
 

 

 

 

План 
науково-методичної 

роботи 
 

комунального вищого 

навчального закладу 

«Харківська академія  

неперервної освіти» 

 
на ІІ півріччя 2022 року 

 
Цей план складено на основі річного плану на 2022 рік, який було 

оприлюднено 04.01.2022. З урахуванням подій та особливостей 

освітньої діяльності в умовах воєнного стану до плану внесено певні 

корективи. Також зміни та доповнення в залежності від ситуації 

будуть вноситися щомісяця.  

Слідкуйте за переліком науково-методичних заходів, що 

розміщуються на сайті Академії на початку кожного місяця. 

 

Проректор з науково-методичної роботи,  

канд. пед. наук Алла ОСТАПЕНКО,  

alla0102@ukr.net, 0955060819 

 

 

 

mailto:alla0102@ukr.net


ЗМІСТ 

 

№

пор. 

Назва 

Модуль1 

Інформаційно-методичний 

1.1 
Адреси індивідуальних консультацій методичними працівниками КВНЗ 

«Харківська академія неперервної освіти» 

1.2.1 Школи для педагогічних працівників 

1.2.2 Педагогічні майстерні 

1.2.3 Методичні кластери 

1.2.4 Методичні івенти 

1.2.5 Методичний колоквіум 

1.2.6 Творчі студії 

1.2.7 Постійно діючі семінари 

1.2.8 Робота в месенджерах 

Модуль 2 

Організаційний та науково-методичний 

2.1 Міжнародні та Всеукраїнські науково-методичні заходи 

2.2 
Участь КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» у Міжнародних, 

Всеукраїнських програмах  і проектах у ІІ півріччі 2022 року 

2.3 

Організаційно-методичний супровід регіональних освітніх проєктів у ІІ півріччі 

2022 року. Обласні науково-методичні заходи з різними категоріями 

педагогічних працівників у межах проєктів 

3.4 

Організаційно-методичні проєкти КВНЗ «Харківська академія неперервної 

освіти» у ІІ півріччі 2022 року. Обласні науково-методичні заходи з різними 

категоріями педагогічних працівників у межах проєктів 

2.5 Обласні пролонговані науково-методичні заходи з різними категоріями 

педагогічних працівників 

2.6 Обласні науково-методичні заходи з різними категоріям педагогічних працівників 

2.7 Робота бібліотеки КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» 

2.8 Організаційно-методичний супровід професійних педагогічних конкурсів 

2.9 План проведення моніторингових досліджень якості освіти 

2.10 

Організаційний та науково-методичний супровід інклюзивної освіти та 

формування основ здорового способу життя (харчування) в закладах дошкільної 

та загальної середньої освіти 

2.11 
Дослідно-експериментальна діяльність всеукраїнського та регіонального рівнів у 

закладах освіти Харківської області 

Модуль 3  

Циклограма проведення науково-методичних заходів для різних 

категорій педагогічних працівників 

3 Циклограма (помісячно) проведення тематичних науково-методичних заходів для 

різних категорій педагогічних працівників 

Модуль 4 

План підготовки науково-методичних видань 

4 План підготовки науково-методичних видань 

 

 



Модуль 1. Інформаційно-методичний 
 

Адреси індивідуальних консультацій працівниками КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» 

Консультант, 

електронна адреса 

Структурний 

підрозділ 
Питання для консультацій 

Місце 

проведення 
Відповідальний 

 

 

 

 

 

 

 

 
Носенко 

Володимир 

Вікторович,  

завідувач 

Центру 

kharkiv20@ukr.net, 

т. 731-46-93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Центр 

практичної 

психології, 

соціальної 

роботи та 

здорового 

способу життя 

▪ Нормативно-правове забезпечення діяльності фахівців 

психологічної служби закладу освіти; 

▪ організація та проведення ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнського 

конкурсу авторських програм практичних психологів і 

соціальних педагогів «Нові технології у новій школі»; 

▪ підготовка та погодження річних планів психологічних 

служб у ТГ та розробка і методичного погодження 

корекційно-розвивальних, профілактичних програм 

практичних психологів та соціальних педагогів; 

▪ ведення та підготовка звітно-аналітичної документації 

фахівцями психологічної служби; 

▪ організація діяльності фахівців психологічної служби в 

умовах дистанційного та змішаного навчання; 

▪ організація та координація діяльності психологічної 

служби у районах, містах, територіальних громадах; 

▪ психологічний супровід і соціально-педагогічний 

патронаж;  

▪ супервізія фахівців психологічної служби; 

▪ кваліфікаційні вимоги щодо виконання посадових 

обов’язків практичного психолога та соціального педагога 

у закладі освіти; 

▪ підготовка експертних висновків та рецензій матеріалів 

фахівців психологічної служби та педагогічних 

працівників; 

▪ організація діяльності територіальних методичних 

спільнот вчителів основ здоров’я; особливості 

методичного супроводу предмета «Основи здоров’я»; 

▪ особливості викладання предмета «Основи здоров’я» в 

закладах загальної середньої освіти тощо 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Остапенко  

Алла Сергіївна, 

проректор 

з науково-

методичної  

роботи 

 

 

 

вул. 

Пушкінська, 

24, каб. 19 

 

 



 

 

 
 

Кротова  

Ірина Василівна, 

Завідувач 

Центру 

center_ekspert@ukr.net, 

т. 731-27-01 

 

 
Центр 

методичної та 

аналітичної 

роботи 

▪ Нормативно-правове забезпечення освітнього процесу; 

▪ форми методичної роботи, які проводяться методистами 

Центру; 

▪ організація та проведення ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнських 

учнівських олімпіад із навчальних предметів; 

▪ питання підготовки випускників до ЗНО; 

▪ організація освітнього процесу в умовах дистанційного та 

змішаного навчання; 

▪  організація підготовки учнів до міжнародного дослідження 

PISA; 

▪ особливості підготовки учнів до учнівських конкурсів 

 

 

 
вул. 

Пушкінська,

24, каб. 23 

 
Остапенко  

Алла Сергіївна, 

проректор 

з науково-методичної  

роботи 

 

  

 
 

Лященко  

Віра Михайлівна, 

завідувач  

Центру 

orc-hano@ukr.net 

т. 731-46-93 

 
Ресурсний 

Центр з 

підтримки 

інклюзивної 

освіти 

▪ Нормативно-правове забезпечення інклюзивної освіти; 

▪ форми методичної роботи, які проводяться методистами 

Центру; 

▪ методичне та аналітичне забезпечення діяльності 

інклюзивно-ресурсних центрів; 

▪ особливості проведення комплексної оцінки та надання 

корекційно-розвиткових послуг; 

▪ навчання дітей з особливими освітніми потребами; 

▪ особливості організації роботи директора та фахівців ІРЦ; 

▪ організація надання корекційно-розвиткових послуг в 

умовах дистанційного та змішаного навчання 

 

 

 
 

вул. 

Пушкінська, 

24, каб. 12 

 

 
Остапенко  

Алла Сергіївна, 

проректор 

з науково-методичної  

роботи 

 

 

 
 

Лиско 

Олена Олексіївна, 

методист 

orc-hano@ukr.net,т. 

731-46-93 

 
Ресурсний  

центр з 

підтримки 

інклюзивної 

освіти 

▪ Особливості діяльності вчителя-дефектолога ІРЦ; 

▪ особливості проведення комплексної оцінки вчителем-

дефектологом ІРЦ та закладів освіти; 

▪ особливості надання корекційно-розвиткових послуг 

вчителем-дефектологом; 

▪ особливості організації навчальної діяльності дітей з 

порушенням психофізичного розвитку в закладах освіти; 

▪ особливості діяльності асистента вчителя у ЗЗСО; 

▪ організація надання корекційно-розвиткових послуг в 

умовах дистанційного та змішаного навчання 

 

 
 

вул. 

Пушкінська, 

24, каб. 12 

 

Лященко Віра 

Михайлівна, 

Завідувач 

Ресурсного 

Центру, 

orc-hano@ukr.net, 

т. 731-46-93 

mailto:orc-hano@ukr.net
mailto:hano@ukr.net
mailto:orc-hano@ukr.net


 
Горбенко 

Тетяна Іванівна, 

nova_gromada@ukr.net, 

т. 731-50-52 

 
Центр 

громадянського 

виховання 

▪ організація виховання на цінностях Нової української 

школи; 

▪ управління процесом виховання учнів на засадах 

дитиноцентризму, демократичного спілкування, 

партнерської взаємодії з учнями, їхніми батьками та 

громадою; 

▪ упровадження інноваційних форм виховної роботи, методів 

і технологій виховання гуманістичної педагогіки. 

▪ реалізація освітнього проекту «Виховний простір 

Харківщини: вектори розвитку» 

 

 
 

вул. 

Пушкінська, 

24, каб. 15 

 

Большукіна  

Аліна 

Вʼячеславівна, 

завідувач Центру 

nova_gromada 

@ukr.net, 
 

т. 731-50-52 

 

 

 

 

 
Замазій Юлія 

Олександрівна, 

методист 

kharkiv20@ukr.net, 

т. 731-46-93 

 

 

 

 

 
Центр 

практичної 

психології, 

соціальної 

роботи та 

здорового 

способу життя 

▪ Науково-методичний супровід підвищення професійної 

компетентності практичних психологів, соціальних 

педагогів закладів спеціальної освіти обласного 

підпорядкування; 

▪ науково-методичний супровід підвищення професійної 

компетентності практичних психологів, соціальних 

педагогів, які починають трудову діяльність; 

▪ планування роботи практичних психологів, соціальних 

педагогів закладів спеціальної освіти обласного 

підпорядкування; 

▪ укладання корекційних, профілактичних, розвивальних 

програм практичними психологами, соціальними 

педагогам закладів спеціальної освіти обласного 

підпорядкування; 

▪ особливості укладання корекційних та розвивальних 

програм для учасників освітнього процесу у закладах 

спеціальної освіти обласного підпорядкування; 

▪ особливості укладання авторських програм 

Всеукраїнського конкурсу соціальних педагогів закладів 

дошкільної освіти «Нові технології у новій школі»; 

▪ організація діяльності фахівців психологічної служби в 

умовах дистанційного та змішаного навчання 

 

 

 

 

 
вул. 

Пушкінська,

24, каб. 19 

 

 

 

 
Носенко Володимир 

Вікторович,  

завідувач Центру  

kharkiv20@ukr.net,т. 

731-46-93 

mailto:kharkiv20@ukr.net,


 
 

Посмітна 

Юлія Анатоліївна, 

завідувач Центру 

ciro-hano@ukr.net, 

т. 731-69-06 

 
Центр 

інноваційного 

розвитку освіти 

▪ організація освітнього процесу в умовах дистанційного та 

змішаного навчання в закладах позашкільної освіти; 

▪ упровадження та ведення дослідно-експериментальної 

діяльності в закладах ЗСО, ЗДО та ЗПО; 

▪ виявлення та узагальнення ефективного педагогічного 

досвіду; 

▪ організація конкурсу «Учитель року»; 

▪ організація виставково-презентаційної діяльності; 

▪ створення і підготовка до погодження та затвердження 

авторських навчальних програм з позашкільної освіти, 

парціальних програм 

 

 

 
вул. 

Пушкінська,

24, каб. 4 

 
Остапенко  

Алла Сергіївна, 

проректор 

з науково-методичної  

роботи 

 

   

 

 
Бандура В’ячеслав 

Валерійович, 

методист, 

kharkiv20@ukr.net, 

т. 731-46-93 

Центр 

практичної 

психології, 

соціальної 

роботи та 

здорового 

способу 

життя 

▪ особливості здійснення превентивного виховання в 

закладах загальної середньої освіти; 

▪ науково-методичний супровід підвищення професійної 

компетентності педагогічних працівників з питань 

формування здорового способу життя; 

▪ організація виховного процесу в умовах дистанційного 

та змішаного навчання; 

▪ особливості використання он-лайн сервісів під час 

організації дистанційних превентивних заходів 

 

 
вул. 

Пушкінська,

24, каб. 19 

 
 

Носенко Володимир 

Вікторович, завідувач 

Центру  

kharkiv20@ukr.net,т. 

731-46-93 

Клименко  

Галина Василівна, 

методист, 

ciro-hano@ukr.net, 

т. 731-69-06 

Центр 

інноваційного 

розвитку освіти 

▪ упровадження та ведення дослідно-експериментальної 

діяльності в закладах ЗСО, ЗДО та ЗПО; 

▪ виявлення та узагальнення ефективного педагогічного 

досвіду; 

▪ узагальнення впровадження регіональних освітніх 

проєктів, регіональних пілотних освітніх проєктів 

вул. 

Пушкінська, 

24, каб. 4 

Посмітна 

ЮліяАнатоліївна, 

завід заві Центру, 

ciro-hano@ukr.net,т. 

731-69-06 

Галушко 

Наталя Анатоліївна, 

методист, 

ciro-hano@ukr.net, 

т. 731-69-06 

Центр 

інноваційного 

розвитку освіти 

▪ організація конкурсу «Учитель року»; 

▪ організація проведення обласної тематичної онлайн-

виставки ефективного педагогічного досвіду «Освіта 

Харківщини ХХІ століття» 

вул. 

Пушкінська,

24, каб. 4 

Посмітна  

Юлія Анатоліївна, 

завідувач Центру, 

ciro-hano@ukr.net,  

т. 731-69-06 

mailto:hano@ukr.net
mailto:kharkiv20@ukr.net,
mailto:hano@ukr.net
mailto:ciro-hano@ukr.net
mailto:hano@ukr.net
mailto:ciro-hano@ukr.net


 
Большукіна  

Аліна Вячеславівна, 

 завідувач  

Центру 

alinabolshukina@ukr.net 

nova_gromada@ukr.net, 

т. 731-50-52 

 
Центр 

громадянського 

виховання 

▪ Нормативно-правове забезпечення освітнього процесу в 

закладах дошкільної освіти та початковій школі; 

▪ форми методичної роботи, які проводяться методистами 

Центру; 

▪ організація освітнього процесу в закладах дошкільної 

освіти та початковій школі в умовах дистанційного та 

змішаного навчання; 

▪ організація процесу виховання на цінностях Нової 

української школи 

 

 
вул. 

Пушкінська

24, каб. 15 

Остапенко  

Алла Сергіївна, 

проректор 

з науково-методичної  

роботи 

 

 
 

Капустіна  

Наталія Олександрівна, 

методист 

nova_gromada@ukr.net, 

т. 731-50-52 

 

 
Центр 

громадянського 

виховання 

▪ Особливості організації життєдіяльності дітей раннього 

та дошкільного віку в закладах дошкільної освіти; 

▪ науково-методичний супровід підвищення професійної 

компетентності педагогів закладів дошкільної освіти; 

▪ організація та проведення ІІ (обласного) туру обласного 

конкурсу «Кращий вихователь Харківщини»; 

▪ організація освітнього процесу в закладу дошкільної 

освіти в умовах дистанційного та змішаного навчання; 

▪ підготовка до участі педагогів закладів дошкільної освіти у 

професійних конкурсах, фестивалях, виставках тощо; 

▪ особливості використання он-лайн сервісів під час 

організації дистанційної освіти дітей раннього та 

дошкільного віку 

 

 

 
вул. 

Пушкінська, 

24, каб.15 

 

 
Большукіна Аліна 

Вʼячеславівна, 

завідувач  

Центру 

nova_gromada@ukr 

.net, 
 

т. 731-50-52 

 

 
 

Ставицький 

Сергій Борисович, 

завідувач 

Центру 

sergii.stav@gmail.com, 

т.731-32-43 

 

 
Центр медіа 

та 

інформаційних 

технологій 

▪ Нормативно-правове забезпечення впровадження 

інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес, 

організації дистанційного та змішаного навчання; 

▪ організація освітнього процесу в умовах дистанційного та 

змішаного навчання в закладах освіти; 

▪ форми методичної роботи, які проводяться методистами; 

▪ науково-методичний та інформаційний супровід 

інформатизації освіти, запровадження медіа-освіти; 

▪ застосування новітніх цифрових технологій в освітньому та 

управлінському процесах у закладах загальної середньої 

освіти; 

▪ координація та участь у державних та регіональних 

 

 

 

 
вул. 

Пушкінська, 

24, каб. 18 

 

 
Остапенко Алла 

Сергіївна, 

проректор 

з науково-методичної  

роботи 

 



▪ освітніх проектах, програмах, експериментах в галузі ІКТ 

та медіа-освіти 

 

 

 
Клімова 

 Світлана Василівна, 

методист 

center_ekspert@ukr.net, 

т. 731-27-86 

 

 

 

 

 
Центр 

методичної та 

аналітичної 

роботи 

▪ Особливості викладання української літератури в закладах 

загальної середньої освіти; 

▪ науково-методичний супровід підвищення професійної 

компетентності вчителів української мови та літератури; 

▪ питання підготовки випускників до ЗНО з української 

мови та літератури; 

▪ організація освітнього процесу з української літератури в 

умовах дистанційного та змішаного навчання; 

▪ особливості використання он-лайн сервісів під час 

організації дистанційних уроків з української літератури; 

▪ організація підготовки учнів до міжнародного дослідження 

PISA; 

▪ підготовка до участі педагогів у професійних конкурсах, 

фестивалях, виставках тощо; 

▪ підготовка учнів до Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса 

Шевченка, Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, 

Обласного фестивалю ораторського мистецтва 

 

 

 

 

 

 
вул. 

Пушкінська, 

24, каб. 14 

 

 

 

 

 
Кротова Ірина 

Василівна, завідувач  

Центру, 

center_ekspert@ukr.net, 

т. 731-27-01 

 
Моліна  

Ольга Олександрівна, 

методист 

center_ekspert@ukr.net, 

т. 731-27-01 

 
Центр 

методичної та 

аналітичної 

роботи 

▪ особливості викладання англійської, німецької та 

французької мов у закладах загальної середньої освіти; 

▪ науково-методичний супровід підвищення професійної 

компетентності вчителів іноземних мов; 

▪ організація та проведення ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з англійської, німецької та французької 

мов; 

▪ особливості підготовки учнів до олімпіади з англійської, 

німецької та французької мов; 

▪ питання підготовки випускників до ЗНО з англійської, 

німецької та французької мов; 

▪ організація освітнього процесу з англійської, німецької та 

французької мов в умовах дистанційного та змішаного 

навчання; 

 
вул. 

Пушкінська,

24, каб. 23 

 
Кротова  

Ірина 

Василівна,  

завідувач 

Центру 

center_ekspert@ukr.net, 

т. 731-27-01 



▪ підготовка до участі педагогів у професійних конкурсах, 

фестивалях, виставках тощо; 

▪ особливості використання он-лайн сервісів під час 

організації дистанційних уроків з англійської, та 

французької мов 

Косенко  

Катерина Олегівна, 

методист 

center_ekspert@ukr.net, 

т. 731-27-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр 

методичної та 

аналітичної 

роботи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Особливості викладання зарубіжної літератури, 

інтегрованого курсу «Література», іспанської мови, мови 

іврит, предметів мистецького циклу в закладах загальної 

середньої освіти; 

▪ науково-методичний супровід підвищення професійної 

компетентності вчителів зарубіжної літератури, 

інтегрованого курсу «Література», іспанської мови, мови 

іврит, предметів мистецького циклу; 

▪ організація та проведення ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з іспанської мови, мови іврит; 

▪ особливості підготовки учнів до олімпіади з іспанської 

мови, мови іврит; 

▪ організація освітнього процесу із зарубіжної літератури, 

інтегрованого курсу «Література», іспанської мови, мови 

іврит, предметів мистецького циклу в умовах 

дистанційного та змішаного навчання; 

▪ особливості використання он-лайн сервісів під час 

організації дистанційних уроків із зарубіжної літератури, 

інтегрованого курсу «Література», іспанської мови, мови 

іврит, предметів мистецького циклу; 

▪ підготовка до участі педагогів у професійних конкурсах, 

фестивалях, виставках тощо; 

▪ організація підготовки учнів до міжнародного 

дослідження PISA 

вул. 

Пушкінська, 

24, каб. 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кротова 

 Ірина Василівна  

завідувач Центру 

center_ekspert@ukr.net, 

т. 731-27-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

mailto:center_ekspert@ukr.n


 
Волкова Ірина 

Василівна,  

методист 

nova_gromada@ukr.net, 

т. 731-50-52 

Центр 

громадянського 

виховання 

▪ Особливості викладання фізичної культури в закладах 

загальної середньої освіти; 

▪ науково-методичний супровід підвищення професійної 

компетентності вчителів фізичної культури; 

▪ організація та проведення ІІ туру Всеукраїнського 

конкурсу «Інноваційний урок фізичної культури та урок 

фізичної культури з елементами футболу»; 

▪ організація освітнього процесу з фізичної культури в 

умовах дистанційного та змішаного навчання; 

▪ підготовка до участі педагогів у професійних конкурсах, 

фестивалях, виставках тощо; 

▪ методика проведення фізкультурно-оздоровчих заходів 

інструктором з фізичної культури ЗДО 

 

 

 
вул. 

Пушкінська,

24, каб.15 

 

 
Большукіна Аліна 

Вʼячеславівна, 

завідувач Центру 

nova_gromada@ukr 

.net, 
 

т. 731-50-52 

 

 
Єлізарова Ірина 

В’ячеславівна, 

методист, 

ciro-hano@ukr.net, 

т. 731-69-06 

 

 
Центр 

інноваційного  

Розвитку освіти 

▪ організаційно-методичний супровід конкурсу «Джерело 

творчості»; 

▪ організаційно-методичний супровід обласного 

фестивалю «добрих практик» освітян Харківщини 

▪ «Майстри педагогічної справи презентують»; 

▪ організаційно-методичний супровід І (обласного) етапу 

Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної 

літератури для закладів позашкільної освіти; 

▪ узагальнення впровадження  всеукраїнських, 

всеукраїнських з міжнародним супроводом, міжнародних 

▪ освітніх проєктів 

 

 
вул. 

Пушкінська,

24, каб. 4 

 
Посмітна Юлія 

Анатоліївна,   

завідувач Центру, 

ciro-hano@ukr.net, 

т. 731-69-06 

mailto:hano@ukr.net
mailto:hano@ukr.net


 

 
Федченко Світлана 

Геннадіївна, 

методист 

center_ekspert@ukr.net, 

т. 731-27-86 

 

 

 
Центр 

методичної 

та 

аналітичної 

роботи 

▪ Особливості викладання фізики та астрономії в закладах 

загальної середньої освіти; 

▪ науково-методичний супровід підвищення професійної 

компетентності вчителів фізики та астрономії; 

▪ організація та проведення ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з фізики та астрономії; 

▪ особливості підготовки учнів до олімпіади з фізики та 

астрономії; 

▪ питання підготовки випускників до ЗНО з фізики; 

▪ організація освітнього процесу з фізики та астрономії в 

умовах дистанційного та змішаного навчання; 

▪ підготовка до участі педагогів у професійних конкурсах, 

фестивалях, виставках тощо; 

▪ організація підготовки учнів до міжнародного 

дослідження PISA; 

▪ особливості використання он-лайн сервісів під час 

організації дистанційних уроків з фізики та астрономії 

 

 

 
Вул. 

Пушкінська,

24, каб. 14 

 

 

 
Кротова Ірина 

Василівна, 

завідувач Центру 

center_ekspert@ukr.net, 

т. 731-27-01 



 

 
Капустін Ігор 

Вячеславович, 

завідувач Центру  

center_monitor@ukr.net, 

т. 731-37-93 

 

 

 
Центр 

моніторингу 

якості освіти 

▪ Нормативно-правове забезпечення проведення 

моніторингових досліджень якості освіти; 

▪ організація та проведення моніторингових досліджень 

на місцевому рівні та в закладах освіти; 

▪ створення системи внутрішнього моніторингу в 

закладах дошкільної та загальної середньої освіти; 

▪ аналіз результатів моніторингових досліджень на 

місцевому рівні; 

▪ здійснення аналітичної діяльності в закладах освіти; 

▪ аналіз результативності роботи з обдарованими учнями за 

підсумками Всеукраїнських учнівських олімпіад із 

навчальних предметів на місцевому рівні та в закладах 

освіти; 

▪ аналіз результатів державної підсумкової атестації на 

місцевому рівні та в закладах освіти; 

▪ аналіз результатів зовнішнього незалежного оцінювання 

на місцевому рівні та в закладах освіти; 

▪ використання результатів моніторингу з метою 

підвищення якості освітньої діяльності в закладах 

дошкільної та загальної середньої освіти; 

▪ застосування онлайн-сервісів для проведення 

моніторингових досліджень 

 

 

 
вул. 

Пушкінська,

24, каб. 20 

 

 

 
 

Остапенко Алла 

Сергіївна,  

проректор 

з науково-методичної 

роботи 
 



 

 
Ворфлік 

Людмила Віталіївна, 

завідувач, 

kvnz.hano@gmail.com; 
 

т. 731 27 76 

 

 
Відділ 

планування та 

розподілу 

навчальної 

літератури 

▪ Організація інформативного забезпечення освітнього 

процесу в умовах дистанційного та змішаного навчання; 

▪ організаційно-методичний супровід вибору та 

замовлення підручників для учнів та педагогічних 

працівників закладів загальної середньої освіти в системі 

ІСУО; 

▪ організаційно-методичний супровід здійснення 

інвентаризації підручників в системі ІСУО; 

▪ питання щодо заповнення форм фактичних та 

прогнозованих учнівських контингентів; 

▪ забезпечення підручниками учнів закладів загальної 

середньої освіти; 

▪ проведення методичних заходів згідно з планом роботи 

Академії 

 

 
вул. 

Пушкінська, 

24, каб. 24 

 

 
Остапенко Алла 

Сергіївна,  

проректор 

з науково-методичної 

роботи 
 

 
Латишева 

Тетяна Володимирівна, 

методист, 

kvnz.hano@gmail 

com; 
 

т. 731 27 76 

 
Відділ 

планування та 

розподілу 

навчальної 

літератури 

▪ Організація інформативного забезпечення освітнього 

процесу в умовах дистанційного та змішаного навчання; 

▪ організаційно-методичний супровід вибору та 

замовлення підручників для учнів та педагогічних 

працівників закладів загальної середньої освіти в системі 

ІСУО; 

▪ організаційно-методичний супровід здійснення 

інвентаризації підручників в системі ІСУО; 

▪ питання щодо заповнення форм фактичних та 

прогнозованих учнівських контингентів; 

▪ забезпечення підручниками учнів закладів загальної 

середньої освіти 

 

 
вул. 

Пушкінська, 

24, каб. 24 

 

 

Ворфлік 

Людмила Віталіївна, 

Завідувач відділу, 

kvnz.hano@gmail.com; 

т. 731 27 76 

mailto:kvnz.hano@gmail.c


 

 
Голтяй Тетяна 

Миколаївна, 

методист 

center_monitor@ukr.net 

т. 731-37-93 

 

 
Центр 

моніторингу 

якості освіти 

▪ Нормативно-правове забезпечення проведення 

моніторингових досліджень якості освіти; 

▪ організація та проведення моніторингових досліджень на 

місцевому рівні та в закладах освіти; 

▪ створення системи внутрішнього моніторингу в закладах 

дошкільної та загальної середньої освіти; 

▪ аналіз результатів моніторингових досліджень на 

місцевому рівні; 

▪ здійснення аналітичної діяльності в закладах освіти; 

▪ аналіз результативності роботи з обдарованими учнями за 

підсумками Всеукраїнських учнівських олімпіад із 

навчальних предметів на місцевому рівні та в закладах 

освіти; 

▪ аналіз результатів державної підсумкової атестації на 

місцевому рівні та в закладах освіти; 

▪ аналіз результатів зовнішнього незалежного оцінювання 

на місцевому рівні та в закладах освіти; 

▪ використання результатів моніторингу з метою 

підвищення якості освітньої діяльності в закладах 

дошкільної та загальної середньої освіти; 

▪ застосування онлайн-сервісів для проведення 

моніторингових досліджень 

 

 

 
вул. 

Пушкінська,

24, каб. 20 

 

 

 
Капустін Ігор 

Вʼячеславович, 

завідувач Центру 

center_monitor@ukr. 

net, 

т. 731-37-93 



 

 

 

 

 
Мілаш 

Оксана Олександрівна, 

методист 

center_monitor@ukr.net, 

т. 731-37-93 

 

 

 

 

 
Центр 

моніторингу 

якості 

освіти 

▪ Нормативно-правове забезпечення проведення 

моніторингових досліджень якості освіти; 

▪ організація та проведення моніторингових досліджень на 

місцевому рівні та в закладах освіти; 

▪ створення системи внутрішнього моніторингу в закладах 

дошкільної та загальної середньої освіти; 

▪ аналіз результатів моніторингових досліджень на 

місцевому рівні; 

▪ здійснення аналітичної діяльності в закладах освіти; 

▪ аналіз результативності роботи з обдарованими учнями за 

підсумками Всеукраїнських учнівських олімпіад із 

навчальних предметів на місцевому рівні та в закладах 

освіти; 

▪ аналіз результатів державної підсумкової атестації на 

місцевому рівні та в закладах освіти; 

▪ аналіз результатів зовнішнього незалежного оцінювання 

на місцевому рівні та в закладах освіти; 

▪ використання результатів моніторингу з метою 

підвищення якості освітньої діяльності в закладах 

дошкільної та загальної середньої освіти; 

▪ застосування онлайн-сервісів для проведення 

моніторингових досліджень 

 

 

 

 

 

 

 

 
вул. 

Пушкінська,

24, каб. 20 

 

 

 

 

 

 

 
Капустін Ігор 

Вʼячеславович, 

завідувач Центру 

center_monitor@ukr. 

net, 

т. 731-37-93 



 

 
 

Носик  

Наталя Дмитрівна,  

 методист, 

center_ekspert@ukr.net, 

т. 731-27-01 

 

 

 

 
Центр 

методичної та 

аналітичної 

роботи 

▪ Особливості викладання економіки та інших курсів 

економічного спрямування в закладах загальної середньої 

освіти; 

▪ науково-методичний супровід підвищення професійної 

компетентності вчителів економіки та інших курсів 

економічного спрямування; 

▪ організація та проведення ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з економіки; 

▪ особливості підготовки учнів до олімпіади з економіки; 

▪ організація освітнього процесу з економіки та інших 

курсів економічного спрямування в умовах дистанційного 

та змішаного навчання; 

▪ підготовка до участі педагогів у професійних конкурсах, 

фестивалях, виставках тощо; 

▪ особливості використання он-лайн сервісів під час 

організації дистанційних уроків економіки та інших курсів 

економічного спрямування 

 

 

 

 

 
вул. 

Пушкінська,

24, каб. 23 

 

 

 

 
 

Кротова Ірина 

Василівна, 

завідувач Центру 

center_ekspert@ukr.net, 

т. 731-27-01 

 

 

 
Румянцева-Лахтіна 

Оксана Олександрівна, 

методист, 

center_ekspert@ukr.net, 

т. 731-27-86 

 

 

 

 

 

 
Центр 

методичної та 

аналітичної 

роботи 

▪ Особливості викладання української мови в закладах 

загальної середньої освіти; 

▪ науково-методичний супровід підвищення професійної 

компетентності вчителів української мови та літератури; 

▪ організація та проведення ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з української мови та літератури; 

▪ особливості підготовки учнів до олімпіади з української 

мови та літератури; 

▪ питання підготовки випускників до ЗНО з української мови 

та літератури; 

▪ організація освітнього процесу з української мови в умовах 

дистанційного та змішаного навчання; 

▪ особливості використання он-лайн сервісів під час 

організації дистанційних уроків з української мови; 

▪ підготовка до участі педагогів у професійних конкурсах, 

фестивалях, виставках тощо; 

▪ організація підготовки учнів до міжнародного дослідження 

 

 

 
вул. 

Пушкінська, 

24, каб. 14 

 

 
Кротова Ірина 

Василівна,  

завідувач Центру 

center_ekspert@ukr.n 

et, 

т. 731-27-01 

mailto:center_ekspert@ukr.n


PISA; 

▪ підготовка учнів до Міжнародного конкурсу з української 

мови ім. П.Яцика 

 

 

 
Саввіч Олександр 

Миколайович, 

методист, 

center_ekspert@ukr.net, 

т. 731-27-01 

 

 

 
 

Центр 

методичної та 

аналітичної 

роботи 

▪ Особливості викладання географії в закладах загальної 

середньої освіти; 

▪ науково-методичний супровід підвищення професійної 

компетентності вчителів географії; 

▪ організація та проведення ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з географії; 

▪ особливості підготовки учнів до олімпіади з географії; 

▪ питання підготовки випускників до ЗНО з географії; 

▪ організація освітнього процесу з географії в умовах 

дистанційного та змішаного навчання; 

▪ особливості використання он-лайн сервісів під час 

організації дистанційних уроків географії. 

▪ підготовка до участі педагогів у професійних конкурсах, 

фестивалях, виставках тощо; 

▪ організація підготовки учнів до міжнародного дослідження 

PISA 

 

 

 

 
 

вул. 

Пушкінська,

24, каб. 23 

 

 

 

 
Кротова Ірина 

Василівна, завідувач 

Центру 

center_ekspert@ukr.net, 

т. 731-27-01 

 

 
Сідорчук Валентина 

Павлівна,  

методист 

center_ekspert@ukr.net, 

т. 731-27-86 

 

 

 
Центр 

методичної та 

аналітичної 

роботи 

▪ Особливості викладання правознавства в закладах загальної 

середньої освіти; 

▪ науково-методичний супровід підвищення професійної 

компетентності вчителів правознавства; 

▪ організація та проведення ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з правознавства; 

▪ особливості підготовки учнів до олімпіади з правознавства; 

▪ підготовка до участі педагогів у професійних конкурсах, 

фестивалях, виставках тощо; 

▪ організація освітнього процесу з правознавства в умовах 

дистанційного та змішаного навчання; 

▪ особливості використання он-лайн сервісів під час 

організації дистанційних уроків правознавства 

 

 

 

 
вул. 

Пушкінська, 

24, каб. 14 

 

 

 
Кротова Ірина 

Василівна, 

Завідувач 

 Центру, 

center_ekspert@ukr.net, 

т. 731-27-01 



 
 

Жеребкіна  

Зоя Геннадіївна, 

завідувач 

бібліотеки, 

zh9560@ukr.net 

т. 731-27-76 

 

 

 
 

Бібліотека 

▪ Нормативно-правове забезпечення бібліотек ЗЗСО; 

▪ Організація роботи шкільної бібліотеки як медіацентру; 

▪ Планування та облік роботи бібліотеки ЗЗСО; 

▪ інноваційні форми підвищення кваліфікації 

бібліотечних працівників; 

▪ форми роботи в територіальних методичних 

об’єднаннях; 

▪ робота шкільної бібліотеки в умовах дистанційного 

навчання; 

▪ організація та проведення Всеукраїнських місячників 

шкільних бібліотек, Всеукраїнських конкурсів 

 

 
 

вул. 

Пушкінська,

24, каб. 32 

 

 

Остапенко  

Алла Сергіївна, 

проректор 

з науково-методичної 

роботи 
 

 
Павлова  

Ганна Миколаївна, 

бібліотекар, 

ashvydavchenko@gmail.

com 

т. 720-93-77 

 

 

 
Бібліотека 

▪ Комплектування та облік бібліотечних ресурсів; 

▪ складання актів на прийом бібліотечних документів; 

▪ ведення БД, е-каталогів, тематичних картотек і 

систематичної картотеки статей; 

▪ опрацьовування нових документів: систематизація за 

УДК, предметизація бібліографічних записів; 

▪ організація виставок-персоналій, тематичних та ін.; 

▪ ведення масових форм роботи щодо просування 

читання; 

▪ пошук інформації в Інтернеті 

 

 
 

вул. 

Світла,41, 

каб.30 

 

 

Жеребкіна 

Зоя Геннадіївна, 

завідувач бібліотеки, 

zh9560@ukr.net 

т. 731-27-76 

mailto:zh9560@ukr.net
mailto:zh9560@ukr.net


 

 
Сировацька  

Людмила Опанасівна, 

методист 

lanz-onmibo@ukr.net 

т. 731 12 34 

 

 

 
Центр 

організаційно-

методичної 

роботи з 

керівними 

кадрами 

▪ Планування роботи Центрів професійного розвитку 

педагогічних працівників із метою підвищення рівня їх 

професійної компетентності; 

▪ організаційний та науково-методичний  супровід роботи 

Школи новопризначеного директора та консультанта 

Центру професійного розвитку педагогічних працівників; 

▪ організація методичної роботи й управлінської діяльності 

заступників директорів із навчально-виховної роботи 

закладів загальної середньої освіти обласного та 

державного підпорядкування, спрямованої на підвищення 

професіоналізму, педагогічної майстерності педагогічних 

працівників; 

▪ створення та корегування баз даних щодо кількісно-

якісного складу педагогічних працівників ЦПРПП і 

керівних кадрів закладів загальної середньої освіти 

обласного та державного підпорядкування 

 

 

 

 

 
вул. 

Пушкінська,

24, каб. 26 

 

 

 

Єжелий Віктор 

Миколайович, завідувач 

Центру організаційно-

методичної роботи з 

керівними кадрами 

 

lanz-onmibo@ukr.net 

731 12 34 

 

 
Єжелий Віктор 

Миколайович,  

завідувач  

Центру 

lanz-onmibo@ukr.net 

т. 731 12 34 

 

 

 
Центр 

організаційно 

-методичної 

роботи з 

керівними 

кадрами 

▪ Підвищення ефективності управлінської діяльності 

керівників опорних закладів освіти в умовах 

реформування загальної середньої освіти та створення 

освітніх округів; 

▪ організація методичної роботи з новопризначеними 

директорами, заступниками директорів із навчально-

виховної роботи закладів загальної середньої освіти; 

▪ системний та диференційований підходи до управління 

життєдіяльністю закладів загальної середньої освіти; 

▪ теоретичний і практичний аспекти 

володінняінноваційнимиметодикамиуправліннязакладамиз

агальноїсередньої освіти; 

▪ форми та методи організації життєдіяльності сучасного 

закладу загальної середньої освіти на основі проєктного 

менеджменту; 

▪ популяризація кращого досвіду управлінської діяльності 

керівників закладів загальної середньої освіти 

 

 

 

 

 
 

вул. 

Пушкінська,

24, каб. 26 

 

 

 
Остапенко Алла 

Сергіївна,  

проректор 

з науково-методичної 

роботи 

 

mailto:onmibo@ukr.ne
mailto:onmibo@ukr.net
mailto:onmibo@ukr.ne


 

 
Прощай Марія 

Вікторівна,  

методист 
 

lanz-onmibo@ukr.net 

т. 731 12 34 

 

 

 
Центр 

організаційно 

-методичної 

роботи з 

керівними 

кадрами 

▪ Організаційно-методичний супровід атестації 

педагогічних працівників; 

▪ нормативно-правове забезпечення організації та 

проведення атестації педагогічних працівників; 

▪ організаційно-методичне забезпечення та моніторинг 

атестації педагогічних працівників області, які 

атестуються атестаційною комісією ІІІ рівня при 

Департаменті науки і освіти Харківської обласної 

державної адміністрації; 

▪ підготовка та проведення засідань атестаційної комісії 

ІІІ рівня при Департаменті науки і освіти Харківської 

обласної державної адміністрації; 

▪ оформлення атестаційної документації 

педагогічнихпрацівниківзакладівосвітиобласті,якіатестую

тьсяатестаційною комісією ІІІ рівня при Департаменті 

науки і освіти Харківської обласної державної 

адміністрації 

 

 

 

 

 
вул. 

Пушкінська,

24, каб. 26 

Єжелий Віктор 

Миколайович, 

завідувач  

Центру 

lanz-onmibo@ukr.net 

т. 731 20 72 

 

 
 

Зайцева  Оксана 

Анатоліївна,   

методист, 

center_ekspert@ukr.net, 

т. 731-27-01 

 

 

 

 
Центр 

методичної та 

аналітичної 

роботи 

▪ Особливості викладання біології та екології в закладах 

загальної середньої освіти; 

▪ науково-методичний супровід підвищення професійної 

компетентності вчителів біології та екології; 

▪ організація та проведення ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з біології та екології; 

▪ особливості підготовки учнів до олімпіади з біології та 

екології; 

▪ питання підготовки випускників до ЗНО з біології; 

▪ підготовка до участі педагогів у професійних 

конкурсах, фестивалях, виставках тощо; 

▪ організація освітнього процесу з біології та екології в 

умовах дистанційного та змішаного навчання; 

▪ особливості використання он-лайн сервісів під час 

організації дистанційних уроків біології та екології; 

▪ організація підготовки учнів до міжнародного 

дослідження PISA 

 

 

 

 

 
 

вул. 

Пушкінська,

24, каб. 23 

 

 

 

 
Кротова Ірина 

Василівна, 

завідувач Центру 

center_ekspert@ukr.net, 

т. 731-27-01 

mailto:onmibo@ukr.ne
mailto:onmibo@ukr.net


 

 
Лелеко Валентина 

Георгіївна, 

 методист, 

center_ekspert@ukr.net, 

т. 731-27-01 

 

 

 
 

Центр 

методичної та 

аналітичної 

роботи 

▪ Особливості викладання хімії в закладах загальної середньої 

освіти; 

▪ науково-методичний супровід підвищення професійної 

компетентності вчителів хімії; 

▪ організація та проведення ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з хімії; 

▪ особливості підготовки учнів до олімпіади з хімії; 

▪ питання підготовки випускників до ЗНО з хімії; 

▪ підготовка до участі педагогів у професійних конкурсах, 

фестивалях, виставках тощо; 

▪ організація освітнього процесу з хімії в умовах 

дистанційного та змішаного навчання; 

▪ організація підготовки учнів до міжнародного дослідження 

PISA; 

▪ особливості використання он-лайн сервісів під час 

організації дистанційних уроків хімії 

 

 

 

 

 
вул. 

Пушкінська,

24, каб. 23 

 

 

 

 
Кротова Ірина 

Василівна, 

Завідувач 

 Центру 

center_ekspert@ukr.net, 

т. 731-27-01 



І.2.1. Школи майстерності для педагогічних працівників 

 

№ з/п Назва форми роботи, тема Учасники Термін роботи 
Терміни 

проведення 
заходів 

Організатори 

(структурні 
підрозділи) 

Керівники 

1 

Школа новопризначеного 

директора та консультанта 

Центру професійного 

розвитку педагогічних 

працівників (ЦПРПП) 

Новопризначені 

директори та 

консультанти 

Центрів 

професійного 

розвитку 

педагогічних 

працівників зі 

стажем роботи 
до 1-гороку 

2022 

вересень 

жовтень 

листопад 
грудень 

Центр 

організаційно-

методичної 

роботи з 

керівними 

кадрами 

Остапенко А.С. 

Єжелий В.М. 

Смирнова М.Є. 

2 

Школа новопризначених 

спеціалістів відділів 

(управлінь) освіти міських, 

селищних, сільських 

територіальних громад 

Новопризначені 

спеціалісти відділів 

(управлінь) освіти 

міських, селищних, 

сільських 

територіальних 

громад 

2022 

вересень 

жовтень 

листопад 
грудень 

Центр 

організаційно-

методичної 

роботи з 

керівними 

кадрами 

Остапенко А.С. 

Єжелий В.М. 

Смирнова М.Є. 



3 

Школа директора опорного 

закладу загальної середньої 

освіти 

Директори опорних 

закладів загальної 

середньої освіти 

2022-2023 

вересень 

жовтень 

листопад 

грудень 

Центр 

організаційно-

методичної 

роботи з 

керівними 

кадрами 

Остапенко А.С. 

Єжелий В.М. 

Смирнова М.Є. 

Капустін І.В. 

4 

Школа новопризначеного 

директора закладу загальної 

середньої освіти (30год.) 

Новопризначені 

директори закладів 

загальної середньої 

освіти 

2022 

вересень 

жовтень 

листопад 

грудень 

Центр 

організаційно-

методичної 

роботи з 

керівними 

кадрами 

Остапенко А.С. 

Єжелий В.М. 

Смирнова М.Є. 

Коченгіна М.В. 

Кротова І.В.  

Большукіна А.В. 

Ставицький С.Б. 

Лященко В.М. 

Капустін І.В. 

5 

Школа новопризначеного 

заступника директора з 

навчально-виховної роботи 

закладу загальної середньої 

освіти (30год.) 

Новопризначені 

заступники 

директорів з 

навчально-виховної 

роботи закладів 

загальної середньої 

освіти 

2022 

вересень 

жовтень 

листопад 

грудень 

Центр 

організаційно-

методичної 

роботи з 

керівними 

кадрами 

Остапенко А.С. 

Єжелий В.М. 

Смирнова М.Є..Є. 



6 

Школа молодого класного 

керівника ЗЗСО «Формування 

професійної компетентності 

класного керівника як 

провайдера виховного впливу 

в умовах НУШ» (15 год) 

 

Класні керівники зі 

стажем роботи  

до 3-х років 
2022 

серпень 

жовтень 

Центр 
громадянського 

виховання 
Кафедра 

виховання й 
розвитку 

особистості 

Большукіна А.В. 

Горбенко Т.І. 

Байназарова О.О. 

7 

Школа грамотності для 

вчителів-предметників 

«Практичний курс української 

мови (з урахуванням змін 

нової редакції українського 

правопису)» (15 год) 

Учителі різних 

навчальних 

предметів закладів 

загальної середньої 

освіти 

2022 

вересень 

листопад 

грудень 

Центр методичної 

та аналітичної 

роботи 

Кафедра методики 

навчання мов і 

літератур 

Кротова І.В. 

Дегтярьова Г.А. 

Румянцева- 

Лахтіна О.О. 

8 

Школа педмайстерності 
вчителя-предметника 
«Інтеграція ключових умінь 
ХХІ століття в навчальні 
предмети Нової української 
школи» (12 год) 

Учителі різних 

навчальних 

предметів закладів 

загальної середньої 

освіти 

2022 листопад 

Центр методичної 

та аналітичної 

роботи 

Кротова І.В. 

Моліна О.О. 

Зайцева О.А. 

Косенко К.О. 

9 

Школа педмайстерності 

вчителя географії 

«Підвищення географічної 

компетентності та якості 

підготовки учнів до ЗНО з 

географії» (15 год) 

Учителі географії 

закладів загальної 

середньої освіти 

2022 
листопад 

грудень 

Центр методичної 

та аналітичної 

роботи 

Кафедра 

соціально-

гуманітарної 

освіти 

Кротова І.В. 

Саввіч О.М. 

Грінченко О.І 



10 

Школа педагогічної 

майстерності вихователів, 

вихователів-методистів ЗДО 

«Розвиток професійної 

компетентності вихователів 

закладів дошкільної освіти в 

умовах упровадження нової 

редакції Базового компонента 

дошкільної освіти» (24 год) 

Вихователі, 

вихователі-

методисти ЗДО 

2022-2023 листопад 

Центр 
громадянського 

виховання 
Кафедра методики 

дошкільної та 
початкової освіти 

Большукіна А.В. 

Капустіна Н.О. 

Коченгіна М.В. 

 

11 

Школа розвитку професійної 

компетентності учителя 

фінансової грамотності 

(12год) 

Учителі фінансової 

грамотності 
2022 жовтень 

Центр методичної 

та аналітичної 

роботи 
Кафедра 

соціально-
гуманітарної 

освіти 

Кротова І.В. 

Носик Н.Д. 

Китиченко С.О. 

12 

Тематична школа 

педмайстерності «Змішане 

навчання в освітньому 

просторі Нової української 

школи» (15 год) 

Педагогічні 

працівники закладів 

загальної середньої 

освіти 

Харківської області 

2022 

вересень 

жовтень 

листопад 

грудень 

Центр медіа та 
інформаційних 

технологій 

Ставицький С.Б. 

13 

Тематична школа 

педмайстерності «Освітній 

простір медіаграмотності 

закладу загальної середньої 

освіти» (15годин) 

Педагогічні 

працівники закладів 

загальної середньої 

освіти 

Харківської області 

2022 

вересень 

жовтень 

листопад 

грудень 

Центр медіа та 
інформаційних 

технологій 

Ставицький С.Б. 

ДегтярьоваГ.А. 



14 

Школа молодого фахівця 

психологічної служби 

«Розвиток професійної 

компетентності молодого 

фахівця психологічної 

служби» (16 год) 

Молоді фахівці 

психологічної 

служби зі стажем 

роботи до3-х років 

2022 вересень 

Центр практичної 

психології, 

соціальної роботи 

та здорового 

способу життя 

Носенко В.В. 

Замазій Ю.О. 

15 

Школа моніторингу якості 

освіти «Практичні аспекти 

моніторингової діяльності на 

місцевому рівні та в закладах 

освіти» (15 год) 

Спеціалісти 

МОУСО, 

консультанти 

ЦПРПП, 

методисти ЦОТ 

районів м. Харкова, 

відповідальні за 

проведення 

моніторингових 

досліджень 

2022 
жовтень 

грудень 

Центр 

моніторингу 

якості освіти 

Капустін І.В. 

16 

Школа молодого бібліотекаря 

«Основи бібліотечної 

професії» (15год) 

Бібліотечні 

працівники закладів 

загальної середньої 

освіти зі стажем 

бібліотечної роботи 

до 3-хроків 

2022 
жовтень 

листопад 

Відділ планування 

та розподілу 

навчальної 

літератури 

Бібліотека 

Академії 

Ворфлік Л.В. 

Жеребкіна З.Г. 

 



І.2.2 Педагогічні майстерні 

№ з/п Назва форми роботи, тема Учасники Термін роботи 

Терміни 
Проведення 

заходів 

Організатори 
(структурні 

підрозділи) 
Керівники 

1 

Воркшоп (педмайстерня) 

«Формування ціннісних 

орієнтацій дітей та молоді: 

виклики цифрової епохи» 

(15год) 

Заступники 

директорів з 

виховної роботи, 

педагоги-

організатори, 

класні керівники 

ЗЗСО 

2022 – 2023 
вересень 

листопад 

Центр 

громадянського 

виховання 

Кафедра 

виховання й 

розвитку 

особистості 

Большукіна А.В. 

Горбенко Т.І. 

Байназарова О.О. 

2 

Педагогічна майстерня 

«Література рідного краю. 

Минуле – сучасне – вічність: 

талановиті письменники 

Харківщини» 

Учителі 

української мови 

та літератури; 

письменники, 

представники 

Харківського 

літературного 

регіону 

2021-2022 листопад 

Центр методичної 

та аналітичної 

роботи 

Кротова І.В. 

Дегтярьова Г.А. 

Клімова С.В. 

3 
Майстерня практичного 

психолога закладу освіти 

«Art-co-working» (16 год) 

Практичні 

психологи закладів 

освіти 

2022 

серпень 

вересень 

грудень 

Центр практичної 

психології, 

соціальної роботи 

та здорового 

способу життя 

Носенко В.В. 

4 

Тематична майстерня 
соціального педагога 
«Підвищення якості 
профілактичного напряму 
діяльності соціального 
педагога закладу загальної 
середньої освіти» 

Соціальні педагоги 

закладів загальної 

середньої освіти 

2022 жовтень 

Центр практичної 

психології, 

соціальної роботи 

та здорового 

способу життя 

Носенко В.В. 

Гребенюк Н.О. 



5 

Тематична майстерня 

класного керівника 

«Превентивне виховання в 

роботі класного керівника на 

засадах педагогіки 

партнерства» (16 год) 

Класні керівники 2022 

серпень 

вересень 

жовтень 

листопад 

грудень 

Центр практичної 

психології, 

соціальної роботи 

та здорового 

способу життя 

Носенко В.В. 

Бандура В.В. 

 

 

І.2.3 Мобільний творчий колектив педагогічних працівників (МТК) 

№ з/п Назва форми роботи, тема Учасники Термін роботи 

Терміни 

Проведення 

заходів 

Організатори 

(структурні 

підрозділи) 

Керівники 

1 

МТК «Вдосконалення 

проєктно-технологічної 

діяльності вчителів предметів 

«Трудове навчання» і 

«Технології» в умовах Нової 

української школи» 

Учителі та 

керівники ТМО 

предмета «Трудове 

навчання» і 

«Технології» 

2021 – 2022 

серпень 

жовтень 

грудень 

Центр 

громадянського 

виховання 

Кафедра 

виховання й 

розвитку 

особистості 

Большукіна А.В. 

Байназарова О.О. 

Вербенко С.Б. 

 

 

І.2.4. Методичний кластер 

№ з/п Назва форми роботи, тема Учасники Термін роботи 

Терміни 

Проведення 

заходів 

Організатори 

(структурні 

підрозділи) 

Керівники 

1 

Інноваційний методичний 

кластер «Медіапростір 

закладу позашкільної освіти: 

територія творчості» 

(15год) 

Методисти та 

керівники гуртків 

закладів 

позашкільної 

освіти 

2022 

вересень 

жовтень 

листопад 

грудень 

Центр 
інноваційного 

розвитку освіти 
Центр медіа та 
інформаційних 

технологій 
Кафедра 

виховання й 
розвитку 

особистості 

Посмітна Ю.А. 

Байназарова О.О. 

Ставицький С.Б. 

 



І.2.5. Методичні івенти 

№ з/п Назва форми роботи, тема Учасники Термін роботи 
Терміни 

проведення 
заходів 

Організатори 

(структурні 
підрозділи) 

Керівники 

1 

Методичний івент 

«Організаційно-методичні 

засади освітнього процесу 

предмета «Захист України» 

Керівники ТМО 

вчителів предмета 

«Захист України» 
2021-2022 

серпень 

листопад 

грудень 

Центр 

громадянського 

виховання 

Кафедра 

виховання й 

розвитку 

особистості 

Большукіна А.В. 

Вербенко С.Б. 

Байназарова О.О. 

2 

Методичний івент «Нова 

українська школа: 

особливості роботи вчителя 

фізичної культури» 

Керівники ТМО 

вчителів фізичної 

культури 
2021-2022 

серпень 

вересень 

листопад 

Центр 

громадянського 

виховання 

Кафедра 

виховання й 

розвитку 

особистості 

Большукіна А.В. 

Байназарова О.О. 

Волкова І.В. 

 

І.2.6. Методичний колоквіум 

№ з/п Назва форми роботи, тема Учасники Термін роботи 

Терміни 

Проведення 

заходів 

Організатори 

(структурні 

підрозділи) 

Керівники 

1 

Методичний колоквіум для 

керівників та координаторів 

психологічних служб 

територіальних громад 

«Організація діяльності 

психологічних служб на 

сучасному етапі 

реформування системи освіти 

в Україні» (15год) 

Керівники та 

координатори 

психологічних 

служб районів, 

міст, 

територіальних 

громад 

2022 

вересень  

листопад  

грудень 

Центр практичної 

психології, 

соціальної роботи 

та здорового 

способу життя 

Носенко В.В. 

 



І.2.7. Методичний марафон 

№ з/п Назва форми роботи, тема Учасники Термін роботи 
Терміни 

проведення заходів 

Організатори 

(структурні 

підрозділи) 

Керівники 

1 
Інклюзивний марафон 

«Безбар’єрна Україна» 

Фахівці 

(консультанти) 

ІРЦ, педагогічні 

працівники, 

корекційні 

педагоги 

2022 

вересень  

жовтень 

листопад 

Ресурсний центр з 

підтримки 

інклюзивної освіти 

Ляшенко В.М. 

Байназарова О.О 

 

І.2.8. Творчі студії 

№з/п Назва форми роботи, тема Учасники Термін роботи 

Терміни 

проведення 

заходів 

Організатори 

(структурні 

підрозділи) 

Керівники 

1 

Творча студія молодого 

вчителя початкових класів 

ЗЗСО «Нетворкінг, або 

розвиток професійних 

компетентностей молодого 

вчителя початкових класів» 

(15год) 

Учителі 

початкових класів 

ЗЗСО зі стажем 

роботи до 3-

хроків 

2022 

вересень 

жовтень 

листопад 

грудень 

Центр практичної 

психології, 

соціальної роботи 

та здорового 

способу життя 

Большукіна А.В. 

Прасол І.О. 

Коченгіна М. В. 

2 

Творча студія «Особливості 

реалізації змісту 

громадянської та історичної 

освітньої галузі Державного 

стандарту базової середньої 

освіти (нові методичні 

підходи та навчально-

методичне забезпечення)» 

(12год) 

Учителі 

суспільствознавчих 

дисциплін закладів 

загальної середньої 

освіти 

2022 жовтень 

Центр методичної 

та аналітичної 

роботи Кафедра 

соціально- 

гуманітарної 

освіти 

Кротова І.В. 

Сідорчук В.П. 

Смирнова М.Є. 

 



І.2.9. Постійно діючі семінари 

№ з/п Назва форми роботи, тема Учасники Термін роботи 
Терміни 

проведення заходів 

Організатори 

(структурні 

підрозділи) 

Керівники 

1 Постійно діючий науково-

практичний онлайн-семінар 

«Педагог і дитина: 

особливості впровадження 

освітньої системи «Впевнений 

старт» (спільно з Інститутом 

психології імені Г.С. Костюка 

Національної академії 

педагогічних наук України) 

Вихователі, 

музичні 

керівники, 

інструктори з 

фізичної культури 

ЗДО 

2022 
жовтень 

листопад 

Центр 

громадянського 

виховання 

Кафедра методики 

дошкільної та 

початкової освіти 

Большукіна А.В. 

Капустіна Н.О. 

Коченгіна М. В. 

 

 

І.2.10. Робота в мессенджерах 

№ з/п Назва форми роботи, тема Учасники Термін роботи 
Терміни 

проведення 

заходів 

Організатори 

(структурні 

підрозділи) 

Керівники 

1 

Організація роботи інтернет-

спільнот (із використанням 

ресурсів Вайберу, соціальних 

мереж). 
Обговорення актуальних і 
нагальних питань організації 
освітнього процесу, навчання 
учнів 5–11 класів закладів 
загальної середньої освіти, 
підвищення професійної 
майстерності вчителів-
предметників: висвітлення 
проблем, обмін досвідом, 
консультації. 

Керівники ТМО та 
вчителі біології, 

української мови та 
літератури, 
зарубіжної 
літератури, 

предметів галузі 
«Мистецтво», хімії, 

іноземних мов, 
фінансової 

грамотності, 
географії, 

правознавства та 
громадянської 
освіти, фізики 

2022 

вересень 

жовтень 

листопад 

грудень 

Центр методичної 

та аналітичної 

роботи 

Кротова І.В. 

методисти Центру 

 



Модуль ІІІ. Організаційний та науково-методичний 

 
ІІІ.1. Міжнародні та Всеукраїнські науково-методичні заходи  

(організаційно-методичний супровід) 

№ 

з/п 

Термін 

проведення 
Форма та тема заходу 

Категорія 

учасників 

Місце 

проведення 
Відповідальні 

1 Жовтень 
Міжнародна виставка 

«Інноватика в сучасній освіті» 

Заклади 

освіти 
м. Київ Большукіна А.В. 

 

ІІІ.2. Участь КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» у Міжнародних, 

всеукраїнських програмах і проєктах у 2022році 

№

з/п 
Назва програми, 

проекту 
Засновники Учасники Терміни 

реалізації 
Відповідальні 

Міжнародні 

1 

Міжнародний 

проект «Сприяння 

освіті» 

Компанія 

LEGO 

Foundation 

(Програма 

«Сприяння 

освіті) 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

Педагогічні працівники 

та вихованці 33-х ЗДО, 

структурних 

підрозділів ЗЗСО 

обласного 

підпорядкування 

2022-2024 рр. 
Большукіна А.В. 

Капустіна Н.О. 

Всеукраїнські 

1 

Інноваційний 

освітній проєкт 

всеукраїнського 

рівня 

«Розроблення і 

впровадження 

навчально-

методичного 

забезпечення для 

закладів 

загальної 

середньої освіти 

в умовах 

реалізації 

Державного 

стандарту базової 

середньої освіти» 

Міністерство 

освіти і науки 

України, ДНУ 

«Інститут 

модернізації 

змісту освіти» 

КЗ «Богодухівський 
ліцей № 2» 
Богодухівської районної 
ради Харківської 
області, 
Красноградський ЗЗСО 
І-ІІІ ступенів № 1 ім. 
О.І. Копиленка 
Красноградської 
районної ради 
Харківської області, 
Хорошівська 
загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів 
Харківської районної 
ради Харківської 
області, Харківська 
гімназія №12 
Харківської міської ради 
Харківської області 

2021-2027 

Методисти 

Центру 

методичної та 

аналітичної 

роботи  

Зайцева О.А., 

Косенко К.О., 

Моліна О.О., 

Румянцева-

Лахтіна О.О., 

Сідорчук В.П. 

(регіональні 

координатори) 



 

Проєкт «Вивчай і 

розрізняй: інфо-

медійна 

грамотність» 

Рада 

міжнародних 

наукових 

досліджень та 

обмінів (IREX), 

Міністерство 

освіти і науки 

України, 

Академія 

Української 

преси, за 

підтримки 

посольств 

США та 

Великої 

Британії 

Учителі ЗЗСО З 2018 року 
Дегтярьова Г.А., 

Ставицький С.Б. 

 

 

ІІІ.3. Організаційно-методичний супровід регіональних освітніх проєктів у 2022 році.  

Обласні науково-методичні заходи з різними категоріями педагогічних працівників у межах 

проєктів 

Регіональні освітні проєкти: 

«Модернізація освітнього простору Харківської області в умовах децентралізації»  

(2017-2023 рр.)  

«Підвищення ефективності професійної майстерності (управлінської діяльності) керівників 

закладів загальної середньої освіти у позакурсовий період» 

(2017-2023 рр.) 

У межах ХАБу «Школа управлінських кадрів» 

«Школа керівників закладів загальної середньої освіти 

(на 2022 –2023 рр.) 

(усього 50 годин; 11 занять по 4 академічні години, 1 заняття–6 академічні години) 

№ 

з/п 
Назва заходу Учасники Дата Відповідальні 

1.  

Реєстрація та анкетування учасників 

школи. Науково-практичний 

вебсемінар за темою «Як 

забезпечити ефективне управління 

закладом загальної середньої освіти 

в умовах нестабільного розвитку. 

Системність, диференціація  і 

диверсифікація управління» 

Спеціалісти МОУСО; 

директори, 

консультанти ЦПРПП; 

директори опорних 

шкіл; новопризначені 

директори; заступники 

директорів ЗЗСО 

Вересень 

Остапенко А.С. 

Єжелий В.М. 

Смирнова М.Є. 

Мармаза О.І. 

2.  

Науково-практичний вебсемінар за 

темою «Формування ефективної 

внутрішньої системи забезпечення 

якості освіти ЗЗСО. Проєктний 

менеджмент» 

Спеціалісти МОУСО; 

директори, 

консультанти ЦПРПП; 

директори опорних 

шкіл; новопризначені 

директори; заступники 

директорів ЗЗСО  

Вересень 

Остапенко А.С. 

Вольянська С.Є. 

Єжелий В.М. 

Смирнова М.Є. 

 



3.  

Науково-практичний вебсемінар 

«Національно-патріотичне 

виховання як першооснова 

організації виховного процесу в 

ЗЗСО» 

Спеціалісти МОУСО; 

директори, 

консультанти ЦПРПП; 

директори опорних 

шкіл; новопризначені 

директори; заступники 

директорів ЗЗСО 

Вересень 

Остапенко А.С. 

Єжелий В.М. 

Большукіна А.В. 

4.  

Науково-практичний веб-семінар за 

темою «Нормативно-правові 

аспекти організації та проведення 

атестації та сертифікації 

педагогічних працівників» 

Спеціалісти МОУСО; 

директори, 

консультанти ЦПРПП; 

директори опорних 

шкіл; новопризначені 

директори; заступники 

директорів ЗЗСО 

Жовтень 

Остапенко А.С. 

Єжелий В.М. 

Смирнова М.Є. 

5.  

Науково-практичний веб-семінар за 

темою «Особливості впровадження 

автономії закладу загальної 

середньої освіти в умовах переходу 

до 12-річної освіти, дистанційної та 

змішаної форм організації 

освітнього процесу» 

Спеціалісти МОУСО; 

директори, 

консультанти ЦПРПП; 

директори опорних 

шкіл; новопризначені 

директори; заступники 

директорів ЗЗСО 

Жовтень 

Остапенко А.С. 

Єжелий В.М. 

Смирнова М.Є. 

Ставицький С.Б. 

6.  

Науково-практичний вебсемінар 

«Формування системи професійного 

розвитку керівних та педагогічних 

працівників ЗЗСО щодо 

упровадження 12-річної освіти у 

закладах загальної середньої освіти» 

Спеціалісти МОУСО; 

директори, 

консультанти ЦПРПП; 

директори опорних 

шкіл; новопризначені 

директори; заступники 

директорів ЗЗСО 

Жовтень 

Остапенко А.С. 

Єжелий В.М. 

Смирнова М.Є. 

Папернова Т.В. 

7.  

Науково-практичний вебсемінар 

«Формування системи організації 

ефективної методичної роботи з 

педагогічними працівниками 

закладів загальної середньої освіти в 

умовах об’єднаної територіальної 

громади» 

Спеціалісти МОУСО; 

директори, 

консультанти ЦПРПП; 

директори опорних 

шкіл; новопризначені 

директори; заступники 

директорів ЗЗСО 

Листопад 

Остапенко А.С. 

Єжелий В.М. 

Смирнова М.Є. 

 

8.  

Науково-практичний вебсемінар 

«Професійний стандарт керівника 

(директора) закладу загальної 

середньої освіти: обмеження чи 

поштовх до розвитку і формування 

професійної компетентності в 

умовах інноваційного освітнього 

середовища» 

Спеціалісти МОУСО; 

директори, 

консультанти ЦПРПП; 

директори опорних 

шкіл; новопризначені 

директори; заступники 

директорів ЗЗСО 

Листопад 

Остапенко А.С. 

Єжелий В.М. 

Смирнова М.Є. 

Байназарова О.О. 

 

9.  

Науково-практичний вебсемінар за 

темою «Психологічна підтримка 

учасників освітнього процесу в 

умовах нестабільного розвитку 

українського суспільства» 

Спеціалісти МОУСО; 

директори, 

консультанти 

ЦПРПП; директори 

опорних шкіл; 

новопризначені 

директори; 

заступники 

директорів ЗЗСО 

Листопад 

Остапенко А.С. 

Єжелий В.М. 

Байназарова О.О. 

Носенко В.В. 



10.  

Науково-практичний вебсемінар за 

темою «Нова українська школа: 

ціннісний аспект виховання дітей та 

молоді в сучасному закладі освіти»  

Спеціалісти МОУСО; 

директори, 

консультанти 

ЦПРПП; директори 

опорних шкіл; 

новопризначені 

директори; 

заступники 

директорів ЗЗСО 

Грудень 

Остапенко А.С. 

Єжелий В.М. 

Смирнова М.Є. 

Большукіна А.В. 

11.  

Науково-практичний вебсемінар за 

темою «Нормативно-правові й 

організаційно-методичні основи 

роботи з педагогічними 

працівниками щодо створення умов 

для інклюзивного навчання дітей з 

особливими освітніми потребами» 

Спеціалісти МОУСО; 

директори, 

консультанти 

ЦПРПП; директори 

опорних шкіл; 

новопризначені 

директори; 

заступники 

директорів ЗЗСО 

Грудень 

Остапенко А.С. 

Єжелий В.М. 

Лященко В.М. 

Байназарова О.О. 

Смирнова М.Є. 

12.  Підсумкова вебконференція 

Спеціалісти МОУСО; 

директори, 

консультанти ЦПРПП; 

директори опорних 

шкіл; новопризначені 

директори; заступники 

директорів ЗЗСО 

Грудень 

Остапенко А.С. 

Єжелий В.М. 

Смирнова М.Є. 

 

 

Регіональний освітній проєкт 

«Підвищення якості й результативності загальноосвітньої 

підготовки,конкурентоспроможностівипускниківвумовахвикликівсучасності» 

(2021/2022–2023/2024 навчальні роки) УмежахХАБу-2«Якісна освіта» 

 

№з

/п 
Зміст роботи Учасники Термін 

Відповідальні та 
виконавці 

1 

Віртуальна школа із підготовки до 

ЗНО. Вебінар «Аналіз типових 

помилок абітурієнтів з української 

мови в національному 

мультипредметному тесті – 2022. 

Шляхи їх усунення» 

Учителі 

української мови 

та літератури 

ЗЗСО 

Жовтень 

Кротова І.В. 

Румянцева-

Лахтіна О.О. 

2 

Віртуальна школа із підготовки до 

ЗНО. Вебінари «Як підготуватися 

якісно до проходження ЗНО в 

дистанційному режимі» 

Учителі іноземних 

мов, біології, 

географії, фізики, 

хімії 

Жовтень 

Кротова І.В. 

Моліна О.О. 

Зайцева О.А. 

Саввіч О.М. 

Федченко С.Г. 

Лелеко В.Г. 

 

3 
Консультування з питань 

підготовки учнів до ЗНО 

Заступники 

директорів ЗЗСО, 

учителі-

предметники 

За графіком 

консультацій 

Кротова І.В. 

Зайцева О.А. 

Клімова С.В. 

 



4 

Надання системної допомоги 

органам управління у сфері освіти 

територіальних громад, ЗЗСО, у 

яких було виявлено низькі 

результати ЗНО, щодо змісту 

роботи з учнями із підготовки до 

ЗНО 

Відповідальні за 
освіту в 

територіальних 
громадах, 

консультанти 
ЦПРПП, керівники 

ЗЗСО, учителі-
предметники 

Постійно 

Румянцева-

Лахтіна О.О. 

Лелеко В.Г. 

Моліна О.О. 

Саввіч О.М. 

Федченко С.Г.  

Школа педмайстерності вчителя географії «Підвищення географічної компетентності та 

якості підготовки учнів до ЗНО з географії» 

(2022рік) (спільно з кафедрою соціально-гуманітарної освіти) 
(усього 15 годин; 3 заняття по 5 академічних годин) 

1 

Ресурсна зустріч за темою 

«Складні питання та типи завдань 

сертифікаційних робіт з географії. 

Використання сучасних 

інформаційних та цифрових 

ресурсів у підготовці учнів до 

ЗНО з географії»  

Учителі 

географії ЗЗСО 
Листопад 

Кротова І.В. 

Саввіч О.М. 

2 

Ресурсна зустріч за темою 

«Системна освітня діяльність 

учителя географії щодо 

формування ключових та 

предметних компетентностей як 

умова забезпечення якості 

географічної освіти» 

Учителі географії 

ЗЗСО 

Грудень 
Кротова І.В. 

Саввіч О.М.  

 

Регіональний освітній проєкт 
«Моніторинг у сфері загальної середньої освіти в умовах розбудови сучасної 

української школи» (2021-2023 рр.) 

У межах ХАБу-2 «Якісна освіта» 

№ 

з/п 
Зміст роботи Учасники Термін 

Відповідальні 

та виконавці 

1. Методичний супровід реалізації проєкту 

1.1 

Онлайн-семінар «Особливості 

моніторингових досліджень у 

2022/2023 н. р.» 

Відповідальні за 

моніторинг у 

територіальних 

громадах (районах 

міста Харкова), 

керівники закладів 

дошкільної та 

загальної середньої 

освіти 

Вересень 

Капустін І.В. 

Голтяй Т.М. 

Мілаш О.О. 

2. Методичне забезпечення реалізації проєкту за напрямами регіональних 

моніторингових досліджень 

2.1. Забезпечення якості освіти в закладах дошкільної та загальної середньої освіти 

2.1.1 

Розробка інструментарію для 

дослідження окремих 

показників забезпечення якості 

освіти 

- 
Серпень-

вересень 

Капустін І.В. 

Голтяй Т.М. 

Мілаш О.О. 



2.1.2 

Вебконсультація «Забезпечення 

якості освіти в закладах 

дошкільної освіти: висновки та 

пропозиції» 

Відповідальні за 

моніторинг у 

територіальних 

громадах (районах 

міста Харкова), 

керівники закладів 

дошкільної та загальної 

середньої освіти, 

директорів) ЗЗСО, 

керівники (вихователі-

методистів) ЗДО 

Серпень 

Капустін І.В. 

Голтяй Т.М. 

Мілаш О.О. 

2.1.3 

Вебконсультація «Забезпечення 

якості освіти в закладах 

загальної середньої освіти: 

висновки та пропозиції» 

Відповідальні 

моніторинг у 

територіальних 

громадах (районах 

міста Харкова), 

керівники закладів 

дошкільної та загальної 

середньої освіти, 

директорів) ЗЗСО, 

директори (заступники 

директорів) ЗЗСО 

Серпень 

Капустін І.В. 

Голтяй Т.М. 

Мілаш О.О. 

2.1.4 

Консультування директорів 

(заступників директорів) ЗЗСО, 

керівників (вихователів-

методистів) ЗДО з питань 

моніторингу якості освіти та 

якості освітньої діяльності 

 

Директори (заступники 

директорів) ЗЗСО, 

керівники (вихователі-

методисти) ЗДО 

За потреби 

Капустін І.В. 

Голтяй Т.М. 

Мілаш О.О. 

2.2. Якість освітньої діяльності в закладах дошкільної освіти в умовах підготовки до 

Нової української школи 

2.2.1 

Розробка інструментарію для 

вимірювання окремих 

показників якості освітньої 

діяльності в закладах 

дошкільної освіти 

- Вересень 

Капустін І.В., 

Голтяй Т.М., 

Мілаш О.О. 

2.2.3 

Консультування педагогічних 

працівників з питань 

використання результатів 

моніторингу для підвищення 

якості освітньої діяльності в 

ЗДО 

 

Керівники 

(вихователі-

методисти) ЗДО 

За потреби 

Капустін І.В. 

Голтяй Т.М. 

Мілаш О.О. 

2.3. Реалізація завдань Нової української школи в початкових класах ЗЗСО 

2.3.1 

Підготовка аналітичних 

матеріалів за результатами 

дослідження реалізації завдань 

Нової української школи в 

початкових класах ЗЗСО 

 

 

 

 Серпень 

Капустін І.В. 

Голтяй Т.М. 

Мілаш О.О. 



2.4. Стан сформованості читацької, математичної та природничо-наукової 

компетентностей в базовій школі 

2.4.1 

Підготовка аналітичних 

матеріалів за результатами 

дослідження стану 

сформованості читацької, 

математичної та природничо-

наукової компетентностей 

в базовій школі 

- Серпень 

Капустін І.В. 

Голтяй Т.М, 

Мілаш О.О. 

2.4.2 

Консультування педагогічних 

працівників із питань 

організації роботи з розвитку 

читацької, математичної та 

природничо-наукової 

грамотності 

Директори, заступники 

директорів ЗЗСО, 

учителі української 

мови та літератури, 

російської мови, 

зарубіжної літератури, 

математики, 

природничих 

дисциплін 

За потреби 

Капустін І.В. 

Голтяй Т.М. 

Мілаш О.О. 

2.5. Підготовка учнів до вступних випробувань у 2022 році 

2.5.1 

Підготовка аналітичних 

матеріалів за результатами 

дослідження підготовки учнів 

до вступних випробувань у 

2022 році 

- Серпень 

Капустін І.В. 

Голтяй Т.М. 

Мілаш О.О. 

2.7. Результати національного мультипредметного тесту (НМТ) 

2.7.1 

Підготовка аналітичних 

матеріалів за результатами 

НМТ 

- Жовтень 

Капустін І.В. 

Голтяй Т.М. 

Мілаш О.О. 

2.7.2 

Консультування керівників 

ЗЗСО з питань аналізу 

результатів НМТ 

Керівники ЗЗСО За потреби 

Капустін І.В. 

Голтяй Т.М. 

Мілаш О.О. 

3. Збір, обробка, узагальнення результатів регіональних моніторингових досліджень  

та їх аналіз за напрямами 

3.1 

Результативність роботи з 

обдарованими учнями (за 

підсумками Всеукраїнських 

учнівських олімпіад із 

навчальних предметів) 

- 
Серпень-

вересень 

Капустін І.В. 

Голтяй Т.М. 

Мілаш О.О. 

3.2 Результати НМТ - Жовтень 

Капустін І.В. 

Голтяй Т.М. 

Мілаш О.О. 

3.3 

Якість освітньої діяльності в 

закладах дошкільної освіти в 

умовах підготовки до Нової 

української школи 

- 
Листопад-

грудень 

Капустін І.В. 

Голтяй Т.М. 

Мілаш О.О. 

 

 

 

 

 

 

 



Регіональний освітній проєкт 
«Формування підприємливості та фінансової грамотності учасників освітнього процесу»  

(2021/2022–2023/2024 навчальні роки.)  

(у межах ХАБу-10 «Профільна освіта») 

№ 

з/п 
Зміст роботи Учасники Термін 

Відповідальні 

та виконавці 

1 

Організаційно-методичний супровід 
забезпечення закладів загальної середньої 
освіти програмами, посібниками та 
робочими зошитами, які необхідні для 
вивчення курсів економічного 
спрямування 

Керівники ЗЗСО, 
учителі, учні 

Постійно 

Кротова І.В. 

Носик Н.Д. 
2 

Проведення науково-методичних заходів 
для педагогічних працівників з питань 
розвитку підприємливості та фінансової 
грамотності у Новій українській школі 

Учителі ЗЗСО; 
партнери 

Протягом 
року 

3 

Консультування вчителів закладів 
загальної середньої освіти, які викладають 
(або планують викладати) курси 
економічного спрямування з питань 
упровадження зазначених курсів в освітній 
процес ЗЗСО 

Консультанти 
ЦПРПП; 

заступники 
директорів, 

учителі ЗЗСО 

За 
графіком 
індивідуа

льних 
консульта

цій 

4. Школа розвитку професійної компетентності учителя фінансової грамотності, учителі 

фінансової грамотності(усього 12 годин; 3 заняття по 4 години) 

4.1 
Методична студія «Медіаграмотність 

учителя фінансової грамотності» 

Учителі 

фінансової 

грамотності ЗЗСО 

Жовтень 
Кротова І.В. 

Носик Н.Д. 

 

 

Регіональний проєкт підвищення якості освіти 

«Освітній технопарк Харківщини – 2030» 

(2021-2030 рр.) 

№з/

п 
Зміст роботи Учасники Термін 

Відповідальні та 

виконавці 

ХАБ «Безпечна школа» 

1 

Тематична школа педмайстерності 

«Освітній простір медіаграмотності 

закладу загальної середньої освіти» 

 (15 годин) 

Педагогічні 

працівники 

ЗЗСО 

2022 рік 
Ставицький С.Б. 

 

ХАБ «Дистанційна освіта» 

2 

Тематична школа педмайстерності 

«Змішане навчання в освітньому просторі 

Нової української школи» 

Педагогічні 

працівники 

ЗЗСО 

2022 рік Ставицький С.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІІІ.4. Організаційно-методичні проєкти КВНЗ «Харківська академія неперервної 

освіти» у 2022 році. Обласні науково-методичні заходи з різними категоріями 

педагогічних працівників у межах проєктів. 

 

Організаційно-методичний проєкт 
«Підвищення якості підготовки учнів Харківської області до Всеукраїнських 

учнівських олімпіад і турнірів» (2020-2022рр.) 

У межах ХАБу - 6 «Обдаровані діти» 

 

1. Робота з педагогічними працівниками 

№ з/п Зміст роботи Учасники Термін 
Відповідальні та 

виконавці 

1.1.Всеукраїнські учнівські олімпіади з навчальних предметів 

1.1.1 

Інтернет-семінар 

«Організаційно-методичний 

супровід проведення ІІ етапу 

Всеукраїнських учнівських 

олімпіад із навчальних 

предметів»  

Консультанти 

ЦПРПП, директори 

та заступники 

директорів ЗЗСО 

обласного та 

державного 

підпорядкування 

Жовтень 
Кротова І.В. 

Носик Н.Д. 

1.1.2 

Розробка методичних 

рекомендацій щодо проведення 

ІІ етапу олімпіад 
Учителі предметів, 

із яких проводяться 

олімпіади 

Жовтень 

Кротова І.В. 

методисти 

Центру  

 

1.1.3 

Онлайн-тренінги з підготовки 

учнів Харківської області до ІІ, 

IІІ етапів олімпіад 

Листопад-

грудень 

1.1.4 

Визначення складу журі, 

оргкомітету, комісій зі 

складання завдань, підготовка 

графіку ІІІ етапу олімпіад 

 
До 

10 грудня 

1.2. Всеукраїнські учнівські турніри 

1.2.1 
Інформаційно-методичний 

супровід І етапу турнірів 

Учителі-предметів, 

із яких проводяться 

турніри 

Серпень-

жовтень 

Кротова І.В. 

методисти 

Центру 

1.2.2 

Підготовка та розміщення на 

сайті Академії інформації про 

проведення ІІ (фінального) 

етапу турнірів  

Керівники місцевих 

органів управління у  

сфері освіти, 

директори ЗЗСО 

обласного та 

державного 

підпорядкування 

Жовтень 

1.2.3 

Відстеження та аналіз 

результатів участі учнівських 

команд у фінальних етапах 

турнірів. Підготовка прес-

релізів на сайти Академії та 

Департаменту науки і освіти 

Учителі-предметів, 

із яких проводяться 

турніри 

За графіком 

фінального 

етапу 

турнірів 

2. Робота з учнями 

2.1. Всеукраїнські учнівські олімпіади з навчальних предметів 

2.1.1 
Розробка завдань для ІІ етапу 

олімпіад 

Учні-учасники ІІ 

етапу олімпіад 

Вересень-

листопад 

Кротова І.В. 

методисти 



2.1.2 

Організаційно-методичний 

супровід проведення  

ІІ етапу олімпіад в районах 

області 

Листопад-

грудень 

Центру 

2.1.3 

Організаційно-методичний 

супровід проведення  

ІІ етапу олімпіад для учнів 

ЗЗСО обласного та державного 

підпорядкування 

Учні-переможці І 

етапу олімпіад 

ЗЗСО обласного та 

державного 

підпорядкування 

Листопад-

грудень 

2.1.11 
Онлайн-тренінги з підготовки 

до ІІ, IІІ етапів олімпіад 

Учні-переможці  

І, ІІ етапів олімпіад 

Листопад-

грудень 

2.2. Всеукраїнські учнівські турніри 

2.2.1. 

Інформаційно-методичний 

супровід І етапу турнірів. 

Розміщення завдань для 

підготовки до турнірів на сайті 

Академії. 

Учні закладів 

загальної середньої 

освіти 

Серпень-

жовтень 

Кротова І.В. 

методисти 

Центру 



Організаційно-методичний проєкт 
«Супровід Міжнародних, Всеукраїнських, обласних учнівських конкурсів» 

(2020-2022рр.) 

У межах ХАБу - 6 «Моя країна – Україна» 

 

1. Міжнародний конкурс з української мови ім. П. Яцика 

1.1. Робота з педагогічними працівниками 

№з/п Зміст роботи Учасники Термін 
Відповідальні та 

виконавці 

1.1.1. 

Розробка методичних 

рекомендацій щодо 

проведення ІІ етапу 

конкурсу 

Консультанти 

ЦПРПП, керівники 

закладів ЗСО, 

учителі української 

мови та літератури 

ЗЗСО 

Жовтень 

Кротова І.В. 

Клімова С.В. 

 

1.1.2. 

Підготовка інформації на 

сайт Академії про урочисте 

відкриття конкурсу в День 

української писемності та 

мови, про проведення ІІ та 

ІІІ етапів  

Консультанти 

ЦПРПП, керівники 

закладів ЗСО, 

учителі української 

мови та літератури 

ЗЗСО 

Жовтень 

Грудень 

1.2. Робота з учнями 

1.2.1. 
Розробка завдань для 

ІІ етапу конкурсу 

Учні 3-11 класів –

переможці  

І етапу конкурсу 

поточного 

навчального року 

Жовтень-

листопад 

Кротова І.В. 

Клімова С.В. 

1.2.2. 

Організаційно-методичний 

супровід проведення 

ІІ етапу конкурсу  

Учні 3-11 класів –

переможці І етапу 

поточного 

навчального року 

Листопад 

1.2.3. 
Розробка завдань для 

ІІІ етапу конкурсу 

Учні 3-11 класів –

переможці ІІ етапу 

поточного 

навчального року 

Листопад-

грудень 

1.2.4. 

Організаційно-методичний 

супровід проведення 

ІІІ етапу конкурсу  

Учні 3-11 класів – 

переможці ІІ етапу 

поточного 

навчального року 

Грудень 

2.Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської  

та студентської молоді імені Тараса Шевченка 

2.1. Робота з педагогічними працівниками 

2.1.1 

Підготовка інформації на 

сайт Академії про відкриття 

конкурсу та проведення ІІ та 

ІІІ етапів  

Керівники 

місцевих органів 

управління у сфері 

освіти, директори 

ЗЗСО обласного та 

державного 

підпорядкування 

Жовтень 

Грудень 

Кротова І.В. 

Клімова С.В. 

2.1.2 

Розробка методичних 

рекомендацій щодо 

проведення ІІ етапу 

конкурсу 

 

Учителі 

української мови та 

літератури 

Жовтень 



2.2. Робота з учнями 

2.2.1 
Розробка завдань для ІІ 

етапу конкурсу 
Учні 5-11 класів 

ЗЗСО – переможці 

І етапу конкурсу 

поточного 

навчального року 

Жовтень 

Кротова І.В. 

Клімова С.В. 

2.2.2 

Організаційно-методичний 

супровід проведення ІІ етапу 

конкурсу поточного 

навчального року 
Листопад 

2.2.3 
Розробка завдань для ІІІ 

етапу конкурсу 
Учні 5-11 класів 

ЗЗСО – переможці   

ІІ етапу конкурсу 

поточного 

навчального року 
2.2.4 

Організаційно-методичний 

супровід проведення ІІІ 

етапу конкурсу 

Грудень 

3. Всеукраїнський конкурс учнівської творчості, що проходить під гаслом 
«Об’єднаймося ж, брати мої!», 

у номінаціях «Література» та «Історія України і державотворення» 

3.1. Робота з педагогічними працівниками 

3.1.1 

Підготовка інформації на 

сайт Академії про 

проведення конкурсу 

Керівники 

місцевих органів 

управління у сфері 

освіти, директори 

ЗЗСО обласного та 

державного 

підпорядкування 
Листопад 

Кротова І.В. 

Клімова С.В. 
3.1.2 

Розробка методичних 

рекомендацій щодо 

проведення ІІ етапу 

конкурсу 

Учителі 

української мови та 

літератури, історії 

ЗЗСО 

3.1.3 

Аналіз звітів про ІІ етап та 

заявок на ІІІ етап конкурсу. 

Формування пакету 

документів до ІІІ етапу 

конкурсу 

 Грудень 

4. Обласний фестиваль ораторського мистецтва 

4.1.Робота з педагогічними працівниками 

4.1.1 

Визначення складу 

оргкомітету та журі 

фестивалю 
Керівники 

місцевих органів 

управління у сфері 

освіти, директори 

ЗО обласного та 

державного 

підпорядкування 

Вересень 
Кротова І.В. 

Клімова С.В. 

4.1.2 

Підготовка інформації на 

сайт Академії про 

проведення фестивалю  

4.1.3 

Підведення підсумків та 

оприлюднення результатів 

фестивалю  

Жовтень 
Кротова І.В. 

Клімова С.В. 

4.1.4 

Онлайн-урочистості з нагоди 

Дня української писемності 

та мови, нагородження 

переможців і лауреатів 

фестивалю, їхніх учителів 

Учителі 

переможців і 

лауреатів 

фестивалю, члени 

журі та 

оргкомітету, 

письменники, 

громадські діячі 

9 

листопада 

Кротова І.В. 

Клімова С.В. 



4.1.5 

Підготовка аналітичної 

довідки за результатами І та 

ІІ етапів фестивалю 

 Грудень 
Кротова І.В. 

Клімова С.В. 

4.2. Робота з учнями 

4.2.1 

Складання конкурсних 

завдань для учасників 

обласного фестивалю та 

критеріїв визначення 

переможців 

 Жовтень 
Кротова І.В. 

Клімова С.В. 

4.2.2 
Проведення обласного етапу 

фестивалю  

Учні 10-11 класів 

закладів ЗСО 
Жовтень 

Кротова І.В. 

Клімова С.В. 

4.2.3 

Видання чергового випуску 

альманаху дитячої 

літературної творчості 

«Слобожанські перлини» 

Учні – переможці 

мовно-

літературних та 

історичних 

конкурсів 

До 9 

листопада 

Кротова І.В, 

Клімова С.В. 

4.2.4 

Онлайн-урочистості з нагоди 

Дня української писемності 

та мови, нагородження 

переможців і лауреатів 

фестивалю, їхніх учителів 

Учні – переможці 

та лауреати 

фестивалю 

До 9 

листопада 

Кротова І.В. 

Клімова С.В. 

5 Обласний фестиваль комп’ютерної графіки та анімації  

серед учнів закладів освіти Харківської області 

5.1 

Організаційно-методичний 

супровід проведення 

обласного фестивалю 

Учителі 

інформатики, учні 

ЗЗСО області 

Серпень-

листопад 
Ставицький С.Б. 

5.2 

Розміщення конкурсних 

робіт учасників на сайті 

фестивалю 

Учителі 

інформатики, учні 

ЗЗСО області 

Листопад Ставицький С.Б. 

5.3 

Нагородження переможців і 

лауреатів фестивалю 

Учителі 

інформатики, учні 

ЗЗСО області 

Грудень Ставицький С.Б. 

5. Міжнародні та Всеукраїнські інтелектуальні учнівські конкурси 

5.1 

Підготовка інформації на 

сайт Академії щодо умов та 

терміні в проведення 

конкурсів  

Керівники 

місцевих органів 

управління у сфері 

освіти, директори 

ЗО обласного та 

державного 

підпорядкування 

Протягом 

року, за 
надходженн

ям листів 

МОН 

Кротова І.В. 

методисти 

Центру, 

Ставицький С.Б. 

5.2 
Консультування вчителів-

предметників 

Учителі- 

предметники ЗЗСО 

області 

За графіком 

консультацій 

 

 



Організаційно-методичний проєкт 

«Володіння технологією змішаного навчання – складова професійної компетентності 

сучасного вчителя правознавства та громадянської освіти»(2021-2022 рр.) 

У межах ХАБу-10 «Профільна освіта» 

№з/п Зміст роботи Учасники Термін 
Відповідальні 

та виконавці 

1 

Консультування вчителів з питань 

впровадження технології 

змішаного навчання правознавства 

та громадянської освіти 

Учителі 

правознавства та 

громадянської 

освіти ЗЗСО 

Протягом 

навчального 

року 

Кротова І.В. 

Сідорчук В.П. 

2 

Розміщення на сайті Академії 

матеріалів щодо впровадження 

технології змішаного навчання 

правознавства та громадянської 

освіти в ЗЗСО Харківського 

регіону 

 

Протягом 

навчальног

о року 

3. Творча студія «Особливості реалізації змісту громадянської та історичної освітньої 

галузі Державного стандарту базової середньої освіти (нові методичні підходи та 

навчально-методичне забезпечення)»(усього 12 годин; 4 заняття по 3 години) 

3.1 

Навчальний тренінг «Сучасні 

підходи до діагностування 

навчальних досягнень учнів». 

Учителі 

суспільствознав

чих дисциплін 

закладів 

загальної 

середньої освіти 

Жовтень Кротова І.В. 

Сідорчук В.П. 

 

 

Організаційно-методичний проєкт 

«Освітньо-екологічний центр «Екологічна освіта майбутнього» (2021-2024 рр.) 

У межах ХАБу-10 «Профільна освіта» 

№з/п Зміст роботи Учасники Термін 
Відповідальні 

та виконавці 

1 

Вебінари «Онлайн навчання як 

новітня форма сучасної освіти на 

прикладі платформи GoogleMeet, 

Google Classroom» 

Вчителі біології 

та екології ЗЗСО 

За окремим 

графіком 

Кротова І.В. 

Зайцева О.А. 

2 

Конференції екологічного 

спрямування для учнів та вчителів 

закладів загальної середньої освіти 

на онлайн-платформі (режим 

доступу: 

http://cdo.kname.edu.ua/course/view.

php?id=1412) 

 

 



Організаційно-методичний міні-проєкт 

«Позашкільна освіта Харківщини: шляхи оновлення та розвитку» (2022 рік) 

(спільно з Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації) 

У межах ХАБу «Моя країна – Україна» 

№ 

з/п 
Зміст роботи Учасники 

Термін 

виконання 

Відповідальні та 

виконавці 

1. 

Методичний семінар-нарада в 

межах обласного 

педагогічного тижня 

Керівники закладів 

позашкільної 

освіти 

Серпень 

Посмітна Ю.А. 

Байназарова О.О. 

Вороніна Г.Л. 

2. 

Зустріч в асинхронному 

режимі «Методичний сервіс: 

оновлений погляд на роль і 

місце методичних служб у 

системі позашкільної освіти» 

Керівники 

закладів 

позашкільної 

освіти 

Листопад 

Посмітна Ю.А. 

Байназарова О.О. 

Вороніна Г.Л. 

3. 

Підготовка інформаційних 

повідомлень про проведення 

заходів на сайт ДНіО та 

КВНЗ «ХАНО» 

Керівники 

закладів 

позашкільної 

освіти 

Серпень 

Листопад 

Посмітна Ю.А., 

методисти 

Центру 

 

 

Організаційно-методичний проєкт 

«Забезпечення освітнього процесу навчальною літературою» 

(2022 рік) 

№з/п Змістроботи Учасники Термін 
Відповідальні та 

виконавці 

1. 

Методична студія «Бібліотека 
Нової української школи: 
партнерство, розвиток, 
перспективи» (трансляція на 
YouTube каналі) 

Консультанти 

ЦПР ПП, 

Бібліотекарі 

закладів освіти 

обласного 

підпорядкування 

Вересень 

Ворфлік Л.В. 

Латишева Т.В. 

Жеребкіна З.Г. 

Павлова Г.М. 

2. 

Вебінар з питань заповнення 

відомостей щодо 

прогнозованої та фактичної 

кількості учнів (трансляція 

на YouTube каналі) 

Консультанти 

ЦПР ПП, 

бібліотекарі 

закладів освіти 

обласного 

підпорядкування 

Жовтень 
Ворфлік Л.В. 

Латишева Т.В. 

 

 



Організаційно-методичний проєкт 

«Особливості нормативно-правового та методичного 

забезпечення освітнього процесу Нової української школи» 

(2020–2021 рр.) 

У межах ХАБу «Дистанційна освіта» 

№з/п Зміст роботи Учасники Термін 
Відповідальні 

та виконавці 

1 

Консультування з питань 

нормативно-правового та 

методичного забезпечення 

дистанційного/змішаного 

навчання, упровадження медіа 

та інформаційних технологій в 

освітній та управлінські 

процеси ЗЗСО 

Консультанти 

ЦПРПП; 

директори, 

заступники 

директорів ЗЗСО; 

керівники МО; 

учителі-

предметники 

За графіком 

консультацій 
Ставицький С.Б. 

2 

Науково-методичний семінар 

«Реалізація інформатичної 

освітньої галузі Нової 

української школи на першому 

адаптаційному циклі базової 

середньої освіти» 

Учителі 

інформатики 
Серпень Ставицький С.Б. 

3 

Вебінар з питань методичного 

забезпечення викладання 

інформатики в умовах 

воєнного стану 

Учителі 

інформатики 
Вересень Ставицький С.Б. 

 

 

Організаційно-методичний проєкт 

«Особливості методичного забезпечення психологічного супроводу освітнього процесу 

Нової української школи» (2020-2023 рр.) 

У межах ХАБу «Безпечна школа» 

№ 

з/п 
Зміст роботи Учасники Термін 

Відповідальні 

та виконавці 

1. 

Методичний колоквіум для 

керівників та координаторів  

психологічних служб районів, 

міст, територіальних громад 

Керівники, 

координатори, 

методисти, які 

відповідають за 

фахівців 

психологічних служб 

2022 
Носенко В.В. 

Разводова Т.О. 

2. 

Інструктивно-методичний веб-

семінар для обласних та 

державних закладів освіти за 

темою «Сучасні тенденції 

розвитку спеціальної освіти: 

соціалізація особистості та 

адаптація  п’ятикласників у 

санаторних та спеціальних 

закладів освіти в умовах нової 

української школи» 

Фахівці 

психологічної служби 

закладів обласного та 

державного 

підпорядкування 

Серпень 

2022 

Носенко В.В. 

Замазій Ю.О. 

 

 



ІІІ.5. Обласні пролонговані науково-методичні заходи з різними категоріями педагогічних 

працівників 

 

Школа педагогічної майстерності вихователів, вихователів-методистів закладів 

дошкільної освіти за темою «Розвиток професійної компетентності вихователів закладів 

дошкільної освіти в умовах упровадження нової редакції Базового компонента 

дошкільної освіти» 

(2022-2023 роки) у межах ХАБу «Якісна освіти», «Професійний розвиток педагога» 

(усього 24 години;3 заняття по 4 академічні години) 
Учасники: вихователі, вихователі-методисти ЗДО 

Відповідальні та виконавці: БольшукінаА.В., КапустінаН.О., Коченгіна М.В. 

№ 

з/п 
Форма проведення, тема Термін 

1 
Вебсемінар «Зміст та завдання освітнього напряму «Дитина в 

природному довкіллі»  
Листопад 

 

 

Школа молодого класного керівника ЗЗСО 

«Сучасний класний керівник – провайдер освітніх змін Нової української школи» 

(2022рік) у межах ХАБу «Моя країна – Україна» 

(усього 15 годин; 5 занять по 3 академічні години) 

Учасники: класні керівники зі стажем роботи до 3-хроків 

Відповідальні та виконавці: Большукіна А.В., Байназарова О.О., Горбенко Т.І. 

№ 

з/п 
Форма проведення, тема Термін 

1 
Науково-методичний семінар «Духовно-моральне зростання 

молодої особистості здобувача освіти в умовах війни»  
Серпень 

2 

Науково-практичний семінар «Інтерактивні методи 

формування інфомедійної грамотності школярів в арсеналі 

класного керівника» 

Жовтень 

 

 

Школа педмайстерності вчителя-предметника «Інтеграція ключових умінь ХХІ століття 

в навчальні предмети Нової української школи»(2022 рік) 

(усього 12 годин; 4 заняття по 3 академічні години) 
У межах ХАБів «Якісна освіта», «Професійний розвиток» 

Учасники: учителі різних навчальних предметів закладів загальної середньої освіти 

Відповідальні та виконавці: Кротова І.В., Зайцева О.А., Моліна О.О., Косенко К.О. 

 

№з/п Форма проведення, тема Термін 

1 
Семінар-тренінг «Ключові уміння ХХІ століття: креативність 

та свобода творчості як умова вмотивованості вчителя, що 

навчається протягом життя» 

Листопад 

  

 

 

 

 

 

 



 

Школа грамотності для вчителів-предметників  

«Практичний курс української мови (з урахуванням змін нової редакції українського 

правопису)» (2022 рік) (усього15 годин; 6 занять по 2 години, 1 заняття— 3 години) 
У межах ХАБів «Якісна освіта», «Професійний розвиток» 

Учасники: учителі різних навчальних предметів закладів загальної середньої освіти 

Відповідальні та виконавці: Кротова І.В., Румянцева-Лахтіна О.О. 

№ 

з/п 
Форма проведення, тема Термін 

1 

Вебсемінар «Орфографія. Правопис слів іншомовного 

походження згідно з новою редакцією українського правопису. 

Подвоєння приголосних» 

Вересень 

2 

Вебсемінар «Морфологія. Числівник. Відмінювання 

числівників. Уживання числівників з іменниками. Числівники 

на позначення часу» 

Листопад 

3 
Вебсемінар «Чергування приголосних при словотворенні. 

Спрощення в групах приголосних» 
Грудень 

 

 

Школа моніторингу якості освіти «Практичні аспекти моніторингової діяльності на 

місцевому рівні та в закладах освіти» (2022 рік) 

(усього 15 годин; 1 заняття – 3 академічні години, 4 заняття по 3 академічні години) 

У межах ХАБів «Якісна освіта», «Професійний розвиток» 

Учасники: відповідальні за моніторинг на місцевому рівні 

Відповідальні та виконавці: Капустін І.В., Голтяй Т.М., Рудакова О.С. 

№ 

з/п 
Форма проведення, тема Термін 

1 

Науково-методичний семінар за темою «Основні підходи 

до аналізу результатів моніторингу якості освіти» (на 

платформі GoogleMeet) 

Жовтень 

2 

Науково-методичний семінар за темою «Організація 

моніторингової діяльності в закладах освіти» (на платформі 

GoogleMeet) 

Грудень 

 

 

Тематична школа педмайстерності 

«Освітній простір медіаграмотності закладу загальної середньої освіти»  

(2022 рік)(усього 15 годин; 5 занять по 3 академічні години) 

У межах ХАБу «Безпечна школа» 

Учасники: педагогічні працівники ЗЗСО області 

Відповідальні та виконавці: Ставицький С.Б., Дегтярьова Г.А. 

№ 

з/п 
Форма проведення, тема Термін 

1 

Науково-методичний семінар (дистанційно) «Особливості 

організації медіаосвітньої діяльності в закладах освіти: 

наступність та послідовність формування медіаграмотності» 

Вересень 

2 
Науково-практичний семінар (дистанційно) «Сучасні медіа та 

освітній простір: компетентнісний підхід у медіаосвіті» 
Жовтень 

3 
Науково-методичний семінар (дистанційно) «Вплив сучасних 

медіа на якість освіти» 
Листопад 

4 
Науково-практичний семінар (дистанційно) «Інтерактивні 

методи формування інфомедійної грамотності школярів» 
Грудень 

 



Тематична школа педмайстерності 

«Змішане навчання в освітньому просторі Нової української школи»  

(2022 рік)(усього 15 годин; 5 занять по3 академічні години) 

У межах ХАБів «Дистанційна освіта» 

Учасники: педагогічні працівники ЗЗСО області 

Відповідальні та виконавці: Ставицький С.Б., Василенко А.М. 

№ з/п Форма проведення, тема Термін 

1.  
Науково-методичний семінар (дистанційно) «Сучасні 

принципи та підходи до організації змішаного навчання» 
Вересень 

2.  

Науково-практичний семінар (дистанційно) «Технології 

змішаного навчання та їх потенціал у формуванні в учнів 

ключових компетентностей» 

Жовтень 

3.  

Науково-методичний семінар (дистанційно) «Методичні та 

дидактичні вимоги до структуризації освітнього процесу при 

змішаному навчанні» 

Листопад 

4.  

Науково-практичний семінар (дистанційно) «Цифровий 

освітній простір: формування метакомпетенцій учнів у 

партнерстві з батьками» 

Грудень 

 

 

Школа молодого фахівця психологічної служби «Розвиток професійної компетентності 

молодого фахівця психологічної служби» (2022рік) 

(усього 16 годин; 4 заняття по 4 академічні години) У межах ХАБу «Безпечна школа» 

Учасники: фахівці психологічної служби зі стажем роботи менше 3-хроків 

Відповідальні та виконавці: Носенко В.В., Замазій Ю.О. 

№ 
з/п 

Форма проведення, тема Термін 

1 
Семінар-практикум «Консультаційна робота з учасниками освітнього 

процесу» 
Вересень 

 

 

Школа молодого бібліотекаря «Основи бібліотечної професії» 

(усього 15 годин; 3 заняття по 4 академічні години, 1 заняття – 3 академічні години) 

У межах ХАБу «Якісна освіта» 

Відповідальні та виконавці: Ворфлік Л.В., Жеребкіна З.Г. 

№ 
з/п 

Форма проведення, тема Термін 

1. 

Семінар-практикум в асинхронному режимі «Упровадження 

УДК–одна з умов модернізації діяльності бібліотек закладів 

загальної середньої освіти» (трансляція на YouTube каналі) 

жовтень 

2. 

Семінар-практикум в асинхронному режимі «Інноваційна 

діяльність як складова професійної компетентності шкільного 

бібліотекаря» (трансляція на YouTube каналі) 

листопад 

 

 

 

 

 

 

 

 



Постійно діючий науково-практичний семінар «Педагог і дитина: особливості 

впровадження освітньої системи «Впевнений старт» 

(спільно з Інститутом психології імені Г.С. Костюка НАПН України)(2022 рік) 

У межах ХАБів «Якісна освіта», «Професійний розвиток педагога»  

(усього 12 годин; 3 заняття по 4 академічні години) 
Учасники: вихователі, музичні керівники, інструктори з фізичної культури ЗДО 

Відповідальні та виконавці: Большукіна А.В., Капустіна Н.О., Волкова І.В., Коченгіна М.В. 

.      № 

з/п 
Форма проведення, тема Термін 

1 
Вебсемінар «Практичні аспекти впровадження освітньої системи 

«Впевнений старт» в умовах закладу дошкільної освіти»  
Жовтень 

2 

Вебсемінар «Презентація кращих практик реалізації освітньої 

системи «Впевнений старт» в умовах закладу дошкільної 

освіти»  

Листопад 

 

 

Творча студія молодого вчителя початкових класів ЗЗСО 

 «Нетворкінг, або розвиток професійних компетентностей молодого вчителя початкових 

класів» (2022 рік) 

У межах ХАБів «Якісна освіта», «Професійний розвиток педагога» 

(усього15 годин; 5 занятьпо3 академічні години) 
Учасники: учителі початкових класів ЗЗСО зі стажем роботи до3-хроків 

Відповідальні та виконавці: Большукіна А.В., Коченгіна М.В. 

№ 
з/п 

Форма проведення, тема Термін 

1 

Вебконсультація «Готуємося до нового навчального року: 

принципи та методи організації онлайн навчання в умовах 

воєнного часу» 

Вересень 

2 
Вебконсультація «Практична реалізація завдань національно-

патріотичного виховання у початковій школі» 
Жовтень 

3 
Вебконсультація «Визначення перешкод і шляхів їх усунення 

щодо реалізації принципу наступності між дошкільною та 

початковою освітою» 

Листопад 

4 Підсумкове заняття «Представлення творчих проєктів»  Грудень 

 

Педагогічна майстерня «Література рідного краю. Минуле–сучасне–вічність: талановиті 

письменники Харківщини» (2021 - 2022 роки) 

(усього 12 годин; 3 заняття по 4 академічні години) 
У межах ХАБів «Якісна освіта», «Професійний розвиток педагога» 

Учасники: учителі української мови та літератури; письменники, представники Харківського 

літературного регіону 

Відповідальні та виконавці: Кротова І.В., Клімова С.В. 

№ 

з/п 
Форма проведення, тема Термін 

1 
Методичний прес-калейдоскоп за темою «Дослідницька 

діяльність учнів на уроках літератури рідного краю» 
Листопад 

 

 

 

 



Воркшоп (педагогічна майстерня) 

«Формування ціннісних орієнтацій дітей та молоді: виклики цифрової епохи»  

(2022 – 2023 роки). У межах ХАБ у «Моя країна – Україна» 

(усього 15 годин; 5 занять по 3 академічні години) 

Учасники: педагоги-майстри: заступники директорів з виховної роботи, педагоги-

організатори, класні керівники ЗЗСО 

Відповідальні та виконавці: Большукіна А.В., Байназарова О.О., ГорбенкоТ.І. 

№ з/п 
Форма проведення, тема Термін 

1 
Науково-практичний семінар «Цифровий освітній простір: 

особливості партнерства» 
Вересень 

2 
Науково-методичний семінар «Духовно-моральне виховання 

учнівської молоді в умовах цифрового середовища»  
Листопад 

 

 

Майстерня практичного психолога закладу освіти «Art-co-working» (2022 рік) 

(усього 16 годин; 4 заняття по 4 академічні години) 
У межах ХАБу «Безпечна школа» 

Учасники: фахівці психологічної служби зі стажем роботи менше 3-хроків 

Відповідальні та виконавці: Носенко В.В. 

№ з/п Форма проведення, тема Термін 

1 

Семінар-практикум (на платформі Googlemeet) «Арт-методи у 

роботі з учасниками освітнього процесу на засадах педагогіки 

партнерства. Адаптація учнів п’ятих класів у новій 

українській школі»  

Серпень 

2 

Семінар-практикум (на платформі Googlemeet) «Арт-методи в 

роботі зі здобувачами освіти щодо подолання наслідків 

військових дій» 

Вересень 

3 
Семінар-практикум (на платформі Googlemeet) «Арт-методи в 

роботі з педагогами та батьками. Робота із травмою» 
Грудень 

 

 

Тематична майстерня «Підвищення якості профілактичного напряму діяльності 

соціального педагога закладу загальної середньої освіти» (2022рік) 

(усього 16 годин; 4 заняття по 4 академічні години) 

У межах ХАБу «Безпечна школа» 

Учасники: соціальні педагоги зі стажем роботи більше 3-х років 

Відповідальні та виконавці: Носенко В.В. 

№ 
з/п 

Форма проведення, тема Термін 

1 
Тренінг «Ефективні методи розв’язання конфліктних ситуацій в 
освітньому середовищі» 

Жовтень 

 

 

 

 

 

 



Тематична майстерня класного керівника «Превентивне виховання в роботі класного 

керівника на засадах педагогіки партнерства» (2022рік) 

(усього 16 годин; 4 заняття по 4 академічні години)У межах ХАБу «Безпечна школа» 
Учасники: Педагогічні працівники 

Відповідальні та виконавці: Бандура В.В. 

№ 

з/п 
Форма проведення, тема Термін 

1 

Вебсемінар (на платформі Googlemeet)  «Формування 

толерантного ставлення до ВІЛ-позитивних дітей у закладах 

загальної середньої освіти». 

Серпень 

(сертифікаційна 

зустріч попередньої 

майстерні) 

2 
Вебсемінар «Система превентивного виховання як один із 

важливих аспектів у формуванні  та розвитку особистості». 
Вересень 

3 
Вебсемінар «Профілактика девіантної поведінки підлітків у 

закладах загальної середньої освіти». 
Жовтень 

4 
Вебсемінар «Запобігання та протидія домашньому насильству в 

умовах воєнного стану в Україні». 
Листопад 

5 
Практикум «Організація співпраці з батьками та громадськістю 

щодо виховання, яке базується на цінностях». 
Грудень 

 

 

Методичний івент 

«Нова українська школа: особливості роботи вчителя фізичної культури» 

(2021–2022роки) У межах ХАБу «Неперервній професійний розвиток» 

Усього 15 годин (5 занять по 3 академічні години) У межах ХАБу «Здорова школа» 

Учасники: керівники ТМО вчителів фізичної культури 

Відповідальні та виконавці: Большукіна А.В., Байназарова О.О., Волкова І.В. 

№ 

з/п 
Форма проведення, тема Термін 

1 
Науково-методичний семінар «Освітня галузь «Фізична 

культура»: змінюємося разом з НУШ» 
Серпень 

2 

Науково-методичний семінар «Новий зміст освіти: 

Державний стандарт базової середньої освіти та шляхи його 

реалізації» 

Вересень 

3 

Майстер-клас «Творча майстерність як складова 

професійного розвитку вчителя фізичної культури в 

контексті реалізації Нової української школи»  

Листопад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Інноваційний методичний кластер 

«Медіапростір закладу позашкільної освіти: територія творчості» (2022 рік) 

(усього 15 годин; 1 заняття – 3 академічні години, 3 заняття по 4 академічні години) 
У межах ХАБу «Педагогічна творчість» 

Учасники: керівники гуртків та методисти закладів позашкільної освіти 

Відповідальні та виконавці: Посмітна Ю.А., Вороніна Г.Л. 

№ 

з/п 
Форма проведення, тема Термін 

1. 
Зустріч в асинхронному режимі за темою 

«Медіакомпетентність у сучасній освіті: виклики та тенденції» 
Вересень 

2. 

Зустріч в асинхронному режимі за темою «Медіаосвіта як 

засіб формування та розвитку критичного мислення та 

патріотизму особистості» 

Жовтень 

3. 
Зустріч в асинхронному режимі за темою «Медіаграмотність 

як чинник підвищення якості позашкільної освіти» 
Листопад 

4. 
Зустріч в асинхронному режимі за темою «Медійна стратегія 

закладу позашкільної освіти» 
Грудень 

 

 

Методичний колоквіум «Організація діяльності психологічних служб на сучасному етапі 

реформування системи освіти в Україні» (2022рік) 

(усього 15 годин; 6 занять 2 по 1,5;4 по 3 академічні години) 

У межах ХАБу «Безпечна школа» 

Учасники: керівники та координатори психологічних служб територіальних громад 

Відповідальні та виконавці: Носенко В.В. 

№ 

з/п 
Форма проведення, тема Термін 

1.  

Нарада у режимі відео конференції (на платформі 

Googlemeet) за темою «Про особливості організації роботи 

психологічної служби у 2022/2023 навчальному році в умовах 

військового стану») 

Вересень 

2.  

Відеоконференція (на платформі Googlemeet) до 

Всеукраїнської кампанії «16 днів проти насильства» за темою 

«Напрями діяльності фахівців психологічної служби щодо 

попередження соціально небезпечних явищ» (3 години) 

Листопад 

3.  

Підсумкова відеоконференція (на платформі Googlemeet ) за 

темою «Кращі наробки моделей організації діяльності 

психологічної служби в умовах військового стану» (з досвіду 

роботи фахівців) (3 години) 

Грудень 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІІІ.6. Обласні науково-методичні заходи з різними категоріями педагогічних 

працівників 

 

Науково-методичні заходи з директорами, консультантами ЦПР ПП, спеціалістами 

МОУСО, директорами, заступниками директорів із НВР опорних ЗЗСО, заступниками 

директорів із НВР ЗЗСО обласного та державного підпорядкування 

У межах ХАБу «Відкрите партнерство» 

 

№ 
з/п 

Зміст роботи Учасники 
Термін 

виконання 
Відповідальні 
та виконавці 

1 

Обласний серпневий 

педагогічний тиждень 

«Розвиток освіти в 

регіоні в контексті 

діяльності регіонального 

проєкту «Освітній 

технопарк Харківщини– 

2030» 

Директори, 
консультанти 

ЦПРПП, спеціалісти 
МОУСО, директори, 

заступники 
директорів із НВР 

опорних ЗЗСО, 
заступники 

директорів із НВР 
ЗЗСО обласного та 

державного 
підпорядкування 

Серпень 

Покроєва Л.Д. 

Остапенко А.С. 

Єжелий В.М. 

2 

Звітно-аналітична 

методична конференція 

«Про підсумки спільної 

роботи КВНЗ 

«Харківська академія 

неперервної освіти» з 

МОУСО та ЦПРПП у 

2022 році» 

Консультанти 
ЦПРПП, 

Спеціалісти МОУСО, 
директори, 
заступники 

директорів із НВР 
опорних ЗЗСО, 

заступники 

директорів із НВР 

ЗЗСО обласного та 

державного 

підпорядкування 

Грудень 

Покроєва Л.Д. 

Остапенко А.С. 

Єжелий В.М. 

 

 

Обласні науково-методичні заходи  

«Особливості нормативно-правового та методичного забезпечення освітнього процесу 

Нової української школи» 

№з/п Зміст роботи Учасники Термін 
Відповідальні 

та виконавці 

1 

Консультування з питань 

нормативно-правового та 

методичного забезпечення 

освітнього процесу ЗЗСО 

Консультанти 

ЦПРПП, 

заступники 

директорів, 

керівники ТМО, 

учителі-

предметники 

За графіком 

консультацій 

Кротова І.В., 

методисти 

Центру 



2 

Вебсемінари «Особливості 

організації освітнього 

процесу НУШ у 2022/2023 

н. р.: впровадження нового 

Державного стандарту, 

навчання за новими 

модельними програмами, 

інноваційні підходи» 

Керівники ТМО 

вчителів-

предметників, 

учителі закладів 

ЗСО 

Серпень 

Кротова І.В., 

методисти 

Центру 

3 

Вебсемінар «Інтеграція 

підприємливості та 

фінансової грамотності в 

освітні галузі відповідно до 

нового Державного 

стандарту базової середньої 

освіти» 

Керівники ТМО 

вчителів-

предметників, 

учителі різних 

предметів 

закладів ЗСО 

Серпень 
Кротова І.В., 

Носик Н.Д. 

4 

Науково-практичний 

семінар в асинхронному 

режимі «Про організацію 

роботи педагогічних 

працівників закладів 

загальної середньої освіти в 

умовах реалізації нового 

Державного стандарту 

базової освіти» (5 клас) 

Директори опорних 

ЗЗСО; 

новопризначені 

директори, 

заступники 

директорів із НВР 

ЗЗСО; директори та 

консультанти 

ЦПРПП; 

директори, 

заступники 

директорів із НВР 

ЗЗСО обласного та 

державного 

підпорядкування; 

спеціалісти 

МОУСО 

Серпень 

Остапенко А.С. 

Єжелий В.М. 

Кротова І.В. 

Смирнова М.Є. 

Прощай М.В. 

Сировацька Л.О. 

5 

Вебконсультації 

«Організація навчання 

шкільних предметів 

державною мовою: 

особливості, завдання і 

забезпечення якості знань»  

Учителі-

предметники 
Вересень 

Кротова І.В., 

методисти 

Центру 

6 

Вебконсультація 

«Реалізація українознавчого 

компонента в навчанні 

іноземних мов у НУШ» 

Учителі 

іноземних мов 
Вересень 

Кротова І.В. 

Моліна О.О. 

7 

Вебсемінар «Особливості 

навчання інтегрованих 

курсів мовно-літературної 

освітньої галузі в 5-х класах 

НУШ» 

Учителі 

зарубіжної 

літератури, 

української мови 

та літератури 

Вересень 

Кротова І.В., 

Косенко К.О. 

Румянцева 

-Лахтіна О.О. 

Клімова С.В. 

8 

Вебконсультація «Виховання 

національно-патріотичної 

свідомості сучасних 

школярів на уроках 

української мови та 

літератури» 

Учителі 

української мови 

та літератури 

Жовтень 
Кротова І.В. 

Клімова С.В. 



9 

Вебконсультація 

«Особливості навчання хімії 

на сучасному етапі освіти, 

використання СТЕМ-

технологій» 

Учителі хімії Листопад  
Кротова І.В. 

Лелеко В.Г. 

10 

Вебконсультація 

«Особливості навчання 

фізики на сучасному етапі 

освіти, використання 

СТЕМ-технологій» 

Учителі фізики Листопад 
Кротова І.В. 

Федченко С.Г. 

11 

Вебінари за темою «Перші 

кроки впровадження нового 

Державного стандарту 

базової середньої освіти: 

підсумки, проблеми, шляхи 

їх вирішення і перспективи» 

Керівники ТМО 

вчителів-

предметників, 

учителі закладів 

ЗСО 

Грудень 

Кротова І.В., 

методисти 

Центру 

 

 

Науково-методичні заходи з питань дошкільної та початкової освіти 

У межах ХАБу «Якісна освіта» 

№ з/п Зміст роботи Учасники Термін 
Відповідальні та 

виконавці 

1.  

Вебконсультація 

«Програмо-

методичне 

забезпечення 

діяльності ЗДО у 

2022/2023 н.р.» 

Консультанти ЦПРПП, 

які відповідають за 

дошкільну освіту, 

керівники, вихователі-

методисти, педагогічні 

працівники ЗДО 

Серпень 

Большукіна А.В. 

Капустіна Н.О. 

Коченгіна М.В. 

2.  

Вебконсультація 

«Як змінити вектор 

навчання або новий 

навчальний рік в 

умовах воєнного 

часу» 

Консультанти ЦПРПП, 

які відповідають за 

початкову освіту, 

заступники директорів із 

НВР, учителі початкових 

класів 

Серпень 
Большукіна А.В. 

Коченгіна М.В. 

3.  

Вебконсультація 

«Актуальні питання 

діяльності ЗДО у 

2022/2023 н.р.» 

Працівники ЦПРПП, які 

відповідають за 

дошкільну освіту, 

керівники, вихователі-

методисти, педагогічні 

працівники ЗДО 

Вересень 

Большукіна А.В. 

Капустіна Н.О. 

Коченгіна М.В. 

4.  

Вебсемінар, 

присвячений 

Всеукраїнському 

Дню дошкілля 

Спеціалісти МОУО, 

директори (консультанти) 

ЦПРПП, керівники ТМО 

педагогічних працівників 

ЗДО, заступники 

директорів з НВР ЗЗСО 

обласного 

підпорядкування 

Вересень 

Большукіна А.В. 

Капустіна Н.О. 

Коченгіна М.В. 



5.  

Вебконсультація 

«Аналіз роботи 

закладів дошкільної 

освіти у 2022 році 

та завдання на 2023 

рік» (спільно з 

ДНіО в межах 

грудневого 

педагогічного 

тижня) 

Спеціалісти МОУО, 

директори 

(консультанти) ЦПРПП, 

заступники директорів з 

НВР ЗЗСО обласного 

підпорядкування 

Грудень 

Большукіна А.В. 

Капустіна Н.О. 

Коченгіна М.В. 

 

 

Заходи щодо реалізації завдань наступності 

 між дошкільною та початковою освітою 

У межах ХАБів «Професійний розвиток педагога», «Якість освіти» 

№ з/п Зміст роботи Учасники Термін 
Відповідальні та 

виконавці 

1.  

Вебконсультація 

«Удосконалення 

готовності педагогів 

до організації 

партнерства з 

батьками майбутніх 

першокласників і 

учнів задля 

підвищення культури 

відповідального 

батьківства 

Педагогічні 

працівники ЗДО, 

вчителі початкових 

класів 

Серпень 

Большукіна А.В. 

Капустіна Н.О.  

Коченгіна М.В. 

2.  

Вебсемінар 

«Забезпечення 

всебічного 

гармонійного 

розвитку 

особистості дитини 

шляхом якісної 

організації 

освітнього процесу 

на принципах 

наступності і 

перспективності між 

дошкільною та 

початковою 

освітою» 

Педагогічні 

працівники ЗДО, 

вчителі початкових 

класів 

Жовтень 

Большукіна А.В. 

Капустіна Н.О. 

Коченгіна М.В. 

 

 

ІІІ.7. Робота бібліотеки КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» 

Відповідальні: Жеребкіна З.Г., Павлова Г.М. 

№ 
з/п 

Заходи 
Категорія 

користувачів 

Термін 

виконання 

 

120-річчя від дня народження Юрія 

Яновського); 
• «Будь-якій долі любов дає відсіч…» (до 

475-річчя від дня народження 
Сервантеса); 

Усі користувачі 

Серпень 

Вересень 

Листопад 

Грудень 



• «І починається нічна, хрестів і піль 
розмова…» (до 150-річчя від дня 
народження Богдана Лепкого); 

• «Бо тінь журби мені на плечі впала…» (до 
130-річчя від дня народження Миколи 
Куліша) 

З метою реалізації Концепції Нової української 

школи організувати тематичні книжкові 

виставки (28): 

• Нова українська школа; 

• Дистанційна освіта; 
Формування здорового способу життя 

• стратегії, технології, практики; 

• Компетентнісний підхід в освіті; 

• Модернізація початкової школи; 

• Модернізація дошкільної освіти; 

• Позашкільний освітній простір; 

• Розвиток інклюзивної освіти; 

• Реалізація профільного навчання; 
• Сучасній школі – ефективну виховну 

систему; 

• Виховуємо громадянина-патріота; 

• Гендерна культура; 

• Практична медіаграмотність; 
• Класний керівник і батьки: розвиток 

партнерства; 

• Нові видання Академії; 

• Наукові обрії; 

• Управління освітою; 

• Харківщинознавство; 
• Практична психологія та соціальна 

робота в школі; 

• Книги-ювіляри– 2022; 
• «Рідна, калинова, щира й чудова–все це 

наша мова!» (до Міжнародного дня 
рідної мови); 

• «Світ дитячої літератури» (до 
Міжнародного дня дитячої книги); 

• Гіркий полин Чорнобиля (до дня 
Чорнобильської трагедії); 

• «Перемога в серцях поколінь» (до Дня 
перемоги над нацизмом у Другій 
Світовій війні); 

• «Барви європейських мов» (до 
Європейського дня мов) 

• «Сяє наша воля – наче макі в колір...» 
(до Дня Українського козацтва); 

• «Там, де живе рідна мова, живе 
український народ» (до Дня української 
писемності та мови); 

• «Історія нас горем вчить, щоб не 
забулось незабутнє» (до90-річчя пам’яті 
жертв Голодомору). 

Предметні (13): 

• Методичні матеріали для вчителя: 



– Українська мова та література; 

– Зарубіжна література; 

– Іноземні мови; 

– Фізика; 

– Математика; 

– Хімія; 

– Біологія; 

– Історія та правознавство; 

– Географія; 

– Інформатика; 

– Мистецтво; 

– Фізична культура; 
Трудове навчання. 

 
 

ІІІ.8. Організаційно-методичний супровід професійних педагогічних конкурсів 

У межах ХАБу «Педагогічна творчість» 

Організаційно-методичний проєкт «Професійний конкурс «Учитель року»*(2022 рік) 

№ 

з/п 
Зміст роботи Учасники 

Термін 

виконання 

Відповідальні та 

виконавці 

1. 

Організація консультацій 

для учителів-переможців 

першого туру 

всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року 

– 2022» до участі у 

другому турі конкурсу 

Переможці першого 

туру Всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року 

– 2022», методисти 

Центру методичної та 

аналітичної роботи, 

Центру медіа та 

інформаційних 

технологій 

Вересень-

грудень 

Посмітна Ю.А. 

Галушко Н.А. 

Кротова І.В. 

Ставицький С.Б. 

2. 

Ведення сайту першого 

туру всеукраїнського 

конкурсу «Учитель 

року» 

 Постійно Галушко Н.А. 

3. 

Підготовка та 

розміщення матеріалів 

переможців першого 

туру всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року-

2022» 

 
Вересень-

грудень 

Посмітна Ю.А. 

Галушко Н.А. 

*ІІ етап Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2022» буде проведено відповідно до наказу 

Міністерства освіти і науки України від 01.04.2022 № 285 «Про перенесення другого туру 

всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2022» через три місяці після завершення правового 

режиму воєнного стану в Україні (п.1 наказу). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Організаційно-методичний проєкт «Обласна тематична відкрита онлайн-виставка 

ефективного педагогічного досвіду «Освіта Харківщини ХХІ століття» 

( 2022 рік) 

№ 

з/п 
Зміст роботи Учасники 

Термін 

виконання 

Відповідальні та 

виконавці 

1. 

Підготовка проєкту наказу КВНЗ 

«Харківська академія неперервної 

освіти» «Про зміни в організації та 

проведенні у 2022 році обласних 

тематичних онлайн-виставок 

ефективного педагогічного досвіду 

«Освіта Харківщини ХХІ століття» 

 Вересень 
Посмітна Ю.А. 

Галушко Н.А. 

2. 

13 обласна тематична онлайн-

виставка ефективного педагогічного 

досвіду «Освіта Харківщини ХХІ 

століття» за темою «Нова українська 

школа: методична компетентність як 

складова професійної самореалізації 

педагога» 

Педагогічні 

колективи 

закладів ДО, 

ЗЗСО, ЗПО 

Жовтень 

Остапенко А.С. 

Посмітна Ю.А.  

Галушко Н.А. 

3. 

14 обласна тематична онлайн-

виставка ефективного педагогічного 

досвіду «Освіта Харківщини ХХІ 

століття» за темою «Нова українська 

школа: наступність дошкільної та 

початкової освіти – досвід і 

перспективи впровадження» 

Педагогічні 

колективи 

закладів ДО, 

ЗЗСО, ЗПО 

Грудень 

Посмітна Ю.А. 

Большукіна А.В. 

Коченгіна М.В. 

Галушко Н.А. 

4. 

Ведення сайту обласної тематичної 

онлайн-виставки ефективного 

педагогічного досвіду «Освіта 

Харківщини ХХІ століття» 

 

Постійно Галушко Н.А. 

5. 

Підготовка матеріалів описів 

ефективного педагогічного досвіду 

переможців  Обласної тематичної 

онлайн-виставки ефективного 

педагогічного досвіду «Освіта 

Харківщини ХХІ століття» до 

засідання науково-методичної ради 

Керівники 

закладів освіти 

– переможці 

Обласної 

тематичної 

онлайн-

виставки 

ефективного 

педагогічного 

досвіду 

«Освіта 

Харківщини 

ХХІ століття» 

Вересень-

грудень 

Посмітна Ю.А., 

експерти центрів, 

кафедр, секцій 

Академії 

6. 

Оновлення та ведення електронної 

бази даних та каталогу за напрямом 

«Обласна тематична онлайн-виставка 

ефективного педагогічного досвіду 

«Освіта Харківщини ХХІ століття» 

 Грудень 
Посмітна Ю.А. 

Галушко Н.А. 

 

 

 

 

 



Організаційно-методичний проєкт «Фестиваль «добрих практик» освітян Харківщини 

«Майстри педагогічної справи презентують» 

(2022 рік) 

№ 

з/п 
Зміст роботи Учасники 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

та виконавці 

1. 

Підготовка аналітичних матеріалів за 

результатами проведення Фестивалю 

«добрих практик» освітян 

Харківщини «Майстри педагогічної 

справи презентують» 

 Грудень 
Посмітна Ю.А. 

Єлізарова І.В. 

 

 

Організаційно-методичний міні-проєкт 

«Всеукраїнський конкурс «Джерело творчості» 

(2022 рік) 

№ 

з/п  
Зміст роботи Учасники 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

та виконавці 

1. 

Підготовка аналітичних матеріалів за 

результатами проведення ІІ (обласного) 

етапу Всеукраїнського конкурсу 

«Джерело творчості» у номінації 

«Керівник гуртка – 2022» 

 

Грудень 
Посмітна Ю.А. 

Єлізарова І.В. 

2. 

Оновлення електронної бази даних 

ефективного педагогічного досвіду 

роботи за напрямом «Конкурс 

«Джерело творчості» 

 

Грудень 
Посмітна Ю.А. 

Єлізарова І.В. 

* ІІІ (всеукраїнський)  етап буде проведено відповідно до наказу Міністерства освіти і науки 

України від 26.04.2022 № 385 «Про перенесення проведення III етапу Всеукраїнського конкурсу 

«Джерело творчості» через три місяці після завершення правового режиму воєнного стану в 

Україні (п.1 наказу) 

 

 

Організаційно-методичний міні-проєкт 

«Всеукраїнський конкурс рукописів навчальної 

літератури для закладів позашкільної освіти» 

(2022 рік) 

№ 

з/п 
Зміст роботи Учасники 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

та виконавці 

1. 

Оновлення інформаційної бази 

даних авторських навчальних 

програм з позашкільної освіти, 

парціальних програм. 

 

Протягом 

ІІ півріччя 

Посмітна Ю.А. 

Єлізарова І.В 

 

 



ІІІ.9. План проведення моніторингових досліджень якості освіти у 2022 році 

У межах ХАБу «Якісна освіта» 

№ 

з/п 

Назва моніторингового  

дослідження 

(у межах проєкту) 

Категорія 

учасників 
Термін 

Відповідальні 

та виконавці 

1. Загальнодержавні моніторингові дослідження 

2.1 

Дослідження стану розвитку 

позашкільної освіти в Україні 

(лист ДНУ «Інститут модернізації 

змісту освіти» від 28.09.2021 

№ 22.1/10-2245 «Про проведення 

дослідження стану розвитку 

позашкільної освіти» 

Керівники ЗПО, 

керівники 

гуртків, 

вихованці, 

батьки 

вихованців 

Листопад 
Капустін І.В. 

Голтяй Т.М. 

2. Регіональні моніторингові дослідження якості освіти 

3.1 

Дослідження актуальних питань у 

галузі загальної середньої освіти 

(вибір учителями, які раніше 

викладали російську мову, 

галузевих і міжгалузевих 

інтегрованих курсів; готовність 

учителів до роботи в 5 класах) 

Керівники, 

учителі закладів 

загальної 

середньої освіти 

Серпень 

Капустін І.В. 

Голтяй Т.М. 

Мілаш О.О. 

3.2 

Забезпечення якості освіти 

в закладах дошкільної та загальної 

середньої освіти 

Керівники 

закладів 

дошкільної, 

загальної 

середньої освіти 

Жовтень-

листопад 

Капустін І.В. 

Голтяй Т.М. 

Мілаш О.О. 

3.3 

Якість освітньої діяльності в 

закладах дошкільної освіти в 

умовах підготовки до Нової 

української школи 

Керівники ЗДО, 

вихователі, 

батьки 

вихованців 

Жовтень 

Капустін І.В. 

Голтяй Т.М. 

Мілаш О.О. 

3.4 Результати НМТ Учні 11 класів 
Вересень-

жовтень 

Капустін І.В. 

Голтяй Т.М. 

Мілаш О.О. 

 

 

ІІІ.10. Організаційний та науково-методичний супровід інклюзивної освіти та 

формування основ здорового способу життя (харчування) в закладах дошкільної  

та загальної середньої освіти 

№ 

з/п  
Зміст роботи Учасники 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

та виконавці 

1. 

Веб-консультація для директорів 

інклюзивно-ресурсних центрів 

«Організація  роботи інклюзивно-

ресурсного центру в сучасних 

умовах: управлінський аспект» 

Директори ІРЦ серпень Лященко В.М. 

Лиско О.О. 

 



Інклюзивний марафон «Безбар’єрна Україна» (2022рік) 

(спільно з секцією інклюзивної освіти) 

У межах ХАБу «Інклюзивна освіта» 

№з/

п 

Форма проведення, 

тема  
Категорія учасників Термін 

Відповідальні та 

виконавці 

1.  

Науково-практичний 

семінар «Забезпечення 

індивідуальної освітньої 

траєкторії учня з ООП» 

Фахівці (консультанти) 

інклюзивно-ресурсного 

центру, педагогічні 

працівники закладів 

освіти з інклюзивною 

формою навчання 

вересень 
Лященко В.М. 

Байназарова О.О. 

2. 

Науково-практичний 

семінар «Створення 

безбар′єрного простору 

освітнього середовища» 

Фахівці (консультанти) 

інклюзивно-ресурсного 

центру, педагогічні 

працівники закладів 

освіти з інклюзивною 

формою навчання 

жовтень 
Лященко В.М. 

Байназарова О.О. 

3. 

Семінар-практикум 

«Зміст освітнього 

процесу особи з ООП в 

умовах інклюзивного 

навчання» 

Фахівці (консультанти) 

інклюзивно-ресурсного 

центру, педагогічні 

працівники закладів 

освіти з інклюзивною 

формою навчання 

листопад 
Лященко В.М. 

Байназарова О.О. 

 

 

ІІІ. 11.Дослідно-експериментальна діяльність всеукраїнського та регіонального рівнів у 

закладах освіти Харківської області 

№ 

з/п 

Тематика дослідно-

експериментальної 

діяльності 

Заклади освіти 

Назва 

документу, 

що регламентує  

участь у 

дослідно-

експерименталь

ній діяльності 

Партнери 
Відповідальні та 

виконавці 

Всеукраїнський рівень 

1. 

«Розроблення і 

впровадження 

навчально-

методичного 

забезпечення 

початкової освіти в 

умовах реалізації 

нового Державного 

стандарту початкової 

загальної середньої 

освіти» 

4 заклади освіти: 

Харківська гімназія 

№12 Харківської 

міської ради 

Харківської області, 

Комунальний заклад 

«Хорошівський ліцей 

Безлюдівської селищної 

ради», Комунальний 

заклад «Богодухівський 

ліцей № 2» 

Богодухівської міської 

ради Богодухівського 

району Харківської 

області, 

Красноградський ліцей 

№1 ім. О.І. Копиленка 

Красноградської міської 

ради Харківської 

Наказ МОН 

України від 

13.07.2017 

№ 1028 

(2017-2022  

роки) 

ДНУ «ІМЗО», 

Інститут 

педагогіки НАПН 

України 

Большукіна А.В. 



області 

2. 

«Розроблення і 

впровадження 

навчально-

методичного 

забезпечення для 

закладів загальної 

середньої освіти в 

умовах реалізації 

Державного стандарту 

базової середньої 

освіти» 

4 заклади освіти: 

Харківська гімназія 

№12 Харківської 

міської ради 

Харківської області, 

Комунальний заклад 

«Хорошівський ліцей 

Безлюдівської селищної 

ради», Комунальний 

заклад «Богодухівський 

ліцей № 2» 

Богодухівської міської 

ради Богодухівського 

району Харківської 

області, 

Красноградський ліцей 

№1 ім. 

О.І. Копиленка 

Красноградської міської 

ради Харківської 

області 

Наказ МОНУ 

№ 406від 

02.04.2021 

(2021-2027  

роки) 

Інститут 

педагогіки НАПН 

України, 

НАПН України 

Большукіна А.В. 

3. 

«Розроблення і 

впровадження 

навчально-

методичного 

забезпечення 

інтегрованого курсу 

«Природничі науки» 

для 10-11 класів 

закладів загальної 

середньої освіти» 

10 закладів освіти: 

Комунальний заклад 

«Зміївський ліцей № 1 

імені двічі Героя 

Радянського Союзу  

 З.К. Слюсаренка» 

Зміївської міської ради 

Чугуївського району 

Харківської області, 

Комунальний заклад 

«Харківський 

університетський ліцей 

Харківської міської 

ради Харківської 

області», Комунальний 

заклад «Первомайський 

ліцей № 2 

Первомайської міської 

ради Харківської 

області», Комунальний 

заклад «Пісочинський 

ліцей "Мобіль" 

Пісочинської селищної 

ради Харківського 

району Харківської 

області», Люботинська 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 3 

Люботинської міської 

ради Харківської 

області, Комунальний 

заклад «Шарівський 

ліцей» Богодухівської 

міської ради 

Богодухівського району 

Харківської області, 

Наказ МОН 

України від 

03.08.2018 р. 

№ 863 

 (2018-2022 

роки) 

Інститут 

педагогіки НАПН 

України 

Савич О.М. 



Богуславська 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів Борівської 

селищної ради, 

Комунальний заклад 

«Мереф'янська 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 3» 

Мереф'янської міської 

ради Харківської 

області, Хрестищенська 

гімназія 

Красноградської міської 

ради Харківської 

області, Харківська 

гімназія  

№ 86 Харківської 

міської ради 

Харківської області 

4. 

«Організаційно-

педагогічні умови 

формування в учнів 

м’яких навичок 

шляхом соціально-

емоційного та 

етичного навчання» 

1 заклад освіти: 

Комунальний заклад 

«Люботинська 

спеціалізована 

мистецька школа-

інтернат “Дивосвіт”» 

Харківської обласної 

ради 

Наказ МОН 

України від 

18.11.2019 

№ 1431 

(2019-2024 

роки) 

Інститут 

педагогіки НАПН 

України 

Носенко В.В. 

5. 

«Педагогічні умови 

становлення і 

розвитку особистості 

на ранніх етапах 

онтогенезу» 

2 заклади освіти: 

Заклад дошкільної 

освіти (ясла-садок) № 

13 комбінованого типу 

Ізюмської міської ради, 

Комунальний заклад 

«Дошкільний 

навчальний заклад 

(ясла-садок) №279 

Харківської міської 

ради» 

Наказ МОН 

України  від 

21.02.2020   

№ 266 

 (2019-2022 

роки) 

Інститут проблем 

виховання НАПН 

України 

Капустіна Н.О. 

6. 

«Формування 

гуманістичних 

відносин між 

учасниками 

освітнього процесу 

шляхом упровадження 

моделі «Мирна 

школа» 

2 заклади освіти: 

Комунальний заклад 

«Мереф'янський ліцей 

№ 5 імені 

В.П. Мірошниченка  

з дошкільним 

підрозділом» 

Мереф'янської міської 

ради Харківської 

області, Комунальний 

заклад «Першотравнева 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів» 

Зміївської міської ради 

Чугуївського району 

Харківської області 

Наказ МОН 

України від 

01.11.2019 

№ 1368 

(2019-2022 

роки) 

Український 

науково-

методичний центр 

практичної 

психології і 

соціальної роботи 

НАПН України 

Носенко В.В. 



7. 

«Реалізація 

компетентнісного 

підходу в науково-

педагогічному проєкті 

«Інтелект України» на 

базі загальноосвітніх 

навчальних закладів» 

Харківська гімназія 

№ 169 Харківської 

міської ради 

Харківської області 

Наказ МОНУ № 

1319 від 

02.11.2016 

(2016-2022) 

ДНУ «ІМЗО» Большукіна А.В. 

8. 

«Електронний 

підручник для 

загальної середньої 

освіти» 

 (E-

book for secondary edu

cation (EBSE)) 

КЗ «Валківський ліцей 

імені Олександра 

Масельського  

Валківської міської 

ради Харківської 

області» 

КЗ «Ветеринарний 

ліцей» Дергачівської 

міської ради 

Харківської області 

КЗ «Первомайський 

ліцей №7 

Первомайської міської 

ради Харківської 

області» 

Слобожанська гімназія 

№2 Слобожанської 

селищної ради 

Чугуївського району 

Харківської області 

 

Накази МОНУ: 

№ 957 від 

31.08.18;  

№ 1382 від 

1.11.19, 

лист ДНУ 

«Інститут 

модернізації 

змісту освіти» 

від 03.12.2021 № 

22.1/10-2737 

ДНУ «Інститут 

модернізації 

змісту освіти» 

Кротова І.В., 

Лелеко В.Г. 

9. 

«Створення й 

упровадження моделі 

національного 

освітнього технопарку 

з підвищення якості 

дошкільної та 

загальної середньої 

освіти за участі 

закладів освіти, які 

працюють за науково-

педагогічним 

проєктом «Інтелект 

України» 

Харківська гімназія 

№169 Харківської 

міської ради 

Харківської області 

Наказ МОНУ № 

734 від 

29.06.2021   

(2021-2030) 

НДІ 

експериментально

ї дидактики 

ХНПУ ім. 

Г.С. 

Сковороди 

Большукіна А.В. 



Регіональний рівень 

1. 

«Науково-методичні 

основи створення 

моделі наскрізної 

медіаосвіти  в 

закладах освіти 

Харківської області» 

92 заклади освіти 

Наказ ДНіО ХОДА 

від 08.11.2019 

№ 306 

(2019-2024 роки) 

 Дегтярьова Г.А. 

2. 

«Художньо-естетичне 

виховання учнів у 

школі повного дня» 

Харківська 

спеціалізована 

школа  з 

поглибленим 

вивченням окремих 

предметів № 133 

«Ліцей мистецтв» 

Харківської міської 

ради Харківської 

області 

Наказ 

ДНіО ХОДА 

 від14.02.2017 

№ 30 

(2017-2022 роки) 

 Посмітна Ю.А. 

3. 

«Становлення та 

розвиток соціального 

партнерства як 

ефективного фактору 

забезпечення 

стабільності та 

перспектив освіти: 

проблеми формування 

і тенденції розвитку на 

базі Харківського 

гуманітарного 

університету» 

Харківський 

гуманітарний 

університет 

«Народна 

українська 

академія» 

Наказ ДНіО ХОДА 

від 02.07. 2018  

№ 203 

(2018-2022 роки) 

Харківський 

гуманітарний 

університет 

«Народна 

українська 

академія» 

Колесник О.В. 

4. 

«Формування деяких 

складових готовності 

до подальшої служби 

(роботи) у 

правоохоронних 

органах здобувачів 

освіти закладів 

профільної середньої 

освіти відповідно до 

умов виконання 

Україною ключових 

зобов'язань щодо 

забезпечення 

гендерної рівності» 

Комунальний 

заклад 

«Харківський ліцей 

з посиленою 

військово-фізичною 

підготовкою 

“Правоохоронець”» 

Харківської 

обласної ради 

Наказ ДНіО ХОДА 

від 03.09.2021 

№ 119 

(2021-2024  роки) 

Кафедра 

соціальної роботи 

факультету 

психології 

Київського 

національно на 

університету ім. 

Т.Г.Шевченка, 

Національний 

університет 

цивільного 

захисту України, 

Харківський 

університет 

внутрішніх справ, 

Центр гендерної 

культури 

Сідорчук В.П. 

5. 

«Про формування і 

розвиток 

підприємливості та 

фінансової 

грамотності учнів 

закладів загальної 

середньої освіти 

Харківщини» 

Заклади освіти 

Харківської області 

Наказ ДНіО ХОДА  

від 03.09.2021 

№ 119  

(2021-2024 роки) 

Департамент 

науки і освіти 

ХОДА 

Носік Н.Д. 

 



 

Модуль ІІІ. 

Циклограма проведення науково-методичних заходів для різних категорій педагогічних працівників 

Тематичні науково-методичні заходи для різних категорій педагогічних працівників 

Місяць Форма, тема заходу Категорія учасників Виконавець Відповідальний 

Серпень 

Науково-методичний семінар «Духовно-

моральне зростання молодої особистості 

здобувача освіти в умовах війни» у межах 

Школи молодого класного керівника ЗЗСО 

«Сучасний класний керівник –  

провайдер освітніх змін Нової української 

школи» 

Класні керівники зі стажем роботи 

до 3-х років 

Большукіна А.В. 

Горбенко Т.І. 

Байназарова О.О. 

Большукіна А.В. 

Байназарова О.О. 

Серпень 

Науково-методичний семінар «Освітня галузь 

«Фізична культура»: змінюємося разом з 

НУШ» у межах методичного івенту за темою 

«Нова українська школа: особливості роботи 

вчителя фізичної культури» 

Керівники ТМО вчителів фізичної 

культури 

Большукіна А.В. 

Волкова І.В. 

Байназарова О.О. 

Большукіна А.В. 

Байназарова О.О. 

Серпень 

Вебконсультація для директорів інклюзивно-

ресурсних центрів «Організація роботи 

інклюзивно-ресурсного центру в сучасних 

умовах: управлінський аспект» 

Директори ІРЦ 
Лященко В.М. 

Лиско О.О. 
Лященко В.М. 

Серпень 

Вебсемінари «Особливості організації 

освітнього процесу НУШ у 2022/2023 н. р.: 

впровадження нового Державного стандарту, 

навчання за новими модельними програмами, 

інноваційні підходи» (у межах обласного 

серпневого педагогічного тижня: «Розвиток 

освіти в регіоні в контексті діяльності 

регіонального проєкту «Освітній технопарк 

Харківщини – 2020») 

Керівники ТМО вчителів-

предметників, учителі закладів ЗСО 

Кротова І.В., 

методисти Центру 
Кротова І.В. 



Серпень 

Вебсемінар «Інтеграція підприємливості та 

фінансової грамотності в освітні галузі 

відповідно до нового Державного стандарту 

базової середньої освіти»(у межах обласного 

серпневого педагогічного тижня: «Розвиток 

освіти в регіоні в контексті діяльності 

регіонального проєкту «Освітній технопарк 

Харківщини – 2020») 

Керівники ТМО вчителів-

предметників, учителі різних 

предметів закладів ЗСО 

Кротова І.В.  

Носик Н.Д. 
Кротова І.В. 

Серпень 

Вебсемінар «Формування толерантного 

ставлення до ВІЛ-позитивних дітей у закладах 

загальної середньої освіти» 

Педагогічні працівники (класні 

керівники) 

Носенко В.В. 

Бандура В.В. 

Волкова І.В. 

Носенко В.В. 

Серпень 

Інструктивно-методичний семінар (на 

платформі Googlemeet) «Сучасні тенденції 

розвитку спеціальної освіти: соціалізація 

особистості та адаптація  п’ятикласників у 

санаторних та спеціальних закладів освіти в 

умовах нової української школи». 

Працівники психологічної служби 

закладів обласного та державного 

підпорядкування 

Носенко В.В. 

Замазій Ю.О. 
Носенко В.В. 

Серпень 

Методичні матеріали до семінару-практикуму 

«Арт-методи у роботі з учасниками освітнього 

процесу на засадах педагогіки партнерства. 

Адаптація учнів п’ятих класів у новій 

українській школі» 

Практичні психологи стаж більше 3-

х років 

Носенко В.В. 

Байназарова О.О. 

Разводова Т.О. 

Носенко В.В. 

Байназарова О.О. 

Серпень 

Вебконсультація «Програмо-методичне 

забезпечення діяльності ЗДО 

 у 2022/2023 н.р.» 

Консультанти ЦПРПП, які 

відповідають за дошкільну освіту, 

керівники, вихователі-методисти, 

педагогічні працівники ЗДО 

Большукіна А.В. 

Капустіна Н.О. 

Коченгіна М.В. 

Большукіна А.В. 

Коченгіна М.В. 

Серпень 

Вебконсультація «Як змінити вектор навчання 

або новий навчальний рік в умовах воєнного 

часу» 

Консультанти ЦПРПП, які 

відповідають за початкову освіту, 

заступники директорів із НВР, 

учителі початкових класів 

Большукіна А.В. 

Прасол І.О. 

Коченгіна М.В. 

Большукіна А.В.  

Коченгіна М.В. 



Серпень 

Вебконсультація «Удосконалення готовності 

педагогів до організації партнерства з 

батьками майбутніх першокласників і учнів 

задля підвищення культури відповідального 

батьківства» у межах заходів реалізації завдань 

наступності між дошкільною та початковою 

освітою 

Вихователі, вихователі-методисти 

ЗДО та вчителі початкових класів 

ЗЗСО 

Большукіна А.В. 

Капустіна Н.О.  

Прасол І.О. 

Коченгіна М.В. 

Большукіна А.В.  

Коченгіна  М.В. 

Серпень 

Науково-методичний семінар «Реалізація 

інформатичної освітньої галузі Нової 

української школи на першому адаптаційному 

циклі базової середньої освіти» 

Учителі інформатики Ставицький С.Б. 
Ставицький С.Б. 

Василенко Ю.М. 

Серпень 

Веб-консультація для педагогічних 

працівників закладів позашкільної освіти «Про 

організацію освітнього процесу в закладах 

позашкільної освіти у 2022-2023 навчальному 

році» 

Педагогічні працівники ЗПО Посмітна Ю.А. Посмітна Ю.А. 

Серпень 

Вебконсультація «Забезпечення якості освіти в 

закладах дошкільної освіти: висновки та 

пропозиції» 

Відповідальні за моніторинг у 

територіальних громадах (районах 

міста Харкова), керівники закладів 

дошкільної та загальної середньої 

освіти, директорів) ЗЗСО, керівники 

(вихователі-методистів) ЗДО 

Капустін І.В. 

Голтяй Т.М. 

Мілаш О.О. 

Капустін І.В. 

Серпень 

Вебконсультація «Забезпечення якості освіти в 

закладах загальної середньої освіти: висновки 

та пропозиції» 

Відповідальні моніторинг у 

територіальних громадах (районах 

міста Харкова), керівники закладів 

дошкільної та загальної середньої 

освіти, директорів) ЗЗСО, директори 

(заступники директорів) ЗЗСО 

Капустін І.В. 

Голтяй Т.М.  

Мілаш О.О. 

Капустін І.В. 

Вересень 

Школа керівних кадрів (спеціалісти МОУО, 

консультанти ЦПРПП, новопризначені 

директори, заступники директорів ЗЗСО з 

НВР, директори опорних шкіл). Науково-

практичний веб-семінар у асинхронному 

форматі «Нормативно-правові основи 

Спеціалісти МОУО, консультанти 

ЦПРПП, новопризначені директори, 

заступники директорів ЗЗСО з НВР, 

директори опорних шкіл 

Єжелий В.М. 

Смирнова М.Є. 

Остапенко А.С. 

Єжелий В.М. 

Смирнова М.Є. 



організації життєдіяльності сучасного закладу 

загальної середньої освіти» 

Вересень 

Школа керівних кадрів (спеціалісти МОУО, 

консультанти ЦПРПП, новопризначені 

директори, заступники директорів ЗЗСО з 

НВР, директори опорних шкіл). Науково-

практичний веб-семінар у асинхронному 

форматі «Формування ефективної внутрішньої 

системи забезпечення якості освіти закладу 

загальної середньої освіти» 

Спеціалісти МОУО, консультанти 

ЦПРПП, новопризначені директори, 

заступники директорів ЗЗСО з НВР, 

директори опорних шкіл 

Єжелий В.М. 

Смирнова М.Є. 

Остапенко А.С. 

Єжелий В.М. 

Смирнова М.Є. 

Вересень 

Школа керівних кадрів (спеціалісти МОУО, 

консультанти ЦПРПП, новопризначені 

директори, заступники директорів ЗЗСО з 

НВР, директори опорних шкіл). Веб-

консультація «Організація патріотичного 

виховання» 

Спеціалісти МОУО, консультанти 

ЦПРПП, новопризначені директори, 

заступники директорів ЗЗСО з НВР, 

директори опорних шкіл 

Єжелий В.М. 

Смирнова М.Є. 

Остапенко А.С. 

Єжелий В.М. 

Смирнова М.Є. 

Вересень 

«Школа грамотності для вчителів-

предметників «Практичний курс української 

мови (з урахуванням змін нової редакції 

українського правопису)»: Вебсемінар за 

темою «Орфографія. Правопис слів 

іншомовного походження згідно з новою 

редакцією українського правопису. Подвоєння 

приголосних» 

Учителі різних предметів закладів 

загальної середньої освіти 

Румянцева-

Лахтіна О.О. 
Кротова І.В. 

Вересень 

Школа молодого фахівця. Методичні 

матеріали до семінару-практикуму 

«Консультаційна робота з учасниками 

освітнього процесу. Адаптація учнів п’ятих 

класів в умовах впровадження стандартів нової 

української школи» 

Фахівці психологічної служби стаж 

до 3-х років 

Носенко В.В. 

Замазій Ю.О. 
Носенко В.В.  



Вересень 

Тематична школа педмайстерності «Освітній 

простір медіаграмотності закладу загальної 

середньої освіти». Науково-методичний 

семінар (дистанційно) «Особливості 

організації медіаосвітньої діяльності в 

закладах освіти: наступність та послідовність 

формування медіаграмотності» 

Педагогічні працівники ЗЗСО 
Ставицький С.Б. 

Дегтярьова Г.А.  

Ставицький С.Б. 

Дегтярьова Г.А. 

Вересень 

Тематична школа педмайстерності «Змішане 

навчання в освітньому просторі Нової 

української школи». Науково-методичний 

семінар (дистанційно) «Сучасні принципи та 

підходи до організації змішаного навчання» 

Педагогічні працівники ЗЗСО 
Ставицький С.Б. 

Василенко Ю.М. 

Ставицький С.Б. 

Василенко Ю.М 

Вересень 

Науково-практичний семінар «Цифровий 

освітній простір: особливості партнерства» у 

межах воркшопу (педагогічної майстерні) 

«Формування ціннісних орієнтацій дітей та 

молоді: виклики цифрової епохи» 

Заступники директорів з виховної 

роботи, педагоги-організатори, 

класні керівники ЗЗСО 

Большукіна А.В. 

Горбенко Т.І. 

Байназарова О.О. 

Большукіна А.В. 

Байназарова О.О. 

Вересень 

Науково-методичний семінар «Новий зміст 

освіти: Державний стандарт базової середньої 

освіти та шляхи його реалізації» у межах 

методичного івенту за темою «Нова українська 

школа: особливості роботи вчителя фізичної 

культури» 

Керівники ТМО вчителів фізичної 

культури 

Большукіна А.В., 

Байназарова 

О.О.Волкова І.В. 

Большукіна А.В., 

Байназарова О.О. 

Вересень 

Інклюзивний марафон «Безбар’єрна Україна». 

Науково-практичний семінар «Забезпечення 

індивідуальної освітньої траєкторії учня з 

особливими освітніми потребами» 

Педагогічні працівники закладів 

загальної середньої освіти 

ЛященкоВ.М. 

БайназароваО.О. 

Лященко В.М. 

БайназароваО.О. 

Вересень 

Вебконсультація «Готуємося до нового 

навчального року: принципи та методи 

організації онлайн навчання в умовах воєнного 

часу» у межах творчої студії молодого вчителя 

початкових класів ЗЗСО за темою 

«Нетворкінг, або розвиток професійних 

Учителі початкових класів ЗЗСО зі 

стажем роботи до 3-х років 

Большукіна А.В. 

Прасол І.О. 

Коченгіна М.В. 

Большукіна А.В. 

Коченгіна М.В. 



компетентностей молодого вчителя 

початкових класів» 

Вересень 

Вебконсультації «Організація навчання 

шкільних предметів державною мовою: 

особливості, завдання і забезпечення якості 

знань» 

Учителі-предметники  
Методисти 

Центру 
Кротова І.В. 

Вересень 
Вебконсультація «Реалізація українознавчого 

компонента у навчанні іноземних мов у НУШ» 
Учителі іноземних мов 

Кротова І.В. 

Моліна О.О. 
Кротова І.В 

Вересень 

Вебсемінар «Особливості навчання 

інтегрованих курсів мовно-літературної 

освітньої галузі в 5-х класах НУШ» 

Учителі зарубіжної літератури, 

української мови та літератури 

Косенко К.О. 

Клімова С.В. 

Румянцева-

Лахтіна О.О. 

Кротова І.В 

Вересень 

Нарада у режимі відео конференції (на 

платформі Googlemeet ) в межах методичного 

колоквіуму «Про особливості організації 

роботи психологічної служби у 2022/2023 

навчальному році в умовах військового 

стану») 

Керівники, координатори 

психологічних служб громад 

Харківської області 

Носенко В.В., 

методисти Центру 
Носенко В.В. 

Вересень 

Вебконсультація «Консультативна діяльність в 

межах надання першої психологічної 

допомоги. Алгоритм дій» 

Фахівці психологічної служби 
Носенко В.В., 

методисти Центру 
Носенко В.В. 

Вересень 

Семінар-практикум «Арт-методи в роботі зі 

здобувачами освіти щодо подолання наслідків 

військових дій» 

Практичні психологи стаж більше  

3-х років 

Носенко В.В. 

Байназарова О.О. 

Разводова Т.О. 

Носенко В.В. 

Байназарова О.О. 

Вересень 

Вебсемінар «Система превентивного 

виховання як один із важливих аспектів у 

формуванні та розвитку особистості» 

Педагогічні працівники (класні 

керівники) 

Носенко В.В. 

Бандура В.В. 
Носенко В.В.  

Вересень 
Вебконсультація «Актуальні питання 

діяльності ЗДО у 2022/2023 н.р.» 

Працівники ЦПРПП, які 

відповідають за дошкільну освіту, 

керівники, вихователі-методисти, 

педагогічні працівники ЗДО 

Большукіна А.В 

Капустіна Н.О. 

Коченгіна М.В. 

Большукіна А.В. 

Коченгіна М.В. 



Вересень 
Вебсемінар, присвячений Всеукраїнському 

Дню дошкілля 

Спеціалісти МОУО, директори 

(консультанти) ЦПРПП, керівники 

ТМО педагогічних працівників ЗДО, 

заступники директорів з НВР ЗЗСО 

обласного підпорядкування  

Большукіна А.В 

Капустіна Н.О. 

Коченгіна М.В 

Большукіна А.В. 

Коченгіна М.В. 

Вересень 

Вебінар з питань методичного забезпечення 

викладання інформатики в умовах воєнного 

стану 

Учителі інформатики Ставицький С.Б. 
Ставицький С.Б. 

Василенко Ю.М. 

Вересень 

Веб-консультація для педагогічних 

працівників закладів освіти «Організація та 

проведення ХІІІ Онлайн-виставки «Нова 

українська школа: методична компетентність 

як складова професійної самореалізації 

педагога» 

Спеціалісти місцевих органів 

управління у сфері освіти, 

методисти методичних служб, 

директори та консультанти ЦПРПП, 

педагогічні працівники закладів ДО, 

ЗЗСО, ЗПО 

Посмітна Ю.А. 

Галушко Н.А. 
Посмітна Ю.А. 

Вересень 

Зустріч в асинхронному режимі за темою 

«Медіакомпетентність у сучасній освіті: 

виклики та тенденції» (у межах інноваційного 

методичного кластеру) 

Керівники гуртків та методисти 

ЗПО 

Посмітна Ю.А. 

Вороніна Г.Л. 

Єлізарова І.В. 

Посмітна Ю.А. 

Вересень 
Онлайн-семінар «Особливості моніторингових 

досліджень у 2022/2023 н. р.» 

Відповідальні за моніторинг у 

територіальних громадах (районах 

міста Харкова), керівники закладів 

дошкільної та загальної середньої 

освіти 

Капустін І.В. 

Голтяй Т.М.  

Мілаш О.О. 

Капустін І.В. 

Вересень 

Методична студія «Бібліотека Нової 

української школи: партнерство, розвиток, 

перспективи» 

Консультанти центрів професійного 

розвитку педагогічних працівників, 

бібліотекарі закладів освіти 

Ворфлік Л.В. 

Латишева Т.В. 

Жеребкіна З.Г. 

Ворфлік Л.В. 

Жеребкіна З.Г. 

Жовтень 
Міжнародна виставка «Інноватика в сучасній 

освіті» 
Заклади освіти Большукіна А.В. Большукіна А.В. 

Жовтень 

Школа керівних кадрів (спеціалісти МОУО, 

консультанти ЦПРПП, новопризначені 

директори, заступники директорів ЗЗСО з 

НВР, директори опорних шкіл). Науково-

практичний веб-семінар у асинхронному 

Спеціалісти МОУО, консультанти 

ЦПРПП, новопризначені директори, 

заступники директорів ЗЗСО з НВР, 

директори опорних шкіл 

Єжелий В.М. 

Смирнова М.Є. 

Остапенко А.С. 

Єжелий В.М. 

Смирнова М.Є. 



форматі «Нормативно-правові аспекти 

організації та проведення атестації та 

сертифікації педагогічних працівників» 

Жовтень 

Школа керівних кадрів (спеціалісти МОУО, 

консультанти ЦПРПП, новопризначені 

директори, заступники директорів ЗЗСО з 

НВР, директори опорних шкіл).Науково-

практичний веб-семінар у асинхронному 

форматі «Особливості впровадження автономії 

закладу загальної середньої освіти в умовах 

переходу до 12-річної освіти» 

Спеціалісти МОУО, консультанти 

ЦПРПП, новопризначені директори, 

заступники директорів ЗЗСО з НВР, 

директори опорних шкіл 

Єжелий В.М. 

Смирнова М.Є. 

Остапенко А.С. 

Єжелий В.М. 

Смирнова М.Є. 

Жовтень 

Школа керівних кадрів (спеціалісти МОУО, 

консультанти ЦПРПП, новопризначені 

директори, заступники директорів ЗЗСО з 

НВР, директори опорних шкіл).Веб-

консультація «Робота керівника  з кадрових 

питань» 

Спеціалісти МОУО, консультанти 

ЦПРПП, новопризначені директори, 

заступники директорів ЗЗСО з НВР, 

директори опорних шкіл 

Єжелий В.М. 

Смирнова М.Є. 

Остапенко А.С. 

Єжелий В.М. 

Смирнова М.Є. 

Жовтень 

Віртуальна школа із підготовки до ЗНО. 

Вебінар «Аналіз типових помилок абітурієнтів 

з української мови в національному 

мультипредметному тесті – 2022. Шляхи їх 

усунення» 

Учителі української мови та 

літератури ЗЗСО 

Кротова І.В 

Румянцева- 

Лахтіна О.О. 

Кротова І.В 

Жовтень 

Віртуальна школа із підготовки до ЗНО. 

Вебінари «Як підготуватися якісно до 

проходження ЗНО в дистанційному режимі» 

Учителі іноземних мов, біології, 

географії, фізики, хімії 

Моліна О.О. 

Зайцева О.А. 

Саввіч О.М. 

Федченко С.Г. 

Лелеко В.Г. 

Кротова І.В 

Жовтень 

Школа розвитку професійної компетентності 

учителя фінансової грамотності, учителі 

фінансової грамотності: Методична студія 

«Медіаграмотність учителя фінансової 

грамотності» 

Учителі фінансової грамотності 

ЗЗСО 

Кротова І.В. 

Носик Н.Д. 
Кротова І.В. 



Жовтень 

Тематична школа педмайстерності «Освітній 

простір медіаграмотності закладу загальної 

середньої освіти». Науково-практичний 

семінар (дистанційно) «Сучасні медіа та 

освітній простір: компетентнісний підхід у 

медіаосвіті» 

Педагогічні працівники ЗЗСО 
Ставицький С.Б. 

Дегтярьова Г.А.  

Ставицький С.Б. 

Дегтярьова Г.А. 

Жовтень 

Тематична школа педмайстерності «Змішане 

навчання в освітньому просторі Нової 

української школи». Науково-практичний 

семінар (дистанційно) «Технології змішаного 

навчання та їх потенціал у формуванні в учнів 

ключових компетентностей» 

Педагогічні працівники ЗЗСО 
Ставицький С.Б. 

Василенко Ю.М. 

Ставицький С.Б. 

Василенко Ю.М. 

Жовтень 

Школа молодого класного керівника ЗЗСО 

«Сучасний класний керівник – провайдер 

освітніх змін Нової української школи». 

Науково-практичний семінар «Інтерактивні 

методи формування інфомедійної грамотності 

школярів в арсеналі класного керівника» 

Класні керівники зі стажем роботи 

до 3-х років 

Большукіна А.В. 

Горбенко Т.І. 

Байназарова О.О. 

Большукіна А.В. 

Байназарова О.О. 

Жовтень 

Школа молодого бібліотекаря «Основи 

бібліотечної професії». Семінар-практикум в 

асинхронному режимі «Упровадження УДК –

одна з умов модернізації діяльності бібліотек 

закладів загальної середньої освіти» 

(трансляція на YouTube каналі) 

Працівники бібліотек закладів 

загальної середньої освіти зі 

стажембібліотечноїроботидо3-

хроків 

Ворфлік Л.В. 

Жеребкіна З.Г. 

Латишева Т.В. 

Ворфлік Л.В. 

Жеребкіна З.Г. 

Жовтень 

Науково-методичний семінар за темою 

«Основні підходи до аналізу результатів 

моніторингу якості освіти» (на платформі 

Google Meet) у межах Школи моніторингу 

якості освіти «Практичні аспекти 

моніторингової діяльності на місцевому рівні 

та в закладах освіти» 

Відповідальні за моніторинг на 

місцевому рівні 

Капустін І.В. 

Голтяй Т.М. 

Мілаш О.О. 

Капустін І.В. 



Жовтень 

Семінар-практикум в межах майстерні 

соціального педагога «Ефективні методи 

розв’язання конфліктних ситуацій в 

освітньому середовищі» 

Соціальні педагоги стаж більше 3-х 

років 

Носенко В.В. 

Байназарова О.О. 

Разводова Т.О. 

Носенко В.В. 

Байназарова О.О. 

Жовтень 

Зустріч в асинхронному режимі за темою 

«Медіаосвіта як засіб формування та розвитку 

критичного мислення та патріотизму 

особистості»(в межах інноваційного 

методичного кластеру) 

Керівники гуртків та методисти 

ЗПО 

Посмітна Ю.А. 

Байназарова О.О. 

Вороніна Г.Л. 

Єлізарова І.В. 

Посмітна Ю.А. 

Байназарова О.О. 

Жовтень 

Інклюзивний марафон «Безбар’єрна Україна». 

Науково-практичний семінар «Створення 

безбар′єрного простору освітнього 

середовища» 

Педагогічні працівники закладів 

загальної середньої освіти 

Лященко В.М. 

Лиско О.О. 

Байназарова О.О. 

Лященко В.М. 

Байназарова О.О. 

Жовтень 

Творча студія «Особливості реалізації змісту 

громадянської та історичної освітньої галузі 

Державного стандарту базової середньої освіти 

(нові методичні підходи та навчально-

методичне забезпечення)»: Навчальний 

тренінг «Сучасні підходи до діагностування 

навчальних досягнень учнів» 

Учителі суспільствознавчих 

дисциплін закладів загальної 

середньої освіти 

Кротова І.В 

Сідорчук В.П. 
Кротова І.В 

Жовтень 

Вебконсультація «Практична реалізація 

завдань національно-патріотичного виховання 

у початковій школі» у межах творчої студії 

молодого вчителя початкових класів ЗЗСО за 

темою «Нетворкінг, або розвиток професійних 

компетентностей молодого вчителя 

початкових класів» 

Учителі початкових класів ЗЗСО зі 

стажем роботи до 3-х років 

Большукіна А.В. 

Прасол І.О. 

Коченгіна М.В. 

Большукіна А.В. 

Коченгіна М.В. 

Жовтень 

Вебконсультація «Виховання національно-

патріотичної свідомості сучасних школярів на 

уроках української мови та літератури» 

Учителі української мови та 

літератури 

Кротова І.В 

Клімова С.В. 
Кротова І.В 

Жовтень 

Інтернет-семінар «Організаційно-методичний 

супровід проведення ІІ етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад із навчальних предметів» 

Консультанти ЦПРПП, директори та 

заступники директорів ЗЗСО 

обласного та державного 

підпорядкування 

Кротова І.В. 

Носик Н.Д. 
Кротова І.В. 



Жовтень 
Вебконсультація «Особливості підготовки до 

проведення кризового консультування фахівцем» 
Фахівці психологічної служби 

Носенко В.В. 

Замазій Ю.О. 
Носенко В.В.  

Жовтень 

Вебсемінар (на платформі Googlemeet) 

«Профілактика девіантної поведінки підлітків 

у закладах загальної середньої освіти». 

Педагогічні працівники (класні 

керівники) 

Носенко В.В. 

Бандура В.В. 
Носенко В.В. 

Жовтень 

Вебсемінар «Забезпечення всебічного 

гармонійного розвитку особистості дитини 

шляхом якісної організації освітнього процесу 

на принципах наступності і перспективності 

між дошкільною та початковою освітою» у 

межах заходів реалізації завдань наступності 

між дошкільною та початковою освітою 

Вихователі, вихователі-методисти 

ЗДО та вчителі початкових класів 

ЗЗСО 

Большукіна А.В. 

Капустіна Н.О. 

Прасол І.О. 

Коченгіна  М.В 

Большукіна А.В. 

Коченгіна М.В. 

Жовтень 

Вебсемінар «Практичні аспекти впровадження 

освітньої системи «Впевнений старт» в умовах 

закладу дошкільної освіти»  

Вихователі, музичні керівники, 

інструктори з фізичної культури 

ЗДО 

Большукіна А.В. 

Капустіна Н.О. 

Байназарова О.О. 

Волкова І.В. 

Коченгіна М.В. 

Большукіна А.В. 

Коченгіна М.В. 
Байназарова О.О. 

Жовтень 

Веб-консультація для педагогічних 

працівників закладів позашкільної освіти 

«Методичні рекомендації з виявлення, 

вивчення, узагальнення та поширення 

ефективного  педагогічного досвіду педагога 

закладу позашкільної освіти» 

Педагогічні працівники ЗПО Посмітна Ю.А. Посмітна Ю.А. 

Жовтень 

13 обласна тематична онлайн-виставка 

ефективного педагогічного досвіду «Освіта 

Харківщини ХХІ століття» за темою «Нова 

українська школа: методична компетентність 

як складова професійної самореалізації 

педагога» 

Педагогічні колективи закладів ДО, 

ЗЗСО, ЗПО 

Посмітна Ю.А.  

Галушко Н.А. 

Єлізарова І.В. 

Остапенко А.С. 

Посмітна Ю.А. 



Жовтень 
Вебінар з питань заповнення відомостей щодо 

прогнозованої та фактичної кількості учнів 

Консультанти центрів професійного 

розвитку педагогічних працівників, 

бібліотекарі закладів освіти 

обласного підпорядкування 

Ворфлік Л.В. 

Латишева Т.В. 
Ворфлік Л.В. 

Листопад 

Школа керівних кадрів (спеціалісти МОУО, 

консультанти ЦПРПП, новопризначені 

директори, заступники директорів ЗЗСО з 

НВР, директори опорних шкіл). Науково-

практичний вебсемінар у асинхронному 

форматі «Формування системи професійного 

розвитку керівних та педагогічних працівників 

щодо упровадження 12-річної освіти у закладі 

загальної середньої освіти» 

Спеціалісти МОУО, консультанти 

ЦПРПП, новопризначені директори, 

заступники директорів ЗЗСО з НВР, 

директори опорних шкіл 

Єжелий В.М. 

Смирнова М.Є. 

Остапенко А.С. 

Єжелий В.М. 

Смирнова М.Є. 

Листопад 

Школа керівних кадрів (спеціалісти МОУО, 

консультанти ЦПРПП, новопризначені 

директори, заступники директорів ЗЗСО з 

НВР, директори опорних шкіл). Науково-

практичний вебсемінар у асинхронному 

форматі «Формування системи організації 

ефективної методичної роботи з педагогічними 

працівниками закладів загальної середньої 

освіти в умовах об’єднаної територіальної 

громади» 

Спеціалісти МОУО, консультанти 

ЦПРПП, новопризначені директори, 

заступники директорів ЗЗСО з НВР, 

директори опорних шкіл 

Єжелий В.М. 

Смирнова М.Є. 

Остапенко А.С. 

Єжелий В.М. 

Смирнова М.Є. 

Листопад 

Школа керівних кадрів (спеціалісти МОУО, 

консультанти ЦПРПП, новопризначені 

директори, заступники директорів ЗЗСО з 

НВР, директори опорних шкіл). 

Вебконсультація «Психологічна підтримка 

учасників освітнього процесу» 

Спеціалісти МОУО, консультанти 

ЦПРПП, новопризначені директори, 

заступники директорів ЗЗСО з НВР, 

директори опорних шкіл 

Єжелий В.М. 

Смирнова М.Є. 

Остапенко А.С. 

Єжелий В.М. 

Смирнова М.Є. 



Листопад 

«Школа педмайстерності вчителя географії  

«Підвищення географічної компетентності та 

якості підготовки учнів до ЗНО з географії»: 

Ресурсна зустріч за темою «Складні питання та 

типи завдань сертифікаційних робіт з 

географії. Використання сучасних 

інформаційних та цифрових ресурсів у 

підготовці учнів до ЗНО з географії» 

Учителі географії ЗЗСО 
Кротова І.В. 

Саввіч О.М. 
Кротова І.В. 

Листопад 

Тематична школа педмайстерності «Освітній 

простір медіаграмотності закладу загальної 

середньої освіти». Науково-методичний 

семінар (дистанційно) «Вплив сучасних медіа 

на якість освіти» 

Педагогічні працівники ЗЗСО 
Ставицький С.Б. 

Дегтярьова Г.А.  

Ставицький С.Б. 

Дегтярьова Г.А. 

Листопад 

Тематична школа педмайстерності «Змішане 

навчання в освітньому просторі Нової 

української школи». Науково-методичний 

семінар (дистанційно)«Методичні та 

дидактичні вимоги до структуризації 

освітнього процесу при змішаному навчанні» 

Педагогічні працівники ЗЗСО 
Ставицький С.Б. 

Василенко Ю.М. 

Ставицький С.Б. 

Василенко Ю.М. 

Листопад 

Школа молодого бібліотекаря «Основи 

бібліотечної професії».  Семінар-практикум в 

асинхронному режимі «Інноваційна діяльність 

як складова професійної компетентності 

шкільного бібліотекаря» (трансляція на 

YouTube каналі) 

Працівники бібліотек закладів 

загальної середньої освіти зі 

стажембібліотечноїроботидо3-

хроків 

Ворфлік Л.В. 

Жеребкіна З.Г. 

Латишева Т.В. 

Ворфлік Л.В. 

Жеребкіна З.Г. 

Листопад 

Педагогічна майстерня «Література рідного 

краю. Минуле – сучасне – вічність: талановиті 

письменники Харківщини»: Методичний прес-

калейдоскоп за темою «Дослідницька 

діяльність учнів на уроках літератури рідного 

краю» 

Учителі української мови та 

літератури; письменники, 

представники Харківського 

літературного регіону 

Кротова І.В. 

Клімова С.В. 
Кротова І.В. 



Листопад 

Науково-методичний семінар «Духовно-

моральне виховання учнівської молоді в 

умовах цифрового середовища» у межах 

воркшопу (педагогічної майстерні)за темою 

«Формування ціннісних орієнтацій дітей та 

молоді: виклики цифрової епохи» 

Заступники директорів з виховної 

роботи, педагоги-організатори, 

класні керівники ЗЗСО 

Большукіна А.В. 

Горбенко Т.І. 

Байназарова О.О. 

Большукіна А.В. 

Байназарова О.О. 

Листопад 

Зустріч в асинхронному режимі за темою 

«Медіаграмотність як чинник підвищення 

якості позашкільної освіти»(у межах 

інноваційного методичного кластеру) 

Керівники гуртків та методисти 

ЗПО 

Посмітна Ю.А. 

Вороніна Г.Л. 

Єлізарова І.В. 

Посмітна Ю.А. 

Листопад 

Інклюзивний марафон «Безбар’єрна Україна». 

Семінар-практикум «Зміст освітнього процесу 

особи з особливими освітніми потребами в 

умовах інклюзивного навчання» 

Педагогічні працівники закладів 

загальної середньої освіти 

Лященко В.М. 

Байназарова О.О. 

Лященко В.М. 

Байназарова О.О. 

Листопад 

Вебконсультація «Визначення перешкод і 

шляхів їх усунення щодо реалізації принципу 

наступності між дошкільною та початковою 

освітою» у межах творчої студії молодого 

вчителя початкових класів ЗЗСО за темою 

«Нетворкінг, або розвиток професійних 

компетентностей молодого вчителя 

початкових класів» 

Учителі початкових класів ЗЗСО зі 

стажем роботи до 3-х років 

Большукіна А.В. 

Прасол І.О. 

Коченгіна М.В. 

Большукіна А.В. 

Коченгіна М.В. 

Листопад 

Вебсемінар «Презентація кращих практик 

реалізації освітньої системи «Впевнений 

старт» в умовах закладу дошкільної освіти» у 

межах постійно діючого науково-практичного 

семінару «Педагог і дитина: особливості 

впровадження освітньої системи «Впевнений 

старт» (спільно з Інститутом психології імені 

Г.С. Костюка НАПН України)  

Вихователі, музичні керівники, 

інструктори з фізичної культури  

ЗДО 

Большукіна А.В. 

Капустіна Н.О. 

Волкова І.В. 

Коченгіна М.В. 

Большукіна А.В. 

Коченгіна М.В. 



Листопад 

Відеоконференція (на платформі Googlemeet) 

до Всеукраїнської кампанії «16 днів проти 

насильства» за темою «Напрями діяльності 

фахівців психологічної служби щодо 

попередження соціально небезпечних явищ» 

Керівники, координатори 

психологічних, учасники проєкту 

Носенко В.В. 

Бандура В.В. 

Замазій Ю.О. 

керівники, 

координатори ПС 

 з досвіду 

Носенко В.В. 

Листопад 
Вебконсультація «Консультаційна робота 

діяльності з дитиною в умовах військових дій» 
Фахівці психологічної служби  

Носенко В.В. 

Замазій Ю.О. 
Носенко В.В. 

Листопад 

Вебсемінар (на платформі Googlemeet) 

«Запобігання та протидія домашньому 

насильству в умовах військових дій в Україні» 

Педагогічні працівники (класні 

керівники) 

Носенко В.В. 

Бандура В.В. 
Носенко В.В. 

Листопад 

Майстер-клас «Творча майстерність як 

складова професійного розвитку вчителя 

фізичної культури в контексті реалізації Нової 

української школи» 

Керівники ТМО вчителів фізичної 

культури 

Большукіна А.В. 

Волкова І.В. 

Байназарова О.О. 

Большукіна А.В. 

Байназарова О.О. 

Листопад 

Вебконсультація «Особливості навчання хімії 

на сучасному етапі освіти, використання 

СТЕМ-технологій» 

Учителі хімії 
Кротова І.В. 

Лелеко В.Г. 
Кротова І.В. 

Листопад 

Вебконсультація «Особливості навчання 

фізики на сучасному етапі освіти, 

використання СТЕМ-технологій» 

Учителі фізики 
Кротова І.В. 

Федченко С.Г. 
Кротова І.В. 

Листопад 

Вебконсультація для педагогічних працівників 

закладів освіти «Організація та проведення 

ХІV онлайн-виставки «Нова українська школа. 

Наступність дошкільної та початкової освіти: 

досвід і перспективи впровадження» 

Спеціалісти місцевих органів 

управління у сфері освіти, 

методисти методичних служб, 

директори та консультанти ЦПРПП, 

педагогічні працівники закладів ДО, 

ЗЗСО, ЗПО 

Галушко Н.А. Посмітна Ю.А. 



Листопад 

Зустріч в асинхронному режимі «Методичний 

сервіс: оновлений погляд на роль і місце 

методичних служб у системі позашкільної 

освіти»(спільно з ДНіО) 

Керівники ЗПО 

Посмітна Ю.А. 

Вороніна Г.Л. 

Єлізарова І.В. 

Байназарова О.О. 

Посмітна Ю.А. 

Байназарова О.О. 

Листопад 

Вебконсультація для педагогічних працівників 

закладів позашкільної освіти «Особливості 

підготовки конкурсних матеріалів учасника 

Всеукраїнського конкурсу «Джерело 

творчості» 

Керівники гуртків та методисти 

ЗПО 

Посмітна Ю.А. 

Єлізарова І.В. 
Посмітна Ю.А. 

Листопад-

грудень 

Онлайн-тренінги з підготовки учнів 

Харківської області до ІІ, IІІ етапів олімпіад 

Учителі предметів, із яких 

проводяться олімпіади та учні-

переможці олімпіад 

Кротова І.В. 

методисти Центру 
Кротова І.В. 

Грудень 

Звітно-аналітична методична конференція 

«Про підсумки спільної роботи КВНЗ 

«Харківська академія неперервної освіти» з 

місцевими органами управління у сфері освіти 

та центрами професійного розвитку 

педагогічних працівників у 2022 році» 

Директори,консультантиЦПРПП,спе

ціалістимісцевихорганівуправління 

у сфері освіти; директори, 

заступники директорів із навчально-

виховної роботи опорних шкіл, 

заступники директорів із навчально-

виховної роботи закладів загальної 

середньої освіти обласного та 

державного підпорядкування 

Покроєва Л.Д. 

Остапенко А.С. 

Єжелий В.М. 

Покроєва Л.Д. 

Остапенко А.С. 

Єжелий В.М. 

Грудень 

Школа керівних кадрів (спеціалісти МОУО, 

консультанти ЦПРПП, новопризначені 

директори, заступники директорів ЗЗСО з 

НВР, директори опорних шкіл).Науково-

практичний веб-семінар у асинхронному 

форматі «Вимоги системного підходу до 

управління інноваційною діяльністю 

педагогічного колективу опорного закладу 

загальної середньої освіти» 

Спеціалісти МОУО, консультанти 

ЦПРПП, новопризначені директори, 

заступники директорів ЗЗСО з НВР, 

директори опорних шкіл 

Єжелий В.М. 

Смирнова М.Є. 

Остапенко А.С. 

Єжелий В.М. 

Смирнова М.Є. 



Грудень 

Школа керівних кадрів (спеціалісти МОУО, 

консультанти ЦПРПП, новопризначені 

директори, заступники директорів ЗЗСО з 

НВР, директори опорних шкіл).Науково-

практичний веб-семінар у асинхронному 

форматі «Нормативно-правові й організаційно-

методичні основи створення умов для 

інклюзивного навчання дітей з особливими 

потребами» 

Спеціалісти МОУО, консультанти 

ЦПРПП, новопризначені директори, 

заступники директорів ЗЗСО з НВР, 

директори опорних шкіл 

Єжелий В.М. 

Смирнова М.Є. 

Остапенко А.С. 

Єжелий В.М. 

Смирнова М.Є. 

Грудень 

Школа керівних кадрів (спеціалісти МОУО, 

консультанти ЦПРПП, новопризначені 

директори, заступники директорів ЗЗСО з 

НВР, директори опорних шкіл). Підсумкова 

веб-конференція 

Спеціалісти МОУО, консультанти 

ЦПРПП, новопризначені директори, 

заступники директорів ЗЗСО з НВР, 

директори опорних шкіл 

Єжелий В.М. 

Смирнова М.Є. 

Остапенко А.С. 

Єжелий В.М. 

Смирнова М.Є. 

Грудень 

«Школа педмайстерності вчителя географії  

«Підвищення географічної компетентності та 

якості підготовки учнів до ЗНО з географії»: 

Ресурсна зустріч за темою «Системна освітня 

діяльність учителя географії щодо формування 

ключових та предметних компетентностей як 

умова забезпечення якості географічної 

освіти» 

Учителі географії ЗЗСО 
Кротова І.В. 

Саввіч О.М. 
Кротова І.В. 

Грудень 

«Школа грамотності для вчителів-

предметників «Практичний курс української 

мови (з урахуванням змін нової редакції 

українського правопису)»: Вебсемінар за 

темою «Чергування приголосних при 

словотворенні. Спрощення в групах 

приголосних» 

Учителі різних предметів закладів 

загальної середньої освіти 

Кротова І.В. 

Румянцева-

Лахтіна О.О. 

Кротова І.В. 



Грудень 

Науково-методичний семінар за темою 

«Організація моніторингової діяльності в 

закладах освіти» у межах Школи моніторингу 

якості освіти «Практичні аспекти 

моніторингової діяльності на місцевому рівні 

та в закладах освіти» 

Відповідальні за моніторинг на 

місцевому рівні 

Капустін І.В. 

Голтяй Т.М.  

Мілаш О.О. 

Капустін І.В. 

Грудень 

Тематична школа педмайстерності «Освітній 

простір медіаграмотності закладу загальної 

середньої освіти». Науково-практичний 

семінар(дистанційно) «Інтерактивні методи 

формування інфомедійної грамотності 

школярів» 

Педагогічні працівники ЗЗСО 
Ставицький С.Б. 

Дегтярьова Г.А.  

Ставицький С.Б. 

Дегтярьова Г.А. 

Грудень 

Тематична школа педмайстерності «Змішане 

навчання в освітньому просторі Нової 

української школи». Науково-практичний 

семінар (дистанційно) «Цифровий освітній 

простір: формування метакомпетенцій учнів у 

партнерстві з батьками» 

Педагогічні працівники ЗЗСО 
Ставицький С.Б. 

Василенко Ю.М. 

Ставицький С.Б. 

Василенко Ю.М. 

Грудень 

Вебконсультація «Методичні рекомендації 

щодо організації та проведення ІІ та ІІІ етапів 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

предметів «Трудове навчання» і «Технології» у 

2022/2023 навчальному році» у межах МТК 

«Вдосконалення проєктно-технологічної 

діяльності вчителів предметів «Трудове 

навчання» і «Технології» в умовах Нової 

української школи» 

Керівники ТМО, учителі предметів 

«Трудове навчання» і «Технології» 

Большукіна А.В. 

Вербенко С.Б. 
Большукіна А.В. 

Грудень 

Підсумкова відеоконференція (на платформі 

Googlemeet) «Кращі наробки моделей 

організації психологічної служби» (з досвіду 

роботи фахівців) 

Керівники, координатори 

психологічних, учасники проєкту 

Носенко В.В. 

методисти Центру 
Носенко В.В. 

Грудень 

Семінар-практикум (на платформі Googlemeet) 

«Арт-методи в роботі з педагогами та 

батьками. Робота із травмою» 

Практичні психологи стаж більше 3-

х років 

Носенко В.В. 

Байназарова О.О. 

Разводова Т.О. 

Носенко В.В. 

Байназарова О.О. 



Грудень 

Практикум (на платформі Googlemeet) 

«Організація співпраці з батьками та 

громадськістю щодо виховання, яке базується 

на цінностях» 

Педагогічні працівники (класні 

керівники) 

Носенко В.В. 

Бандура В.В. 
Носенко В.В. 

Грудень 

Вебконсультація «Особливості 

консультативної діяльності з дорослими. 

Робота з психологічною травмою» 

Фахівці психологічної служби 
Носенко В.В. 

Замазій Ю.О. 
Носенко В.В. 

Грудень 

Вебконсультація «Аналіз роботи закладів 

дошкільної освіти у 2022 році та завдання на 

2023 рік» (спільно з ДНіО в межах грудневого 

педагогічного тижня) 

Спеціалісти МОУО, директори 

(консультанти) ЦПРПП, заступники 

директорів з НВР ЗЗСО обласного 

підпорядкування 

Большукіна А.В. 

Капустіна Н.О. 

Коченгіна М.В. 

Большукіна А.В. 

Коченгіна М.В. 

Грудень 

Творча студія молодого вчителя початкових 

класів ЗЗСО за темою «Нетворкінг, або 

розвиток професійних компетентностей 

молодого вчителя початкових класів». 

Підсумкове заняття «Представлення творчих 

проєктів»  

Учителі початкових класів ЗЗСО зі 

стажем роботи до 3-х років 

Большукіна А.В. 

Прасол І.О. 

Коченгіна М.В. 

Большукіна А.В. 

Коченгіна М.В. 

Грудень 

Вебінари за темою «Перші кроки 

впровадження нового Державного стандарту 

базової середньої освіти: підсумки, проблеми, 

шляхи їх вирішення і перспективи» 

Керівники ТМО вчителів-

предметників, учителі закладів ЗСО 

Методисти  

Центру 
Кротова І.В 

Грудень 

14 обласна тематична онлайн-виставка 

ефективного педагогічного досвіду «Освіта 

Харківщини ХХІ століття» за темою «Нова 

українська школа: наступність дошкільної та 

початкової освіти – досвід і перспективи 

впровадження» 

педагогічні колективи закладів ДО, 

ЗЗСО 

Посмітна Ю.А.  

Галушко Н.А. 

Єлізарова І.В. 

Остапенко А.С. 

Посмітна Ю.А. 

Большукіна А.В. 

Коченгіна М.В. 

Грудень 

Зустріч в асинхронному режимі за темою 

«Медійна стратегія закладу позашкільної 

освіти»(у межах інноваційного методичного 

кластеру) 

Керівники гуртків та методисти 

ЗПО 

Посмітна Ю.А. 

Вороніна Г.Л. 

Єлізарова І.В. 

Байназарова О.О. 

Посмітна Ю.А. 

Байназарова О.О. 



Грудень 

Веб-консультація для педагогічних 

працівників закладів позашкільної освіти 

«Методичні рекомендації з питань створення 

навчальної програми з позашкільної освіти»  

Педагогічні працівники ЗПО Посмітна Ю.А. Посмітна Ю.А. 

Грудень 

Веб-консультація для педагогічних 

працівників закладів позашкільної освіти 

«Основні вимоги до подання конкурсних 

матеріалів учасника Всеукраїнського конкурсу 

рукописів навчальної літератури для закладів 

позашкільної освіти» 

Педагогічні працівники ЗПО 
Посмітна Ю.А. 

Єлізарова І.В. 
Посмітна Ю.А. 

 
 



 

Модуль ІV. План підготовки науково-методичних видань 

 

№

з/п 
Квартал Назва видання 

Відповідальні та 

виконавці 

Джерело педагогічних інновацій 

1. ІІІ 
Освітні інновації в позашкільній освіті: сучасний 

погляд, практика та перспективи впровадження 

Посмітна Ю.О., 

Байназарова О.О. 

2 ІІІ 
Цінності у виховному просторі Нової української 

школи 

Байназарова О.О., 

Большукіна А.В., 

Коченгіна М.В., 

Носенко В.В., 

Кротова І.В. 

3 ІV НУШ: наступність і перспективи 

Коченгіна М.В., 

Смирнова М.Є., 

Байназарова О.О., 

Каплун С.В., 

Большукіна А.В., 

Кротова І.В. 

4 ІV 
Розвиток критичного мислення в умовах 

упровадження нових державних стандартів в освіті 

Капустін І.В., 

Смирнова М.Є., 

Байназарова О.О., 

Каплун С.В., 

Большукіна А.В., 

Кротова І.В. 

Центр методичної та аналітичної роботи 

1 ІІІ 
Альманах дитячої літературної творчості 

«Слобожанські перлини» 

Кротова І.В. 

Клімова С.В. 

2 ІV 

Методичні рекомендації для педагогічних 

працівників закладів загальної середньої освіти 

щодо формування і розвитку підприємливості та 

фінансової грамотності (електронне видання) 

Кротова І.В. 

Носик Н.Д. 

3 ІV 

Методичні рекомендації за результатами роботи 

МТК «Методична майстерня медіаграмотного 

правознавця» (електронне видання) 

Кротова І.В. 

Сідорчук В.П. 

4 ІV 

Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 

предметів (електронне видання) 

Кротова І.В. 

методисти Центру 

Центр моніторингу якості освіти 

1. IV 
Електронне видання «Аналіз якості освітньої 

діяльності в закладах загальної середньої освіти» 

Капустін І.В. 

Голтяй Т.М. 

Мілаш О.О. 

2. IV 

Електронне видання «Забезпечення якості освіти 

в закладах дошкільної та загальної середньої 

освіти» 

Капустін І.В. 

Голтяй Т.М. 

Мілаш О.О. 

3. IV 
Електронне видання «Аналіз результатів НМТ у 

2022 році» 

Капустін І.В. 

Голтяй Т.М. 

Мілаш О.О. 



Центр інноваційного розвитку освіти 

1. ІV 

Підготовка 2 каталогів за результатами проведення 

13-14 обласної тематичної онлайн-виставки 

ефективного педагогічного досвіду «Освіта 

Харківщини ХХІ століття» 

Посмітна Ю.А. 

Семисошенко С.В. 

Галушко Н.А. 

Писаренко Т.І. 

Центр практичної психології, соціальної роботи та здорового способу життя 

1. IV 

Методичні рекомендації щодо підвищення 

життєстійкості та стресостійкості в управлінській 

діяльності в умовах військових дій  

Носенко В.В., 

методисти Центру 

 

 


