
ПЛАН-ПЕРЕЛІК ПРОВЕДЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ЗАХОДІВ
У АСИНХРОННОМУ РЕЖИМІ НА ТРАВЕНЬ 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 02.05.2022 Календар знаменних та пам”ятних дат на травень 
2022 року

Педагогічні та бібліотечні 
працівники закладів загальної 
середньої освіти

Жеребкіна З.Г.
Павлова Г.М.

2 02.05.2022

Вебконсультація для педагогічних працівників із 
питання «Заповнення сторінок класних журналів 
учителями, які виїхали за межі населеного пункту 
розташування закладів ЗСО та проводять уроки 
дистанційно»

Педагогічні працівники закладів 
загальної середньої освіти Кротова І.В.

3 03.05.2022
Інформація про продовження реєстрації учасників 
Фестивалю «добрих практик» освітян Харківщини 
«Майстри педагогічної справи презентують»

Педагогічні працівники закладів 
освіти

Посмітна Ю.А.
Єлізарова І.В.

4 04.05.2022
15.00-16.30

Тренінг «Влада та повноваження у системі 
організаційної культури» у форматі Zооm – 
конференції

Керівники та заступники керівників 
закладів позашкільної освіти

Посмітна Ю.А.
Єлізарова І.В.

5 05.05.2022

Вебконсультація «Вимірювання рівня 
сформованості читацької, математичної 
компетентностей та компетентностей у галузі 
природничих наук у початковій школі»

Директори, заступники директорів 
закладів загальної середньої освіти, 
вчителі початкових класів

Капустін І.В.
Голтяй Т.М.
Мілаш О.О.
Рудакова О.С.

6 05.05.2022

Вебконсультація « Обговорення питання 
виконання навчальних програм та закінчення 
2021/2022 н.р. в закладах дошкільної та 
позашкільної освіти»

Педагогічні працівники закладів 
дошкільної та позашкільної освіти

Посмітна Ю.А.
Большукіна А.В.
Капустіна Н.О.

7 06.05.2022 Інформаційне повідомлення щодо дати (8 травня - 
День матері)

Педагогічні та бібліотечні 
працівники закладів загальної 
середньої освіти

Жеребкіна З.Г.
Павлова Г.М.

8 06.05.2022
Інформація про заходи щодо підготовки до 
національного мультипредметного тесту в 2022 
році

Директори, заступники директорів з 
НВР ЗЗСО, учителі української 
мови та літератури, математики, 
історії України, які працюють в 11 
класах

Капустін І.В. 

9 06.05.2022 Дистанційний семінар «Фінансова грамотність в 
умовах війни»

Учителі дисциплін економічного 
спрямування та всі бажаючі 
педагогічні працівники закладів 
загальної середньої освіти

Кротова І.В.
Носик Н.Д.

10 06.05.2022 Вебконсультації за темою «Перша психологічна 
допомога. Алгоритм дій»

Педагогічні працівники закладів 
освіти Носенко В.В.

11 09.05.2022
Творча вебстудія «Національно-патріотичне 
виховання сучасних школярів на кращих зразках 
української поезії»

Керівники ТМО, учителі 
української мови та літератури, усі 
бажаючі педагогічні працівники 
закладів загальної середньої освіти

Кротова І.В.
Клімова С.В.
Дегтярьова Г.А.

12 09.05.2022
Вебконсультація «Оцінювання читацької, 
математичної та природничо-наукової 
грамотності в базовій школі»

Директори, заступники директорів з 
НВР закладів загальної середньої 
освіти, вчителі української мови та 
літератури, математики, біології, 
географії, фізики, хімії

Капустін І.В.
Голтяй Т.М.
Мілаш О.О.
Рудакова О.С.

13 10.05.2022
Інформація про завершення реєстрації учасників 
Фестивалю «добрих практик» освітян Харківщини 
«Майстри педагогічної справи презентують»

Педагогічні працівники закладів 
освіти

Посмітна Ю.А.
Єлізарова І.В.

14 10.05.2022

Науково-практичний семінар «Моделювання 
уроків у початкових класах» у межах Творчої 
студії молодого вчителя початкових класів 
закладів загальної середньої освіти

Учителі початкових класів-
учасники Творчої студії, які 
попередньо зареєструвалися та всі 
бажаючі учителі початкових класів

Большукіна А.В.
Гезей О.М.



15 11.05.2022

Тематична майстерня соціального педагога 
«Підвищення якості профілактичного напряму 
діяльності соціального педагога закладу загальної 
середньої освіти». Вебсемінар «Організація і 
проведення профілактичних заходів з тем: 
«Булінг», «Секстинг», «Дискримінація за різними 
напрямами»

Фахівці психологічної служби 
закладів освіти Носенко В.В.

16 11.05.2022 Вебконсультація «Підготовка випускників ЗЗСО 
до національного мультипредметного тесту»

Директори, заступники директорів з 
НВР ЗЗСО, учителі української 
мови та літератури, математики, 
історії України, які працюють в 11 
класах

Капустін І.В.

17 12.05.2022
Заняття Школи директора інклюзивно-ресурсного 
центру «Професійна компетентність керівника: 
управлінський аспект»

Директори інклюзивно-ресурсних 
центрів

Лященко В.М.
Лиско О.О.

18 12.05.2022

Науково-практичний семінар «Упровадження 
інформаційно-комунікаційних технологій як 
необхідної складової організації управління 
школою. Кібербезпека»

Директори опорних закладів 
загальної середньої освіти; 
новопризначені директори, 
заступники директорів із 
навчально-виховної роботи; 
директори та консультанти ЦПР 
ПП; спеціалісти МОУСО;  
заступники директорів із 
навчально-виховної роботи закладів 
освіти обласного та державного 
підпорядкування

Остапенко А.С.
Єжелий В.М.
Прощай М.В.
Сировацька Л.О.
Смирнова М.Є.
Ставицький С.Б.
Астахова М.С.

19 13.05.2022
Вебсемінар «Особливості ЗНО 2022 – 
національний мультипредметний тест. Українська 
мова»

Керівники ТМО, учителі 
української мови та літератури 
закладів загальної середньої освіти

Кротова І.В.
Румянцева-Лахтіна О.О. 
Лузан Л.О.

20 13.05.2022

Тематична майстерня класного керівника 
«Превентивне виховання в роботі класного 
керівника на засадах педагогіки партнерства».  
Вебсемінар «Превентивна робота щодо протидії 
гендерно зумовленому насильству у закладах 
загальної середньої освіти» 

Класні керівники закладів загальної 
средньої освіти

Носенко В.В.
Бандура В.В.

21 13.05.2022
Вебконсультації за темою «Психотравма та 
кризова психологічна допомога постраждалим 
особам в умовах військових дій

Педагогічні працівники закладів 
освіти Носенко В.В.

22 16.05.2022
Вебсемінар «Особливості ЗНО 2022 – 
національний мультипредметний тест. 
Математика»

Керівники ТМО, учителі 
математики закладів ЗСО області

Кротова І.В.  
Кравченко З.І.

23 16.05.2022

Школа молодого бібліотекаря «Основи 
бібліотечної професії». Семінар-практикум 
«Використання можливостей програми Excel в 
роботі шкільного бібліотекаря»

Працівники бібліотек закладів 
загальної середньої освіти зі стажем 
бібліотечної роботи до 3-х років

Ворфлік Л.В. 
Жеребкіна З.Г. 
Латишева Т.В.

24 17.05.2022 Інформаційне повідомлення щодо дати (17 травня 
- Всесвітній день інформаційного суспільства)

Педагогічні та бібліотечні 
працівники закладів загальної 
середньої освіти

Жеребкіна З.Г.
Павлова Г.М.

25 17.05.2022
Заняття івент-клубу медіаграмотності 
«Медіаосвіта: виклики воєнного часу» (спільно з 
Академією Української Преси)

Педагогічні працівники закладів 
освіти

Ставицький С.Б.
Дегтярьова Г.А.

26 18.05.2022

Школа педмайстерності вчителя-предметника 
«Інтеграція ключових умінь ХХІ століття в 
навчальні предмети Нової української школи». 
Вебсемінар-тренінг «Ключові уміння ХХІ 
століття: розвиток уміння моделювати ситуації, 
що потребують критичного мислення та розв’
язування проблем»

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. - серифіковані 
тренери Британської Ради в 
Україні



27 18.05.2022
Науково-практичний семінар «Забезпечення 
наступності між закладами дошкільної та 
початковою ланками освіти»

Директори опорних закладів 
загальної середньої освіти; 
новопризначені директори, 
заступники директорів із 
навчально-виховної роботи; 
директори та консультанти ЦПР 
ПП; спеціалісти МОУСО; 
заступники директорів із 
навчально-виховної роботи закладів 
освіти обласного та державного 
підпорядкування

Остапенко А.С.
Єжелий В.М.
Смирнова М.Є.
Прощай М.В.
Сировацька Л.О.
Большукіна А.В.
Коченгіна М.В.
Капустіна Н.О.

28 19.05.2022 Інформаційне повідомлення (19 травня - День 
вишиванки)

Педагогічні та бібліотечні 
працівники закладів загальної 
середньої освіти

Жеребкіна З.Г.
Павлова Г.М.

29 19.05.2022

Школа педагогічної майстерності вихователів, 
вихователів-методистів закладів дошкільної 
освіти «Розвиток професійної компетентності 
вихователів ЗДО в умовах упровадження нової 
редакції Базового компонента дошкільної освіти». 
Науково-практичний семінар «Сутнісна 
характеристика освітнього напряму «Особистість 
дитини»: рухова та здоров’язбережувальна 
компетентності»

Вихователі, вихователі-методисти 
закладів дошкільної освіти - 
учасники Школи та всі бажаючі

Большукіна А.В.
Капустіна Н.О.
Волкова І.В.

30 20.05.2022
Інформаційне повідомлення (21 травня - 
Всесвітній день культурного різноманіття в ім"я 
діалогу та розвитку)

Педагогічні та бібліотечні 
працівники закладів загальної 
середньої освіти

Жеребкіна З.Г.
Павлова Г.М.

31 20.05.2022

Творча студія «Особливості реалізації змісту 
громадянської та історичної освітньої галузі 
Державного стандарту базової середньої освіти 
(нові методичні підходи та навчально-методичне 
забезпечення). Онлайн-спілкування «Вимоги до 
обов’язкових результатів навчання учнів як засіб 
формування умінь, навичок, ставлень, базових 
знань громадянської та історичної освіти»

Учителі суспільствознавчих 
дисциплін закладів загальної 
середньої освіти

Кротова І.В. 
Сідорчук В.П.
Китиченко Т.С.

32 20.05.2022

Вебконсультації за темою «Формування 
психологічної життєстійкості (резильєнс) та 
перша психологічна допомога дітям під час 
військових дій та збройних конфліктів

Педагогічні працівники закладів 
освіти Носенко В.В.

33 23.05.2022 Вебконсультація щодо проведення інвентаризації 
бібліотечного фонду підручників у 2022 році

Консультанти ЦПРПП, працівники 
бібліотек закладів загальної 
середньої освіти

Ворфлік Л.В. 
Латишева Т.В.

34 23.05.2022 Вебконсультація «Підготовка випускників ЗЗСО 
до національного мультипредметного тесту»

Директори, заступники директорів з 
НВР закладів загальної середньої 
освіти, вчителі української мови та 
літератури, математики, історії 
України, які працюють в 11 класах

Капустін І.В.
Голтяй Т.М.
Мілаш О.О.
Рудакова О.С.

35 24.05.2022

Мобільний творчий колектив «Вдосконалення 
проєктно-технологічної діяльності вчителів 
предметів «Трудове навчання» і «Технології» в 
умовах Нової української школи». Інтерактивне 
спілкування «Презентація варіантів вибору 
проєктів і проєктно-технологічної системи 
навчання учнів 5-9 класів в умовах воєнного 
стану»

Керівники ТМО, учителі 
предметів «Трудове навчання» і 
«Технології»

Большукіна А.В.
Вороніна Г.Л.

36 25.05.2022
Вебсемінар «Впровадження та навчально-
методичне забезпечення інтегрованого курсу 
«Пізнаємо природу» у 2022/2023 н.р.»

Учителі предметів природничої 
освітньої галузі закладів загальної 
середньої освіти

Кротова І.В. 
Зайцева О.А.
Саввіч О.М. 
Федченко С.Г.
Грінченко О.І.

37 26.05.2022
Інклюзивний марафон «Безбар’єрна Україна»
Семінар «Партнерська взаємодія як основа 
впровадження інклюзивного навчання»

Педагогічні працівники закладів 
освіти з інклюзивним навчанням

Лященко В.М.
Лиско О.О.
Байназарова О.О.



38 26.05.2022
Науково-практичний семінар «Роль керівника 
закладу освіти в організації моніторингових 
досліджень на локальному рівні»

Директори опорних закладів 
загальної середньої освіти; 
новопризначені директори, 
заступники директорів із 
навчально-виховної роботи; 
директори та консультанти ЦПР 
ПП; спеціалісти МОУСО; 
заступники директорів із 
навчально-виховної роботи закладів 
освіти обласного та державного 
підпорядкування

Остапенко А.С.
Єжелий В.М.
Прощай М.В.
Сировацька Л.О.
Смирнова М.Є.
Капустін І.В.

39 27.05.2022

Школа молодого фахівця психологічної служби 
«Розвиток професійної компетентності молодого 
фахівця психологічної служби». Вебсемінар 
«Просвітницько-профілактична робота 
працівників психологічної служби»

Фахівці психологічної служби зі 
стажем роботи до 3-х років

Носенко В.В. 
Замазій Ю.О.

40 30.05.2022

Школа молодого класного керівника «Сучасний 
класний керівник – провайдер освітніх змін 
НУШ». Науково-практичний семінар «Завдання 
національно-патріотичного виховання: 
формування особистості «громадянина- патріота»

Класні керівники зі стажем роботи 
до 3-х років, заступники директорів 
з виховної роботи і всі бажаючі 
педагоги

Большукіна А.В.
Горбенко Т.І.
Сіваченко І.Г.
Вороніна Г.Л.

41 30.05.2022
Майстерня практичного психолога закладу освіти 
«Art-co-working». Вебсемінар «Арт-техніки та 
вправи у роботі з дитиною під час військових дій»

Фахівці психологічної служби 
закладів освіти

Носенко В.В.
Разводова Т.О.

Організаційно-методична діяльність

42 Протягом 
місяця

Організація роботи Інтернет-спільнот (із 
використанням ресурсів Вайберу) з керівниками 
ТМО та вчителями математики, біології, 
української мови та літератури, зарубіжної 
літератури, предметів галузі «Мистецтво», хімії, 
іноземних мов, фінансової грамотності, географії, 
правознавства та громадянської освіти, фізики.
Обговорення питань організованого закінчення 
навчального року, підсумкового оцінювання 
навчальних досягнень учнів в умовах воєнного 
стану: 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 ЗСО області.

Кротова І.В. 
Зайцева О.А.
Клімова С.В.
Косенко К.О.
Моліна О.О.
Носік Н.Д.
Румянцева-Лахтіна О.О.
Саввіч О.М.
Сідорчук В.П.
Федченко С.Г.

43

Протягом 14 
днів після 
проведення  
кожного заходу

Підведення підсумків проведення методичних 
тематичних заходів, перевірка та аналіз виконаних 
завдань і відповідей на запитання, які були 
запропоновані учасникам цих заходів

Кротова І.В. 
Зайцева О.А. 
Клімова С.В. 
Косенко К.О. 
Моліна О.О. 
Носік Н.Д. 
Румянцева-Лахтіна О.О. 
Саввіч О.М. 
Сідорчук В.П. 
Федченко С.Г.

44 Протягом 
місяця

Консультації з питань організації освітнього 
процесу, навчання учнів 5–11 класів закладів 
загальної середньої освіти, підвищення 
професійної майстерності вчителів-предметників.

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 ЗСО області.

Кротова І.В. 
Зайцева О.А.

45 Протягом 
місяця

Аналіз результатів регіональних моніторингових 
досліджень якості освіти -

Капустін І.В.
Голтяй Т.М.
Мілаш О.О.
Рудакова О.С.

46 Протягом 
місяця

Організація роботи Інтернет-спільнот (за 
допомогою соціальної мережі Viber) із 
заступниками директорів із виховної роботи, 
класними керівниками з питань організації 
виховної діяльності в період воєнного часу

Заступники директорів із виховної 
роботи, класні керівники закладів 
загальної середньої освіти

Большукіна А.В.
Горбенко Т.І.



47 Протягом 
місяця

Організація роботи Інтернет-спільнот (за 
допомогою соціальної мережі Viber) із 
консультантами ЦПРПП з питань організації 
освітньої діяльності з дітьми дошкільного віку в 
умовах воєнного часу

Консультанти ЦПРПП з питань 
дошкільної освіти

Большукіна А.В.
Капустіна Н.О.

48 Протягом 
місяця

Консультації у Viber групі для директорів 
інклюзивно-ресурсних центрів з питань:
1. Організація роботи інклюзивно-ресурсного 
центру в умовах воєнного
часу.
2. Організація та надання послуг особам з 
особливими освітніми потребами

Директори інклюзивно-ресурсних 
центрів

Лященко В.М.
Лиско О.О.

49 Протягом 
місяця

Робота з базою автоматизованої системи
«Україна. Інклюзія» Лященко В.М.

50 Протягом 
місяця

Консультації та спілкування з учасниками
заходів за допомогою електронної пошти

Педагогічні працівники закладів 
освіти

Лященко В.М.
Лиско О.О.

51 Протягом 
місяця

Надання консультацій бібліотечним працівникам 
та висвітлення питань щодо роботи з 
підручниками (інвентаризації наявних 
підручників та ін.) шляхом створення та 
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.

52 Протягом 
місяця

Консультації фахівців центру у Вайбер-групах 
«Методичний колоквіум», «Психологічна служба 
Харківщини», «Арт-коворкінг», «Центр ПП,СР та 
здоровий спосіб життя»

Фахівці психологічної служби Носенко В.В.

53 Протягом 
місяця

Консультації фахівців центру у Вайбер-групах 
«Школа молодого фахівця» Фахівці психологічної служби Носенко В.В. 

Замазій Ю.О.

54 Протягом 
місяця

Консультації фахівців центру у Вайбер-групах 
«Превентивне виховання в роботі класного 
керівника на засадах педагогіки партнерства»

Фахівці психологічної служби Носенко В.В. 
Бандура В.В.

55 Протягом 
місяця

Участь у консультаційних нарадах керівників 
обласних центрів практичної психології Носенко В.В.

56

Протягом 
місяця після 
проведення 

заходу

Підведення підсумків проведення методичних 
тематичних заходів, перевірка та аналіз виконаних 
завдань і відповідей на запитання, які були 
запропоновані учасникам цих заходів

Єжелий В.М.
Прощай М.В.
Сировацька Л.О.

57 Протягом 
місяця

Організація роботи Інтернет-спільнот (із 
використанням ресурсів Вайберу) із директорами 
опорних ЗЗСО; новопризначеними директорами, 
заступниками директорів із НВР ЗЗСО; 
директорами та консультантами ЦПРПП, 
спеціалістами відділів (управлінь) освіти МОУО.
Обговорення питань організованого закінчення 
поточного навчального року та початку нового 
2022/2023 навчального року в умовах воєнного 
стану: висвітлення проблем, обмін досвідом, 
консультації

Директори опорних ЗЗСО; 
новопризначені директори, 
заступники директорів із НВР 
ЗЗСО; директори та консультанти 
ЦПР ПП; спеціалісти МОУО; 
заступники директорів з НВР 
закладів освіти обласного та 
державного підпорядкування

Єжелий В.М.
Прощай М.В.
Сировацька Л.О.

58 Протягом 
місяця

Консультації з питань професійної діяльності 
педагогічних і керівних працівників ЗЗСО, 
ЦПРПП, МОУО

Директори опорних ЗЗСО; 
новопризначені директори, 
заступники директорів із НВР 
ЗЗСО; директори та консультанти 
ЦПРПП; директори, заступники 
директорів із НВР закладів освіти 
обласного та державного 
підпорядкування; спеціалісти 
МОУО

Єжелий В.М.
Прощай М.В.
Сировацька Л.О.

59 Постійно Технічно-методичний супровід сайту Академії

Ставицький С.Б.
Семенов М.
Семисошенко Р.
Семисошенко С.В.


