної середньої 

освіти 

Кротова І.В.  

Федченко С.Г. 

Дронова В.М. 

21.  17.06.2022 

Вебконсультація за темою 

«Актуальні питання організації 

виховного процесу в закладах 

загальної середньої освіти» 

Заступники директорів із 

виховної роботи, педагоги-

організатори, класні 

керівники закладів загальної 

середньої освіти 

Большукіна А.В. 

Горбенко Т.І. 

Сіваченко І.Г. 

22.  20.06.22 

Школа розвитку професійної 

компетентності учителя 

фінансової грамотності. 

Творчий діалог 

«Компетентнісний та 

персоналізований підходи в 

організації сучасного уроку та 

здійсненні освітнього процесу 

у контексті розвитку 

підприємливості та фінансової 

грамотності» 

Попередньо зареєстровані 

учасники Школи та всі 

бажаючі педагогічні 

працівники закладів 

загальної середньої освіти 

Кротова І.В. 

Носик Н.Д. 

Китиченко С.О. 

23.  20.06.2022 

Вебконсультація «Організація 

безпечного дозвілля  дітей та 

молоді в умовах дії воєнного 

стану влітку 2022 року» 

Педагогічні працівники 

закладів позашкільної освіти 
Посмітна Ю.А. 

24.  21.06.2022 

Інформація про підсумки 

проведення ІІ (обласного) 

етапу Всеукраїнського 

конкурсу «Джерело творчості» 

у номінації «Керівник гуртка – 

2022» 

 Посмітна Ю.А. 

Єлізарова І.В. 

25.  22.06.2022 

Школа педагогічної 

майстерності вихователів, 

вихователів-методистів закладів 

дошкільної освіти «Розвиток 

професійної компетентності 

вихователів закладів дошкільної 

освіти в умовах упровадження 

нової редакції Базового 

компонента дошкільної освіти». 

Науково-практичний семінар 

«Нові вектори освітнього 

напряму «Дитина в сенсорно-

пізнавальному просторі» 

Вихователі, вихователі-

методисти закладів 

дошкільної освіти – 

учасники Школи та всі 

бажаючі 

Большукіна А.В. 

Капустіна Н.О. 

Коваль А.А.  

26.  22.06.22 

Вебсемінар «Впровадження та 

навчально-методичне 

забезпечення інтегрованого 

курсу «Природничі науки, 5-6 

класи» у 2022/2023 

навчальному році» 

Учителі предметів 

природничої освітньої галузі 

закладів загальної середньої 

освіти 

Кротова І.В.  

Лелеко В.Г.  



27.  23.06.2022 

Науково-практичний семінар 

«Організаційно-педагогічний 

супровід інклюзивної освіти» 

Спеціалісти МОУСО; 

директори та консультанти 

ЦПР ПП;  

новопризначені директори, 

заступники директорів із 

НВР закладів загальної 

середньої освіти;   

директори опорних закладів 

загальної середньої освіти; 

заступники директорів з НВР 

закладів загальної середньої 

освіти обласного та 

державного підпорядкування 

Остапенко А.С. 

Єжелий В.М. 

Прощай М.В. 

Сировацька Л.О. 

Лященко В.М. 

Смирнова М.Є. 

Байназарова О.О. 

Носенко В.В. 

28.  23.06.2022 

Вебконсультація «Розвиток 

читацької, математичної, 

природничо-наукової 

грамотності учнів у базовій 

школі: проблеми та завдання» 

Спеціалісти МОУО, 

працівники ЦПРПП, які 

відповідають за моніторинг 

на місцевому рівні, 

директори, заступники 

директорів з НВР закладів 

загальної середньої освіти, 

учителі української мови та 

літератури, математики, 

біології, географії, фізики, 

хімії 

Капустін І.В.  

Голтяй Т.М. 

Мілаш О.О.  

Рудакова О.С. 

29.  24.06.2022 

Вебконсультація «Як зберегти 

життя та вижити в умовах 

війни при хімічних і ядерних 

атаках ворога?» 

Спеціалісти МОУО, 

працівники ЦПРПП, 

керівники, заступники 

керівників закладів загальної 

середньої освіти , керівники 

ТМО, учителі предмета 

«Захист України», усі 

категорії педагогічних 

працівників 

Большукіна А.В. 

Астахова М.С. 

30.  24.06.2022 

Інформаційне повідомлення 

(26 червня –- День молодіжних 

та дитячих громадських 

організацій) 

Педагогічні та бібліотечні 

працівники закладів 

загальної середньої освіти 

Жеребкіна З.Г. 

Павлова Г.М. 

31.  27.06.22 

Вебсемінар-тренінг «Ключові 

уміння ХХІ століття: 

креативність та свобода 

творчості як умова 

вмотивованості вчителя, що 

навчається протягом життя» у 

межах  школи педмайстерності 

вчителя-предметника 

«Інтеграція ключових умінь 

ХХІ століття в навчальні 

предмети Нової української 

школи» 

Попередньо зареєстровані 

учасники Школи та всі 

бажаючі вчителі різних 

навчальних предметів 

закладів загальної середньої 

освіти 

Кротова І.В. 

Зайцева О.О.  

Косенко К.О.  

Моліна О.О. – 

сертифіковані 

тренери Британської 

Ради в Україні 



32.  28.06.2022 

Школа молодого фахівця 

психологічної служби 

«Розвиток професійної 

компетентності молодого 

фахівця психологічної служби». 

Семінар-практикум 

«Теоретичні та практичні 

аспекти корекційної роботи з 

дітьми різного віку. Принципи 

побудови корекційно-

розвивальних програм» 

Фахівці психологічної 

служби зі стажем роботи 

менше 3-х років  

Носенко В.В.  

Замазій Ю.О. 

33.  29.06.2022 

Спілкування у Вайбер-групах 

щодо побажань та запитів на 

методичні заходи КВНЗ 

«Харківська академія 

неперервної освіти» у ІІ 

півріччі 2022 року 

Спеціалісти МОУО; 

працівники ЦПРПП; 

керівники, заступники 

керівників закладів освіти; 

керівники ТМО вчителів-

предметників, педагогічні 

працівники закладів освіти 

Большукіна А.В. 

Ворфлік Л.В. 

Єжелий В.М. 

Жеребкіна З.Г. 

Капустін І.В. 

Кротова І.В. 

Лященко В.В. 

Носенко В.В. 

Посмітна Ю.А. 

Ставицький С.Б. 

34.  30.06.2022 

Спілкування у Вайбер-групах 

щодо побажань та запитів на 

методичні заходи КВНЗ 

«Харківська академія 

неперервної освіти» у ІІ 

півріччі 2022 року 

Спеціалісти МОУО; 

працівники ЦПРПП; 

керівники, заступники 

керівників закладів освіти; 

керівники ТМО вчителів-

предметників, педагогічні 

працівники закладів освіти 

Большукіна А.В. 

Ворфлік Л.В. 

Єжелий В.М. 

Жеребкіна З.Г. 

Капустін І.В. 

Кротова І.В. 

Лященко В.В. 

Носенко В.В. 

Посмітна Ю.А. 

Ставицький С.Б. 

Організаційно-методична діяльність 

35.  
01-

06.06.2022 

Перевірка та аналіз матеріалів 

учасників фестивалю «добрих 

практик» освітян Харківщини 

«Майстри педагогічної справи 

презентують» – 2022 

 

Кротова І.В. 

Косенко К.О. 

Лелеко В.Г. 

Моліна О.О. 

Саввіч О.М. 

Сідорчук В.П. 

36.  10.06.2022 

Перевірка матеріалів 

фестивалю «добрих практик», 

підготовка звітної таблиці 

Фахівці психологічної 

служби 

Носенко В.В. 

методисти Центру – 

члени журі фестивалю 

37.  13-20.06.2022 

Підведення підсумків 
проведення ІІ (обласного) етапу 
Всеукраїнського конкурсу 
«Джерело творчості» у 
номінації «Керівник гуртка – 
2022». Узагальнення 
результатів та підготовка 
аналітичних матеріалів 
підсумками проведення ІІ 
(обласного) етапу 

 Посмітна Ю.А. 

Єлізарова І.В. 



38.  22-30.06.2022 

Оновлення електронної бази 

даних за напрямом 

«Ефективний педагогічний 

досвід освітян Харківського 

регіону», «Учитель року», 

«Джерело творчості»,«Обласна 

тематична виставка «Освіта 

Харківщини ХХІ століття» 

 
Посмітна Ю.А. 

Галушко Н.А. 

Єлізарова І.В. 

39.  27-30.06.2022 

Підготовка інформаційного 

звіту про виконання обласної 

програми «Новий освітній 

простір Харківщини» за ІІ 

квартал 2022 року 

 Посмітна Ю.А. 

Галушко Н.А. 

40.  
Протягом 

місяця 

Консультації у Viber-групі з 

питань: «Організація роботи 

інклюзивно-ресурсного центру 

в умовах воєнного часу», 

«Організація та надання послуг 

особам з особливими освітніми 

потребами» 

Директори інклюзивно-

ресурсних центрів 

Лященко В.М. 

Лиско О.О. 

41.  
Протягом 

місяця 

Робота з базою 

автоматизованої системи 

«Україна. Інклюзія» 

 Лященко В. М. 

42.  
Протягом 

місяця 

Консультації та спілкування за 

допомогою електронної пошти 

Педагогічні працівники 

закладів освіти з 

інклюзивною формою 

навчання 

Лященко В.М. 

Лиско В.М. 

43.  
Протягом 

місяця 

Організація роботи Інтернет-

спільнот (із використанням 

ресурсів Вайберу) з 

керівниками ТМО та 

вчителями біології, української 

мови та літератури, зарубіжної 

літератури, предметів галузі 

«Мистецтво», хімії, іноземних 

мов, фінансової грамотності, 

географії, правознавства та 

громадянської освіти, фізики. 

Обговорення питань 

опрацювання модельних 

програм та складання за ними 

навчальних програм і 

календарних планів; підготовки 

до впровадження нового 

Державного стандарту в 5 

класах у 2022/2023 н.р.: 

висвітлення проблем, обмін 

досвідом, консультації  

Керівники ТМО та вчителі 

математики, біології, 

української мови та 

літератури, зарубіжної 

літератури, предметів галузі 

«Мистецтво», хімії, 

іноземних мов, фінансової 

грамотності, географії, 

правознавства та 

громадянської освіти, фізики 

закладів загальної середньої 

освіти 

Кротова І.В.  

Зайцева О.А. 

Клімова С.В. 

Косенко К.О. 

Лелеко В.Г. 

Моліна О.О. 

Носик Н.Д. 

Румянцева-Лахтіна 

О.О. 

Саввіч О.М. 

Сідорчук В.П. 

Федченко С.Г. 

44.  Протягом Консультації з питань Керівники ТМО та вчителі Кротова І.В.  



місяця організації освітнього процесу, 

навчання учнів 5–11 класів 

закладів загальної середньої 

освіти, підвищення професійної 

майстерності вчителів-

предметників. 

біології, української мови та 

літератури, зарубіжної 

літератури, предметів галузі 

«Мистецтво», хімії, 

іноземних мов, фінансової 

грамотності, географії, 

правознавства та 

громадянської освіти, фізики 

закладів загальної середньої 

освіти 

Зайцева О.А. 

Клімова С.В. 

Косенко К.О. 

Лелеко В.Г. 

Моліна О.О. 

Носік Н.Д. 

Румянцева-Лахтіна 

О.О. 

Саввіч О.М. 

Сідорчук В.П. 

Федченко С.Г. 

45.  
Протягом 

місяця 

Надання консультацій 

бібліотечним працівникам та 

висвітлення питань щодо 

роботи з підручниками 

(інвентаризації наявних 

підручників та ін.) шляхом 

організації роботи фахових 

груп у месенджерах 

Консультанти ЦПРПП, 

працівники бібліотек 

закладів загальної середньої 

освіти 

Ворфлік Л.В. 

Латишева Т.В. 

Жеребкіна З.Г. 

Павлова Г.М. 

46.  
Протягом 

місяця 

Аналіз результатів 

регіональних моніторингових 

досліджень якості освіти 

 

Капустін І.В.  

Голтяй Т.М. 

Мілаш О.О.  

Рудакова О.С. 

47.  
Протягом 

місяця 

Експертиза. Підготовка 

відгуків на досвіди переможців  

одинадцятої обласної 

тематичної онлайн-виставки 

ефективного педагогічного 

досвіду «Освіта Харківщини 

ХХІ століття» за темою «Нова 

українська школа: педагогіка 

партнерства – крок назустріч», 

яка відбулася 14-17 грудня 

2021 року 

 Носенко В.В. 

48.  
Протягом 

місяця 

Підготовка аналітичного звіту 

центру ПП, СР та ЗСЖ за 

2021/2022 навчальний рік 

Керівники, координатори 

психологічних служб 
Носенко В.В. 

49.  
Протягом 

місяця 

Консультації фахівців центру у 

вайбер-групах «Психологічна 

служба Харківщини» (супровід 

сторінки у фесбуці), 

«Підвищення якості 

профілактичного напряму 

діяльності соціального педагога 

закладу загальної середньої 

освіти» 

Фахівці психологічної 

служби 
Носенко В.В. 



50.  
Протягом 

місяця 

Консультації фахівців центру у 

вайбер-групах «Методичний 

колоквіум», «Психологічна 

служба Харківщини», «Арт-

коворкінг», «Центр ПП, СР та 

здорового способу життя» 

Фахівці психологічної 

служби 
Носенко В.В. 

51.  
Протягом 

місяця 

Консультації фахівців центру у 

вайбер-групах «Школа 

молодого фахівця» 

Фахівці психологічної 

служби 
Замазій Ю.О. 

52.  
Протягом 

місяця 

Консультації фахівців центру у 

вайбер-групах «Превентивне 

виховання в роботі класного 

керівника на засадах педагогіки 

партнерства» 

Фахівці психологічної 

служби 
Бандура В.В. 

53.  
Протягом 

місяця 

Збір, підготовка та редагування 

методичних матеріалів для 

підготовки видання «Джерело 

педагогічних інновацій 

«Освітні інновації в 

позашкільній освіті: сучасний 

погляд, практика та 

перспективи впровадження» 

 

Посмітна Ю.А.  

Галушко Н.А. 

Єлізарова І.В. 

Писаренко Т.І. 

54.  
Протягом 

місяця 

Збір матеріалів для підготовки 

звітів про проведення і 

закінчення дослідно-

експериментальної роботи у 

закладах освіти Харківської 

області всеукраїнського та 

регіонального рівня у 2022 році 

 Посмітна Ю.А. 

Клименко Г.В. 

55.  
Протягом 

місяця 

Організація роботи Інтернет-

спільнот (із використанням 

ресурсів Вайберу) із 

спеціалістами відділів 

(управлінь) освіти МОУСО; 

директорами та 

консультантами ЦПРПП; 

новопризначеними 

директорами, заступниками 

директорів із НВР закладів 

загальної середньої освіти; 

директорами опорних закладів 

загальної середньої освіти. 

Обговорення питань 

організованого закінчення 

поточного навчального року та 

початку нового 2022/2023 

навчального року в умовах 

воєнного стану: висвітлення 

проблем, обмін досвідом, 

консультації  

Спеціалісти МОУСО; 

директори та консультанти 

ЦПР ПП;  

новопризначені директори, 

заступники директорів із 

НВР  закладів загальної 

середньої освіти; 

директори опорних закладів 

загальної середньої освіти;  

заступники директорів з НВР 

закладів загальної середньої 

освіти обласного та 

державного 

підпорядкування. 

Єжелий В.М. 

Прощай М.В. 

Сировацька Л.О. 

56.  Протягом Редагування відповідно до  Посмітна Ю.А. 



місяця мовних норм інформаційних 

повідомлень структурних 

підрозділів, розміщення 

інформаційних матеріалів 

структурних підрозділів на 

сайт Академії 

Семисошенко С.В.  

Писаренко Т.І. 

57.  
Протягом 

місяця 

Консультування методистів і 

педагогів із питань оформлення 

методичних матеріалів згідно з 

нормами наукового стилю (за 

зверненням) 

 Посмітна Ю.А. 

Писаренко Т.І. 

58.  
Протягом 

місяця 

Організаційно-методична 

робота з Інтернет-спільнотами 

(за допомогою соціальної 

мережі Viber) із 

консультантами ЦПРПП з 

питань планування роботи 

закладів дошкільної освіти у 

2022/2023 навчальному році в 

умовах воєнного стану 

Консультанти ЦПРПП з 

питань дошкільної освіти 

Большукіна А.В. 

Капустіна Н.О. 

59.  
Протягом 

місяця 

Організаційно-методична 

робота з Інтернет-спільнотами 

(за допомогою соціальної 

мережі Viber) із заступниками 

директорів із виховної роботи, 

класними керівниками з питань 

формування громадянської 

компетентності учнівської 

молоді у закладах загальної 

середньої освіти в умовах 

воєнного стану 

Заступники директорів із 

виховної роботи, класні 

керівники закладів загальної 

середньої освіти 

Большукіна А.В. 

Горбенко Т.І. 

 


