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Система післядипломної педагогічної освіти має оперативно 

реагувати на сучасні суспільні виклики та запити педагогів, 

надавати актуальну практичну та методичну допомогу 

працівникам закладів освіти, упроваджувати інноваційні форми та 

методи підвищення кваліфікації. 

 

Особливим у роботі Миколаївського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти є 2021 рік  – рік 30-річчя 

Незалежності України. Готуючись гідно відзначити ювілейну дату 

нашої держави, Інститут запрограмував 30 важливих заходів до 

знаменної події в житті українського народу.  

 

Заплановані заходи –  різнопланові за змістом та формою 

проведення – передбачають вшанування Героїв АТО – учасників 

російсько-української війни на Сході; розвиток творчого потенціалу 

освітянської спільноти Миколаївщини через призму культурно-

мистецьких подій; освітні проєкти, науково-педагогічні семінари, 

конференції, літературні та педагогічні читання, лекторії, творчі 

майстерки, патріотичні вікторини та гуртівки; видання часописів 

МОІППО – «Вересень» та «Краєзнавчий альманах».  

 

Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти не стоїть осторонь державотворчих процесів  у нашій 

країні. 

 

Результативна освітянська праця та вагомі здобутки 

свідчать про систематичну діяльність дружнього колективу 

Інституту, зокрема і про виконання плану заходів МОІППО до 

гідного відзначення 30-річчя Незалежності України. 
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№ 

п,п 

НАЗВА 

ЗАХОДУ 

ПІДРОЗДІЛИ 

МОІППО 

ВІДПО-

ВІДАЛЬНІ 

ТЕРМІН 

ВИКО-

НАННЯ 

1.  Тренінгові занят-

тя для освітян 

Миколаївщини в 

рамках програми 

«Говоримо 

українською» 

(до 30-річчя 

Незалежності 

України)   

Кафедра теорії 

й методики 

мовно-літера-

турної та 

художньо-

естетичної 

освіти 

МОІППО  

Анастасія 

Кузнєцова, 

ст. викладач 

кафедри теорії 

й методики 

мовно-літера-

турної та ху-

дожньо-есте-

тичної освіти 

МОІППО 

упродовж 

року 

2.  Участь праців-

ників МОІППО 

У Всеукраїнській 

патріотичній 

онлайн-вікторині 

до Дня Собор-

ності України 

Науково-

педагогічні та 

педагогічні 

працівники 

МОІППО  

Керівники 

структурних 

підрозділів 

22–23 січ-

ня 

3.  Виставка худож-

ньої фотографії 

«Південний 

альбом – 2021» 

Миколаївської 

обласної органі-

зації Національ-

ної спілки фото-

художників 

України  у 

Галереї мистецтв 

МОІППО 

Кафедра теорії 

й методики 

мовно-літера-

турної та 

художньо-

естетичної 

освіти 

МОІППО 

Дмитро Крик, 

методист  

кафедри теорії 

й методики 

мовно-літера-

турної та 

художньо-

естетичної 

освіти 

МОІППО 

28 січня 

2021 року 
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4.  ZOOM-конфе-

ренція «Відзна-

чення Міжнарод-

ного дня рідної 

мови на Мико-

лаївщині» (до 

Міжнародного 

дня рідної мови 

та з нагоди                 

30-річчя 

Незалежності 

України) 

Кафедра теорії 

й методики 

мовно-літера-

турної та 

художньо-

естетичної 

освіти 

МОІППО 

Галина Гич, 

завідувачка 

кафедри теорії 

й методики 

мовно-літера-

турної та ху-

дожньо-есте-

тичної освіти 

МОІППО, 

науково-педа-

гогічні, педа-

гогічні праців-

ники кафедри 

17 лютого 

2021 року 

5.  #ЄТЕКСТ   МИ-

КОЛАЇВЩИНИ  

– (У пошуках ук-

раїнської Атлан-

тиди: художні 

твори учасників 

російсько-

української 

війни на Сході 

України                

(до 30-річчя 

Незалежності 

України)) 

Адміністрація 

Миколаївсь-

кого облас-

ного інституту 

післядиплом-

ної педагогіч-

ної освіти, 

Уповноваже-

ний із захисту 

державної 

мови 

Василь Шуляр, 

директор 

МОІППО, 

заслужений 

учитель 

України,  

Тарас Кремінь, 

Уповноваже-

ний із захисту 

державної 

мови 

Лютий 

2021 року 

6.  Обласна творча 

майстерня «Уро-

ки української 

мови та 

літератури за 

творчістю Лесі 

Українки: новий 

формат, нові тех-

нології» (з наго-

ди відзначення 

150-річного 

ювілею Лесі 

Українки) 

Кафедра теорії 

й методики 

мовно-літера-

турної та 

художньо-

естетичної 

освіти 

МОІППО 

Галина Гич, 

завідувачка 

кафедри теорії 

й методики 

мовно-літера-

турної та ху-

дожньо-есте-

тичної освіти 

МОІППО, 

науково-педа-

гогічні, педа-

гогічні праців-

ники кафедри 

24 лютого 
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7. «Авторська тех-

ніка живопису» - 

обласна худож-

ня майстерня 

вчителів, керів-

ників гуртків 

образотворчого 

мистецтва місь-

ких (районних) 

будинків твор-

чості дітей та 

юнацтва Мико-

лаївської області  

у Галереї мис-

тецтв МОІППО 

Кафедра теорії 

й методики 

мовно-

літературної 

та художньо-

естетичної 

освіти 

МОІППО 

Дмитро Крик, 

методист  

кафедри теорії 

й методики 

мовно-

літературної 

та художньо-

естетичної 

освіти 

МОІППО 

Лютий 

2021 року 

8. Виставка графіки 

та скульптури 

«Ватман, маркер 

і любов» Наталії 

Макаєвої (Агха-

хової), викладача 

Дитячої худож-

ньої школи 

м. Миколаєва у 

Галереї мистецтв 

МОІППО 

Кафедра теорії 

й методики 

мовно-

літературної 

та художньо-

естетичної 

освіти 

МОІППО 

Дмитро Крик, 

методист  

кафедри теорії 

й методики 

мовно-літера-

турної та 

художньо-

естетичної 

освіти 

МОІППО 

03 бе-

резня 

2021 року 

9. Засідання облас-

ної студії «Борис 

Мозолевський – 

науковець, поет, 

земляк»  

Кафедра 

філософії 

освіти, теорії й 

методики 

суспільство-

знавчих 

предметів 

МОІППО 

Ігор Ніколаєв,  

завідувач 

кафедри 

філософії 

освіти, теорії й 

методики 

суспільствозна

вчих предме-

тів МОІППО, 

працівники 

кафедри 

 

24 бе-

резня 

2021 року 



7 

10. Випуск новин на 

Суспільному 

Миколаїв про 

візуальний посіб-

ник «Абетка 

літературознав-

ця», рекомендо-

ваний науково-

методичною 

комісією МОН 

України для 

використання в 

ЗЗСО України 

(автор Василь 

Шуляр, директор 

МОІППО, 

заслужений 

учитель України) 

Адміністрація 

МОІППО   

Василь 

Шуляр, 

директор 

МОІППО  

06 квітня 

2021 року 

11. Урочисте онлайн-

оголошення 

результатів 

підсумкового 

етапу всеукраїн-

ського конкурсу 

«Учитель року –

2021» у номіна-

ціях «Керівник 

закладу освіти»,  

«Українська мова 

та література» та 

«Трудове 

навчання» 

Адміністрація 

МОІППО,  

навчально-

методична 

лабораторія 

акмеології, 

кабінет 

навчальний 

«Освіта 

Миколаїв-

щини» 

МОІППО 

Василь Шуляр, 

директор 

МОІППО, 

Людмила 

Трубнікова, 

заступник 

директора з 

науково-педа-

гогічної робо-

ти, Анжела 

Тюпа, мето-

дист навчаль-

но-методичної 

лабораторії 

акмеології, 

Галина 

Запорожченко, 

завідувачка 

кабінету 

навчального 

«Освіта Мико-

Квітень 

2021 року 
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лаївщини», 

працівники 

МОІППО 

12. Обласний семі-

нар «Україна – 

демократична, 

соціальна, пра-

вова держава» 

(до 30-ї річниці 

проголошення 

Державної неза-

лежності Украї-

ни (1991) та 25-ї 

річниці прийнят-

тя Конституції 

(1996) 

Кафедра 

філософії 

освіти, теорії й 

методики сус-

пільствознав-

чих предметів 

МОІППО 

Ігор Ніколаєв,  

завідувач 

кафедри 

філософії 

освіти, теорії й 

методики сус-

пільствознав-

чих предметів 

МОІППО, 

працівники 

кафедри 

21 квітня 

2021 року 

13. Обласний фести-

валь інновацій-

них методів ро-

боти працівників 

психологічної 

служби «Палітра 

успіху», присвя-

чений відзначен-

ню 30-річчя 

психологічної 

служби системи 

освіти України 

та 30-річчю 

Незалежності 

України 

Навчально-

методична 

лабораторія 

практичної 

психології, 

соціальної 

роботи та 

інклюзивного 

навчання 

МОІППО 

Фахівці  

навчально-

методичної 

лабораторії 

практичної 

психології, 

соціальної 

роботи та 

інклюзивного 

навчання 

МОІППО 

19–23 

квітня 

2021 року 

14. Юрбівка  

«Психологія – 

стиль життя» 

(до 30-річчя 

Незалежності 

України) 

Навчально-

методична 

лабораторія 

практичної 

психології, 

соціальної 

роботи та 

інклюзивного 

Фахівці 

навчально-

методичної 

лабораторії 

практичної 

психології, 

соціальної 

роботи та 

12 квітня 

2021 року 
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навчання 

МОІППО 

інклюзивного 

навчання 

МОІППО 

15. Обласний 

учнівський 

освітній проєкт 

«Воїни Світла» 

(до 30-річчя 

Незалежності 

України) 

Кафедра теорії 

й методики 

природничо-

математичної 

освіти та ін-

формаційних 

технологій  

Еліна 

Рогожинська,  

методист 

кафедри теорії 

й методики 

природничо-

математичної 

освіти та ін-

формаційних 

технологій 

(І-й етап 

реалізації 

проєкту –  

травень 

2021 ро-

ку) 

16. Літературні чи-

тання «Валерій 

Бойченко: Поет і 

Патріот», 

присвячені 

пам’яті знаного 

поета та                    

30-річчю 

Незалежності 

України 

Дирекція 

МОІППО, 

Кафедра теорії 

й методики 

мовно-літера-

турної та 

художньо-

естетичної 

освіти 

МОІППО 

Василь 

Шуляр, 

директор 

МОІППО, 

Галина Гич,  

завідувачка 

кафедри теорії 

й методики 

мовно-літера-

турної та 

художньо-

естетичної 

освіти 

МОІППО, 

науково-

педагогічні, 

педагогічні 

працівники 

кафедри, 

запрошені 

гості 

04 травня 

2021 року 

17. Патріотична 

гуртівка членів 

колективу  

Миколаїського 

Адміністрація 

Миколаїсько-

го обласного 

інституту 

Колектив 

Миколаїсько-

го обласного 

інституту 

15 травня 

2021 року 
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обласного 

інституту 

післядипломної 

педагогічної 

освіти з нагоди 

Дня Європи в 

Україні (до            

30-річчя 

Незалежності 

України) 

післядиплом-

ної педаго-

гічної освіти,  

навчально-

методична 

лабораторія 

акмеології    

післядиплом-

ної педаго-

гічної освіти 

18. Освітянська 

раптівка до Дня 

Вишиванки (з 

нагоди 15-річни-

ці Всесвітнього 

дня вишиванки 

та з нагоди           

30-річчя 

Незалежності 

України 

Адміністрація 

Миколаїсько-

го обласного 

інституту 

післядиплом-

ної педаго-

гічної освіти 

Колектив 

Миколаїсько-

го обласного 

інституту 

післядиплом-

ної педаго-

гічної освіти 

20 травня 

2021 року 

19. V засідання 

лекторію 

«Людина у 

Всесвіті з теми  

«Природа – 

джерело 

наукових знань» 

Кафедра теорії 

й методики 

природничо-

математичної 

освіти та ін-

формаційних 

технологій 

Людмила 

Клименко, 

завідувачка  

кафедри теорії 

й методики 

природничо-

математичної 

освіти та ін-

формаційних 

технологій, 

працівники 

кафедри 

27 травня 

2021 року 

20. Видання жур-

налу «Вересень» 

МОІППО, 

приуроченого 

30-річчю 

Незалежності 

України 

Адміністрація 

МОІППО, 

лабораторія 

видавничої 

діяльності 

МОІППО 

Вікторія 

Стойкова, 

заступник 

директора з 

науково-педа-

гогічної робо-

ти МОІППО, 

періодич-

ність 
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Людмила 

Назаренко, 

доцент кафед-

ри теорії й 

методики 

мовно-літера-

турної та ху-

дожньо-есте-

тичної освіти 

МОІППО, 

Майя Ландер,  

методист  

лабораторії 

видавничої 

діяльності 

МОІППО   

21. Інноваційні тех-

нології навчання 

інформатики: 

пошуки, пробле-

ми, перспективи 

(до 30-річчя 

незалежності 

України) 

Навчально-

методична 

лабораторії 

інформаційно-

комунікацій-

них техноло-

гій, медіаос-

віти та систем-

ного адмініст-

рування 

МОІППО 

Ольга 

Богданова, 

завідувачка, 

Ганна 

Шевченко, 

методист  

навчально-

методичної 

лабораторії 

інформаційно-

комунікацій-

них техноло-

гій, медіаосві-

ти та систем-

ного адмініст-

рування 

МОІППО 

Серпень 

2021 року 

22. Проєкт «30 осві-

тніх історій 

однієї людини»  

(до 30-річчя 

незалежності 

України)» 

Навчально-

методична 

лабораторія 

акмеології 

МОІППО 

Олена 

Вітковська, 

завідувачка  

навчально-

методичної 

лабораторії 

01 

березня –  

31 серпня 

2021 року 
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акмеології 

МОІППО, 

працівники 

лабораторії 

23. Овітньо-етногра-

фічний (культу-

рологічний) 

фестиваль 

«Парад чарівних 

вишиванок 

Миколаївщини»   

(присвячений    

30-річчю  

Незалежності 

України) 

Кабінет 

навчальний 

«Освіта 

Миколаїв-

щини» 

МОІППО 

Галина 

Запорожченко, 

завідувачка 

кабінету 

навчального 

«Освіта Мико-

лаївщини» 

МОІППО, 

Ольга Волос, 

Раїса 

Коломієць, 

методисти 

кабінету 

24 верес-

ня 2021 

року 

24. Урочиста хода у 

вишиванках 

представників 

районів та ОТГ, 

покладання 

квітів до 

пам’ятного знаку 

Миколі Аркасу 

Кабінет 

навчальний 

«Освіта Мико-

лаївщини» 

МОІППО 

Галина 

Запорожченко, 

завідувачка 

кабінету 

навчального 

«Освіта Мико-

лаївщини» 

МОІППО, 

Ольга Волос, 

Раїса 

Коломієць, 

методисти 

кабінету 

24 верес-

ня  

2021 року 

25. Альбом-посібник  

«Етнографічні 

особливості 

вишиванок 

Миколаївщини» 

(до 30-річчя 

Незалежності 

України) 

Кабінет 

навчальний 

«Освіта Мико-

лаївщини» 

МОІППО 

Галина 

Запорожченко, 

завідувачка 

кабінету 

навчального 

«Освіта Мико-

лаївщини» 

МОІППО, 

Ольга Волос, 

30 верес-

ня  

2021 року 
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Раїса 

Коломієць, 

методисти 

кабінету  

26. Творча майстер-

ка на честь           

30-ліття Неза-

лежності Украї-

ни «Методична 

палітра мовно-

літературної та 

художньо-есте-

тичної освіти» 

Кафедра теорії 

й методики 

мовно-літера-

турної та 

художньо-

естетичної 

освіти 

МОІППО, 

науково-

педагогічні, 

педагогічні 

працівники 

кафедри 

Галина Гич, 

завідувачка 

кафедри теорії 

й методики 

мовно-літера-

турної та 

художньо-

естетичної 

освіти 

МОІППО, 

науково-

педагогічні, 

педагогічні 

працівники 

кафедри, 

фахівці 

кафедри 

Вересень 

2021 року 

27. Створенння 

сайту «Туристич-

не намисто тери-

торіальних гро-

мад Мико-

лаївщини» і 

віртуальна 

мандрівка Мико-

лаївщиною (до 

Міжнародного  

Дня туризму) 

Кафедра 

педагогіки, 

психології та 

мененджменту 

освіти 

МОІППО 

Тетяна 

Тихонова, 

завідувачка  

кафедри 

педагогіки, 

психології та 

мененджменту 

освіти 

МОІППО, 

працівники 

кафедри 

27 верес-

ня  

2021 року 

28. Видання журна-

лу «Краєзнавчий 

альманах», 

приуроченого 

ювілейним датам 

видатних 

особистостей 

Адміністрація 

МОІППО, 

Кабінет 

навчальний 

«Освіта Мико-

лаївщини» 

МОІППО, 

Василь 

Шуляр, 

директор 

МОІППО, 

Людмила 

Трубнікова,  

заступник 

Жовтень 

2021 року 



14 

Миколаївщини 

та   культурно-

просвітницьких 

закладів Степо-

вого Побужжя 

(до 30-річчя 

Незалежності 

України) 

лабораторія 

видавничої 

діяльності 

МОІППО 

директора з 

науково-

педагогічної 

роботи,  

Галина 

Запорожченко, 

завідувачка 

кабінету 

навчального 

«Освіта 

Миколаївщин

и» МОІППО,  

працівники 

лабораторії 

видавничої 

діяльності 

29. Педагогічні чи-

тання «Дитина… 

як зоряний світ і 

наша планета», 

до 120 річчя з 

дня народження 

Л. С. Вигодсько-

го, видатного 

психолога, 

засновника куль-

турно-історичної 

школи в психо-

логії, на якій 

базується психо-

логічна теорія 

діяльності вико-

нання (збірка 

тез) 

 

Кафедра 

педагогіки, 

психології та 

мененджменту 

освіти 

МОІППО 

Тетяна 

Тихонова, 

завідувачка  

кафедри 

педагогіки, 

психології та 

мененджменту 

освіти 

МОІППО, 

працівники 

кафедри 

Грудень 

2021 року 

30. «Ви – наша 

гордість честь і 

слава!» – спільне 

патріотичне 

Навчально-

методична 

лабораторія 

акмеології 

Ганна 

Череповська, 

методист  

навчально-

Квітень-

серпень 

2021 року 
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видання про 

героїку сього-

дення мужніх 

захисників 

української 

Незалежності – 

освітян Мико-

лаївщини у 

співпраці з 

координаторами 

Всеукраїнського 

народного 

благодійно-

патріотичного 

проєкту «Мій дім 

– Україна» 

 

МОІППО, 

Кабінет 

навчальний 

«Освіта Мико-

лаївщини» 

МОІППО, 

координатори 

Всеукраїн-

ського народ-

ного благодій-

но-патріотич-

ного проєкту 

«Мій дім – 

Україна» 

Борис Білик та 

Тетяна 

Гриненко 

 

методичної 

лабораторії 

акмеології 

МОІППО; 

Галина 

Запорожченко, 

завідувачка 

кабінету  

навчального 

«Освіта Мико-

лаївщини» 

МОІППО, 

Борис Білик та 

Тетяна 

Гриненко, 

координатори 

Всеукраїнсь-

кого народ-

ного благодій-

но-патріотич-

ного проєкту 

«Мій дім – 

Україна»  
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Міністерство освіти і науки України 

Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

Кабінет навчальний «Освіта Миколаївщини» 

 

 

30  ПОДІЙ 
НА  ЧЕСТЬ  УКРАЇНИ 

 

(до 30-річчя Незалежності України) 
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