
КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» 

ПЛАН МЕТОДИЧНИХ ЗАХОДІВ 

НА ВЕРЕСЕНЬ 2022 РОКУ  

(в дистанційному форматі) 

Регіональний вересневий науково-методичний  

марафон-2022 

«Cтартував Державний  

стандарт базової середньої освіти»  
Відповідно до регіонального проєкту «Освітній технопарк Харківщини - 2030» 

 

№ 

з/п 

Дата 

проведення 

й 

розміщення 

матеріалів 

Тема та форма заходу Назва ХАБу 
Категорія 

учасників 
Відповідальні 

Науково-методичні заходи 

1.  01.09.2022 

Інформаційна підтримка 

педагога. 

Інформаційне 

повідомлення до Дня 

знань 

«Моя країна 

– Україна» 

Педагогічні та 

бібліотечні 

працівники 

закладів загальної 

середньої освіти, 

далі -ЗЗСО 

Жеребкіна З.Г. 

Павлова Г.А. 

2.  01.09.2022 

Інформаційна підтримка 

педагога. 

Календар знаменних і 

пам’ятних дат на 

вересень 2022 року 

«Моя країна 

– Україна» 

Педагогічні та 

бібліотечні 

працівники ЗЗСО 

Жеребкіна З.Г. 

Павлова Г.А. 

3.  02.09.2022 

Особливості організації 

освітнього процесу в 

НУШ у 2022/2023 н. р.  

Науково-методичний 

вебсемінар 

«Упровадження 

Державного стандарту 

базової середньої освіти, 

навчання за модельними 

програмами» 

«Якісна 

освіта»,  

«Професій-

ний розвиток 

педагога» 

Керівники ТМО 

учителів біології 

Посмітна Ю.А. 

Зайцева О.О. 

Каплун С.В. 

Дронова В.М. 

4.  
05.09.2022 

10.30-12.00 

Психологічний супровід 

та соціально-педагогічна 

робота в НУШ у 

2022/2023 н. р.  

Нарада у режимі 

відеоконференції (на 

платформі Google meet) в 

«Безпечна 

щкола» 

Керівники, 

координатори 

психологічних 

служб громад 

Харківської 

області 

Носенко В.В. 

Замазій Ю.О. 

Бандура В.В. 



межах методичного 

колоквіуму «Про 

особливості організації 

роботи психологічної 

служби у 2022/2023 

навчальному році в 

умовах військового 

стану» 

5.  05.09.2022  

Особливості організації 

освітнього процесу в 

НУШ у 2022/2023 н. р.  

Канал зв'язку для 

батьків першокласників 

«Як допомогти дитині 

адаптуватись до школи в 

умовах дистанційної 

освіти» 

«Якісна 

освіта» 

Батьки 

першокласників 

Большукіна А.В. 

Коченгіна М.В. 

6.  06.09.2022 

Особливості організації 

освітнього процесу в 

НУШ у 2022/2023 н. р. 

Методичний меседж 

«Особливості оцінювання 

навчальних досягнень з 

предметів мовно-

літературної освітньої 

галузі»  

«Якісна 

освіта»,  

«Професій-

ний розвиток 

педагога» 

Керівники ТМО, 

учителі української 

мови і літератури 

Посмітна Ю.А. 

Румянцева-

Лахтіна О.О. 

Дегтярьова Г.А. 

Лузан Л.О. 

7.  06.09.2022 

Воркшоп (педагогіча 

майстерня) «Формування 

ціннісних орієнтацій 

дітей та молоді: виклики 

цифрової епохи». 

Науково-практичний 

вебсемінар «Цифровий 

освітній простір: 

особливості партнерства» 

«Моя країна 

– Україна» 

Заступники 

директорів з 

виховної роботи, 

педагоги-

організатори, 

класні керівники 

ЗЗСО 

Большукіна А.В. 

Горбенко Т.І. 

Байназарова О.О. 

Вороніна Г.Л. 

8.  07.09.2022 

Особливості організації 

освітнього процесу в 

НУШ у 2022/2023 н. р. 

Ресурсна зустріч (у 

форматі Zoom-

конференції) 

«Географічна освіта у 

2022/2023 навчальному 

році та основні зміни 

навчальної програми 

«Географія» для 6 – 11 

класів закладів загальної 

середньої освіти» 

«Якісна 

освіта»,  

«Професій-

ний розвиток 

педагога» 

Керівники ТМО 

учителів географії, 

учителі географії 

Посмітна Ю.А. 

Саввіч О.М. 

Смирнова М.Є. 

Грінченко О.І. 

9.  08.09.2022 

Творча студія молодого 

вчителя початкових 

класів ЗЗСО «Нетворкінг, 

або розвиток професійних 

«Якісна 

освіта»,  

«Професій-

ний розвиток 

Учителі 

початкових класів 

ЗЗСО зі стажем 

роботи до 3-х років 

Большукіна А.В. 

Коченгіна М.В. 

Прасол І.О. 



компетентностей 

молодого вчителя 

початкових класів».  

Вебконсультація 

«Навчальний рік в умовах 

воєнногот часу: принципи 

та методи організації 

онлайн-навчання в нових 

умовах» 

педагога» 

10.  08.09.2022 

Управління закладом 

освіти в умовах воєнного 

стану. 

Школа ефективного 

управління ЗЗСО. 

Науково-практичний 

вебсемінар «Як 

забезпечити ефективне 

управління закладом 

загальної середньої освіти 

в умовах нестабільного 

розвитку. Системність, 

диференціація і 

диверсифікація 

управління» 

«Школи 

управлінсь-

ких кадрів» 

Новопризначені 

спеціалісти 

МОУСО, 

директори, 

консультанти 

ЦПРПП, директори 

ЗЗСО, заступники 

директорів із НВР 

ЗЗСО, директори 

опорних шкіл 

Остапенко А.С. 

Єжелий В.М. 

Смирнова М.Є. 

Мармаза О.І. 

Прощай М.В. 

Сировацька Л.О 

11.  09.09.2022 

Якість освіти: 

результати роботи з 

обдарованими учнями. 

Результати 

ІІІ (обласного) етапу 

Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з 

української мови і 

літератури, іноземних мов 

«Якісна 

освіта» 

Консультанти 

ЦПРПП, керівники 

ЗЗСО, керівники 

ТМО, учителі 

української мови і 

літератури, 

іноземних мов 

Капустін І.В. 

Голтяй Т.М. 

Євтушенко С.С. 

Мілаш О.О. 

12.  09.09.2022 

Інформаційна підтримка 

педагога.  

Інформаційне 

повідомлення до Дня 

фізичної культури і 

спорту 

«Моя країна 

– Україна» 

Педагогічні та 

бібліотечні 

працівники ЗЗСО 

Жеребкіна З.Г. 

Павлова Г.А. 

13.  12.09.2022 

Особливості організації 

освітнього процесу в 

НУШ у 2022/2023 н. р. 

Вебконсультація 

«Організація навчання 

хімії державною мовою: 

особливості, завдання і 

забезпечення якості 

знань»  

«Якісна 

освіта»,  

«Професій-

ний розвиток 

педагога» 

Учителі хімії ЗЗСО 

області 

Посмітна Ю.А. 

Лелеко В.Г. 

14.  12.09.2022 

Психологічний супровід 

та соціально-педагогічна 

робота в НУШ у 

2022/2023 н. р.  

«Безпечна 

щкола» 

Педагогічні 

працівники 

закладів освіти 

Носенко В.В. 

Бандура В.В. 



Вебконсультація 

«Профілактика 

правопорушень серед 

здобувачів освіти у 

закладах загальної 

середньої освіти» 

15.  13.09.2022 

Дошкільна освіта в 

системі підготовки до 

навчання в НУШ. 

Вебконсультація 

«Актуальні питання 

діяльності ЗДО у 

2022/2023 н.р.» 

«Якісна 

освіта»,  

«Професій-

ний розвиток 

педагога» 

Консультанти 

ЦПРПП, які 

відповідають за 

дошкільну освіту, 

керівники, 

вихователі-

методисти, 

педагогічні 

працівники ЗДО 

Большукіна А.В. 

Коченгіна  М.В. 

Капустіна Н.О. 

16.  13.09.2022 

Особливості організації 

освітнього процесу в 

НУШ у 2022/2023 н. р.  

Канал зв'яку для 

батьків першокласників 

«Які умови треба 

створити вдома, щоб 

допомогти своїй дитини 

навчитися читати» 

«Якісна 

освіта» 

Батьки 

першокласників 

Большукіна А.В. 

Коченгіна М.В. 

17.  14.09.2022 

Особливості організації 

освітнього процесу в 

НУШ у 2022/2023 н. р. 

Науково-методичний 

вебсемінар «Особливості 

навчання інтегрованих 

курсів мовно-літературної 

освітньої галузі в 5-х 

класах НУШ» 

«Якісна 

освіта»,  

«Професій-

ний розвиток 

педагога» 

Учителі зарубіжної 

літератури, 

української мови та 

літератури 

Посмітна Ю.А. 

Дегтярьова Г.А. 

Косенко К.О. 

Клімова С.В. 

Румянцева-

Лахтіна О.О. 

18.  14.09.2022 

Особливості організації 

освітнього процесу в 

НУШ у 2022/2023 н. р. 

Вебсемінар з питань 

методичного 

забезпечення викладання 

інформатики в умовах 

воєнного стану 

«Дистанцій-

на освіта», 

«Професій-

ний розвиток 

педагога» 

Учителі 

інформатики 

Ставицький С.Б. 

Василенко Ю.О. 

19.  15.09.2022 

Управління закладом 

освіти в умовах воєнного 

стану. 

Школа ефективного 

управління ЗЗСО. 

Науково-практичний 

вебсемінар «Формування 

ефективної внутрішньої 

системи забезпечення 

якості освіти ЗЗСО. 

Проєктний менеджмент» 

«Школи 

управлінсь-

ких кадрів» 

Новопризначені 

спеціалісти 

МОУСО, 

директори, 

консультанти 

ЦПРПП, директори 

ЗЗСО, заступники 

директорів із НВР 

ЗЗСО, директори 

опорних шкіл. 

Остапенко А.С. 

Вольянська С.Є. 

Єжелий В.М. 

Смирнова М.Є. 

Прощай М.В. 

Сировацька Л.О. 



20.  15.09.2022 

Якість освіти: 

результати роботи з 

обдарованими учнями. 

Результати 

ІІІ (обласного) етапу 

Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з 

історії, економіки та 

правознавства 

«Якісна 

освіта» 

Консультанти 

ЦПРПП, керівники 

ЗЗСО, керівники 

ТМО, учителі 

історії, економіки 

та правознавства 

Капустін І.В. 

Голтяй Т.М. 

Євтушенко С.С. 

Мілаш О.О. 

21.  16.09.2022 

Психологічний супровід 

та соціально-педагогічна 

робота в НУШ у 

2022/2023 н. р.  

Вебконсультація з теми 

«Консультативна 

діяльність в межах 

надання першої 

психологічної допомоги. 

Алгоритм дій» 

«Безпечна 

щкола» 

Фахівці 

психологічної 

служби 

Носенко В.В. 

22.  16.09.2022 

Особливості організації 

освітнього процесу в 

НУШ у 2022/2023 н. р. 

Вебконсультація 

«Організація навчання 

шкільних предметів 

державною мовою: 

особливості, завдання і 

забезпечення якості 

знань»  

«Якісна 

освіта»,  

«Професій-

ний розвиток 

педагога» 

Учителі фізики та 

астрономії ЗЗСО 

області 

Посмітна Ю.А. 

Каплун С.В. 

Федченко С.Г. 

23.  19.09.2022 

Психологічний супровід 

та соціально-педагогічна 

робота в НУШ у 

2022/2023 н. р.  

Вебсемінар «Система 

превентивного виховання 

як один із важливих 

аспектів у формуванні  та 

розвитку особистості» (у 

межах тематичної 

майстерні класного 

керівника «Превентивне 

виховання в роботі 

класного керівника на 

засадах педагогіки 

партнерства») 

«Безпечна 

щкола» 

Педагогічні 

працівники (класні 

керівники) 

Носенко В.В. 

Бандура В.В. 

Большукіна А.В. 

Горбенко Т.І. 

24.  20.09.2022 

Особливості організації 

освітнього процесу в 

НУШ у 2022/2023 н. р. 

Вебконсультація 

«Організація навчання 

біології та екології 

державною мовою: 

«Якісна 

освіта»,  

«Професій-

ний 

розвиток 

педагога» 

Учителі біології та 

екології ЗЗСО 

області 

Посмітна Ю.А. 

Зайцева О.О. 

Каплун С.В. 

Дронова В.М. 



особливості, завдання і 

забезпечення якості 

знань»  

25.  20.09.2022 

Інформаційна підтримка 

педагога.  

Інформаційне 

повідомлення до 

Міжнародного дня миру 

«Моя країна 

– Україна» 

Педагогічні та 

бібліотечні 

працівники ЗЗСО 

Жеребкіна З.Г. 

Павлова Г.А. 

26.  20.09.2022 

Якість освіти: 

результати роботи з 

обдарованими учнями. 

Результати 

ІІІ (обласного) етапу 

Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з 

математики та 

природничих дисциплін 

«Якісна 

освіта» 

Консультанти 

ЦПРПП, керівники 

ЗЗСО, керівники 

ТМО, учителі 

математики та 

природничих 

дисциплін 

Капустін І.В. 

Голтяй Т.М. 

Євтушенко С.С. 

Мілаш О.О. 

27.  21.09.2022 

Особливості організації 

освітнього процесу в 

НУШ у 2022/2023 н. р. 

Вебконсультація 

«Організація навчання 

шкільних предметів 

державною мовою: 

особливості, завдання і 

забезпечення якості 

знань»  

«Якісна 

освіта», 

«Професій-

ний розвиток 

педагога» 

Учителі 

економічних 

дисциплін ЗЗСО 

області 

Посмітна Ю.А. 

Носик Н.Д. 

Смирнова М.Є. 

Китиченко С.О. 

28.  21.09.2022 

Особливості організації 

освітнього процесу в 

НУШ у 2022/2023 н. р. 

Науково-методичний 

вебсемінар  «Особливості 

організації медіаосвітньої 

діяльності в закладах 

освіти: наступність та 

послідовність 

формування 

медіаграмотності» (у 

межах тематичної школи 

педмайстерності 

«Освітній простір 

медіаграмотності закладу 

загальної середньої 

освіти») 

«Безпечна 

школа» 

Педагогічні 

працівники ЗЗСО 

області (за 

попередньою 

реєстрацією) 

Ставицький С.Б. 

Василенко Ю.О. 

29.  21.09.2022 

Особливості організації 

освітнього процесу в 

НУШ у 2022/2023 н. р.  

Канал зв'язку для 

батьків першокласників 

«Як допомогти своїй 

дитині вивчити букви в 

«Якісна 

освіта» 

Батьки 

першокласників 

Большукіна А.В. 

Коченгіна М.В. 



умовах дистанційного 

освітнього процесу» 

 

30.  22.09.2022 

Управління закладом 

освіти в умовах воєнного 

стану. 

Школа ефективного 

управління ЗЗСО. 

Науково-практичний 

вебсемінар 

«Національно-

патріотичне виховання як 

першооснова організації 

виховного процесу в 

ЗЗСО» 

«Школи 

управлінсь-

ких кадрів» 

Новопризначені 

спеціалісти 

МОУСО, 

директори, 

консультанти 

ЦПРПП, директори 

ЗЗСО, заступники 

директорів із НВР 

ЗЗСО. Директори 

опорних шкіл 

Остапенко А.С. 

Єжелий В.М. 

Большукіна А.В. 

Горбенко Т.І. 

Прощай М.В. 

Сировацька Л.О. 

31.  22.09.2022 

Безбар’єрна освіта. 

Інклюзивний марафон 

«Безбар’єрна Україна». 

Науково-практичний 

вебсемінар 

«Забезпечення 

індивідуальної освітньої 

траєкторії учня з ООП» 

«Інклюзивна 

освіта» 

Фахівці 

(консультанти) 

ІРЦ, педагогічні 

працівники, 

корекційні 

педагоги 

Лященко В.М. 

Байназарова О.О. 

Лиско О.О. 

Подорожко О.Ю. 

Федюшина Т.О. 

32.  22.09.2022 

Особливості організації 

освітнього процесу в 

НУШ у 2022/2023 н. р.  

Вебконсультація 

«Реалізація 

українознавчого 

компонента у навчанні 

іноземних мов у НУШ» 

«Якісна 

освіта»,  

«Професій-

ний 

розвиток 

педагога» 

Учителі іноземних 

мов ЗЗСО області 

Постітна Ю.А. 

Моліна О.О. 

33.  23.09.2022 

Моніторингові 

дослідження якості 

освіти в умовах воєнного 

стану.  

Онлайн-семінар 

«Особливості 

моніторингових 

досліджень у 

2022/2023 н. р.» (на 

платформі Google Meet) 

«Якісна 

освіта» 

Відповідальні за 

моніторинг у 

територіальних 

громадах (районах 

міста Харкова) 

Капустін І.В. 

Голтяй Т.М. 

Євтушенко С.С. 

Мілаш О.О. 

34.  23.09.2022 

Дошкільна освіта в 

системі підготовки до 

навчання в НУШ. 

Вебсемінар присвячений 

Всеукраїнському Дню 

дошкілля 

«Якісна 

освіта», 

«Професій--

ний розвиток 

педагога» 

Спеціалісти 

МОУО, директори 

(консультанти) 

ЦПРПП, керівники 

ТМО педагогічних 

працівників 

закладів 

дошкільної освіти, 

заступники 

директорів з НВР 

закладів загальної 

Большукіна А.В. 

Коченгіна М.В. 

Капустіна Н.О. 



середньої освіти 

обласного 

підпорядкування 

35.  23.09.2022 

Інноваційний методичний 

кластер «Медіапростір 

закладу позашкільної 

освіти: територія 

творчості».  

Ресурсна зустріч за 

темою 

«Медіакомпетентність у 

сучасній освіті: виклики 

та тенденції» 

«Педагогічна 

творчість» 

Керівники гуртків 

та методисти ЗПО 

Большукіна А.В. 

Байназарова О.О. 

Вороніна Г.Л. 

Єлізарова І.В. 

36.  
26.09.2022 

10.00-13.00 

Психологічний супровід 

та соціально-педагогічна 

робота в НУШ у 

2022/2023 н. р.  

Семінар-практикум (у 

форматі Meet-

конференції) 

«Консультаційна робота з 

учасниками освітнього 

процесу. Адаптація учнів 

п’ятих класів в умовах 

впровадження стандартів 

нової української школи» 

(у межах Школи молодого 

фахівця психологічної 

служби) 

«Безпечна 

щкола» 

Фахівці 

психологічної 

служби стаж до 3-х 

років 

Носенко В.В. 

Замазій Ю.О. 

37.  26.09.2022 

Особливості організації 

освітнього процесу в 

НУШ у 2022/2023 н. р.  

Вебконсультація 

«Організація та 

проведення ХІІІ Онлайн-

виставки за темою «Нова 

українська школа: 

методична 

компетентність як 

складова професійної 

самореалізації педагога» 

«Педагогічна 

творчість» 

Спеціалісти 

місцевих органів 

управління у сфері 

освіти, методисти 

методичних служб, 

директори та 

консультанти 

ЦПРПП, 

педагогічні 

працівники 

закладів ДО, ЗЗСО, 

ЗПО 

Большукіна А.В. 

Галушко Н.А. 



38.  27.09.2022 

Особливості організації 

освітнього процесу в 

НУШ у 2022/2023 н. р.  

Ресурсна зустріч (у 

форматі Meet-

конференції) «Зміни до 

навчальних програм з 

історії, правознавства та 

громадянської освіти. 

Актуальні питання 

освітнього процесу у 

2022/2023 н. р.» 

«Якісна 

освіта»,  

«Професій-

ний 

розвиток 

педагога» 

Керівники ТМО, 

учителі історії, 

правознавства та 

громадянської 

освіти 

Посмітна Ю.А. 

Сідорчук В.П. 

Смирнова М.Є. 

Китиченко Т.С. 

39.  27.09.2022 

Особливості організації 

освітнього процесу в 

НУШ у 2022/2023 н. р.  

Канал зв'язку для 

батьків першокласників 

«Як допомогти своїй 

дитині навчитися читати 

по складах: прийоми 

навчання, доступні в 

домашніх умовах. 

Віртуальний огляд 

додаткових навчальних 

посібників з формування 

вміння читати (паперовий 

і цифровий формати)» 

«Якісна 

освіта» 

Батьки 

першокласників 

Большукіна А.В. 

Коченгіна М.В. 

40.  28.09.2022 

Тематична школа 

педмайстерності 

«Змішане навчання в 

освітньому просторі 

Нової української школи 

Науково-методичний 

вебсемінар «Сучасні 

принципи та підходи до 

організації змішаного 

навчання» 

«Дистанційна 

освіта» 

Педагогічні 

працівники ЗЗСО 

області (за 

попередньою 

реєстрацією) 

Ставицький С.Б. 

Василенко Ю.О. 

41.  28.09.2022 

Методичний івент «Нова 

українська школа: 

особливості роботи 

вчителя фізичної 

культури».  

Науково-методичний 

семінар «Новий зміст 

освіти: Державний 

стандарт базової 

середньої освіти та шляхи 

його реалізації» 

(у форматі ZOOM-

конференції) 

«Здорова 

школа» 

Керівники ТМО 

вчителів фізичної 

культури 

Большукіна А.В. 

Байназарова О.О. 

Волкова І.В. 



42.  28.09.2022 

Якість освіти: 

результати роботи з 

обдарованими учнями 

Результати 

ІІІ (обласного) етапу 

Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з інформатики та 

інформаційно-

комунікаційних технологій 

«Якісна 

освіта» 

Консультанти 

ЦПРПП, керівники 

ЗЗСО, керівники 

ТМО, учителі 

інформатики 

Капустін І.В. 

Голтяй Т.М. 

Євтушенко С.С. 

Мілаш О.О. 

43.  29.09.2022 

Особливості організації 

освітнього процесу в 

НУШ у 2022/2023 н. р.  

Семінар-практикум 

«Арт-методи в роботі зі 

здобувачами освіти щодо 

подолання наслідків 

військових дій» 

(методичні вказівки, 

презентація, тестові 

матеріали) 

«Здорова 

щкола» 

Практичні 

психологи стаж 

більше 3-х років 

Носенко В.В. 

Байназарова О.О. 

Разводова Т.О. 

44.  29.09.2022 

Школа грамотності для 

вчителів-предметників 

«Практичний курс 

української мови (з 

урахуванням змін нової 

редакції українського 

правопису)»                    

Вебсемінар «Орфографія. 

Правопис слів 

іншомовного походження 

згідно з новою редакцією 

українського правопису. 

Подвоєння приголосних» 

«Якісна 

освіта», 

«Профільна 

освіта» 

Учителі різних 

предметів ЗЗСО 

області 

Посмітна Ю.А. 

Румянцева-

Лахтіна О.О. 

Дегтярьова Г.А. 

Лузан Л.О. 

45.  30.09.2022 

Особливості організації 

освітнього процесу в 

НУШ у 2022/2023 н. р.  

Інформаційно-

методичний вебсемінар 

«В нас єдина мета – 

Україна свята, нездоланна 

ніким і ніколи» (до 

Всеукраїнського дня 

бібліотек) 

«Моя 

країна – 

Україна» 

Консультанти 

центрів 

професійного 

розвитку 

педагогічних 

працівників, 

бібліотекарі 

закладів освіти 

ВорфлікЛ.В. 

ЛатишеваТ.В. 

ЖеребкінаЗ.Г. 

Павлова Г.М. 

Організаційно-методична діяльність 

46.  01-15.09.2022 

Підготовка матеріалів та документів до 

засідання науково-методичної ради 

Академії 

 
Остапено А.С. 

Большукіна А.В. 

47.  26-30.09.2022 

Підготовка інформаційного звіту про 

виконання обласної програми «Новий 

освітній простір Харківщини» за ІІІ 

квартал 2022 року  

 
Большукіна А.В.. 

Галушко Н.А. 



48.  
Протягом 

місяця 

Консультування керівників ТМО, 

учителів-предметників, консультантів 

ЦПРПП, методистів ЦОТ, спеціалістів 

МОУО, (із використанням месенджеру 

Telegram та Viber) з питань організації 

освітнього процесу у 2022/2023 н.р. у 

ЗЗСО, впровадження нових модельних 

навчальних програм особливостей 

оцінювання учнів 5-х класів НУШ 

тощо 

Консультанти 

ЦПРПП, ЦОТ, 

спеціалісти 

МОУО, керівники 

ТМО вчителів 

предметників 

ЗЗСО, ЗДО, ЗПО 

Посмітна Ю.А. 

Зайцева О.А. 

Клімова С.В. 

Косенко К.О. 

Лелеко В.Г. 

Моліна О.О. 

Носік Н.Д. 

Румянцева-

Лахтіна О.О. 

Саввіч О.М. 

Сідорчук В.П. 

Федченко С.Г. 

49.  
Протягом 

місяця 

Індивідуальне консультування з 

питань: 

 організації освітнього процесу за 

новими Державними стандартами, 

зокрема, у 5-х класах, 

 упровадження освітніх програм у 5–11 

класів ЗЗСО в умовах дистанційного 

формату навчання. 

Керівники ТМО та 

вчителі біології, 

української мови 

та літератури, 

зарубіжної 

літератури, 

предметів галузі 

«Мистецтво», 

хімії, географії, 

іноземних мов, 

фінансової 

грамотності, 

правознавства та 

громадянської 

освіти, фізики 

Посмітна Ю.А. 

Зайцева О.А. 

Клімова С.В. 

Косенко К.О. 

Лелеко В.Г. 

Моліна О.О. 

Носік Н.Д. 

Румянцева-

Лахтіна О.О. 

Саввіч О.М. 

Сідорчук В.П. 

Федченко С.Г. 

 

50.  
Протягом 

місяця 

Організаційно-методичний супровід 

Обласного фестивалю ораторського 

мистецтва  

Керівники 

місцевих органів 

управління у сфері 

освіти, директори 

закладів осіти 

обласного та 

державного 

підпорядкування 

Посмітна Ю.А. 

Клімова С.В. 

51.  
Протягом 

місяця 

Консультування фахівців ЦПРПП, 

педагогічних працівників ЗДО (за 

допомогою месенджера Viber, 

Telegram). Обговорення питань 

організації освітньої діяльності з дітьми 

у дистанційному  форматі. 

Працівники 

ЦПРПП, які 

відповідають за 

дошкільну освіту, 

керівники, 

вихователі-

методисти, 

педагогічні 

працівники ЗДО 

Большукіна А.В. 

Капустіна Н.О. 

52.  
Протягом 

місяця 

Опрацювання нормативних документів, 

зокрема нової Концепції національно-

патріотичного виховання в закладах 

освіти та шляхів їх реалізації 

 
Большукіна А.В. 

Горбенко Т.І. 

53.  
Протягом 

місяця 

Аналіз анкет слухачів Школи 

ефективного управління  

закладом загальної середньої освіти  

Новопризначені 

спеціалісти 

МОУСО, 

директори, 

Єжелий В.М. 

Прощай М.В. 

Сировацька Л.О. 



консультанти 

ЦПРПП, директори 

ЗЗСО, заступники 

директорів із НВР 

ЗЗСО 

54.  
Протягом 

місяця 

Розробка, написання, оформлення 

матеріалів щодо проведення науково-

практичних вебсемінарів 

Новопризначені 

спеціалісти 

МОУСО, 

директори, 

консультанти 

ЦПРПП, директори 

ЗЗСО, заступники 

директорів із НВР 

ЗЗСО 

Єжелий В.М. 

Прощай М.В. 

Сировацька Л.О. 

55.  
Протягом 

місяця 

Консультування із директорами 

опорних ЗЗСО; новопризначеними 

директорами, заступниками директорів 

із НВР ЗЗСО;  директорами та 

консультантами ЦПРПП, спеціалістами 

відділів (управлінь) освіти МОУСО (за 

допомогою месенджера Viber, 

Telegram).  

Обговорення питань, висвітлення 

проблем щодо роботи у дистанційному 

форматі в умовах воєнного стану, обмін 

досвідом, індивідуальні консультації 

Новопризначені 

спеціалісти 

МОУСО, 

новопризначені 

директори, 

консультанти 

ЦПРПП, 

новопризначені 

директори ЗЗСО, 

новопризначені 

заступники 

директорів із НВР 

ЗЗСО. Директори 

опорних шкіл. 

Заступники 

директорів з НВР 

ЗЗСО обласного та 

державного 

підпорядкування 

Єжелий В.М. 

Прощай М.В. 

Сировацька Л.О. 

56.  
Протягом 

місяця 

Консультації у Viber-групі з питань: 

-організація роботи інклюзивно-

ресурсного центру в умовах воєнного 

часу; 

-організація та надання послуг особам з 

ООП 

Директори 

інклюзивно-

ресурсних центрів 

Лященко В.М. 

Лиско О.О. 

57.  
Протягом 

місяця 

Робота з базою автоматизованої 

системи «Україна. Інклюзія» 
 Лященко В. М. 

58.  
Протягом 

місяця 

Консультації та спілкування з 

учасниками заходів, педагогами 

інклюзивних закладів освіти за 

допомогою електронної пошти 

 

Лященко В.М. 

Лиско В.М. 

Подорожко О.Ю. 

Федюшина Т.О. 

59.  
Протягом 

місяця 

Збір звітів  про проведення, 

продовження, закінчення дослідно-

експериментальної роботи у закладах 

 Клименко Г.В. 



освіти Харківської області 

всеукраїнського та регіонального рівня 

у 2022 році. 

60.  
Протягом 

місяця 

Редагування відповідно до мовних 

норм інформаційних повідомлень 

структурних підрозділів, розміщення 

інформаційних матеріалів структурних 

підрозділів на сайт Академії відповідно 

до плану на вересень. 

 
Семисошенко С.В. 

Писаренко Т.І. 

61.  
Протягом 

місяця 

Консультування  методистів і педагогів 

із питань оформлення методичних 

матеріалів згідно з нормами наукового 

стилю (за зверненням). 

 Писаренко Т.І. 

62.  
Протягом 

місяця 

Консультації фахівців центру у Viber-

групах «Методичний колоквіум», 

«Психологічна служба Харківщини», 

«Арт-коворкінг», «Центр ПП,СР та 

ЗСЖ», «Школа молодого фахівця», 

«Превентивне виховання в роботі 

класного керівника на засадах 

педагогіки партнерства»; супровід 

сторінки «Психологічна служба 

Харківщини» у Фейсбуці 

Фахівці 

психологічної 

служби 

Носенко В.В., 

Замазій Ю.О., 

Бандура В.В. 

63.  
Протягом 

місяця 

Консультації фахівців центру у вайбер 

групах» 

Фахівці 

психологічної 

служби 

Носенко В.В. 

Замазій Ю.О. 

64.  
Протягом 

місяця 

Надання консультацій бібліотечним 

працівникам та висвітлення питань 

щодо роботи з підручниками 

(інвентаризації наявних підручників та 

ін.) шляхом організації роботи фахових 

груп у месенджерах 

Консультанти 

ЦПРПП, 

працівники 

бібліотек ЗЗСО 

Ворфлік Л.В. 

Латишева Т.В. 

Жеребкіна З.Г. 

Павлова Г.М. 

65.  
Протягом 

місяця 

Консультування з питань моніторингу 

якості освіти та якості освітньої 

діяльності 

Відповідальні за 

моніторинг у 

територіальних 

громадах (районах 

міста Харкова), 

керівники закладів 

дошкільної та 

загальної середньої 

освіти 

Капустін І.В. 

Голтяй Т.М., 

Євтушенко С.С. 

Мілаш О.О. 

66.  
Протягом 

місяця 

Аналіз результатів національного 

мультипредметного тесту 
 

Капустін І.В. 

Голтяй Т.М. 

Євтушенко С.С. 

Мілаш О.О. 

Алла ОСТАПЕНКО 


