
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ЖИТОМИРСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ  

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ»  

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ  

 

НАКАЗ 

 

    03.10.2019                           № 81-ОД 

 

 

Про проведення обласної виставки  

перспективного педагогічного досвіду 

«Сучасна освіта Житомирщини – 2020» 

 

Згідно з планом роботи комунального закладу «Житомирський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. ПРОВЕСТИ щорічну обласну виставку  перспективного педагогічного 

досвіду «Сучасна освіта Житомирщини – 2020» відповідно до Положення «Про 

обласну виставку перспективного педагогічного досвіду «Сучасна освіта 

Житомирщини» (надалі – Виставка). 

2. ЗАТВЕРДИТИ склад оргкомітету Виставки (додаток 1) та склад журі 

Виставки (додаток 2); 

3. Методисту з виставкової діяльності лабораторії освітнього 

адміністрування Стефанович О.П.: 

3.1.  ДОВЕСТИ зміст Положення до відома органів управління освітою 

районних державних адміністрацій, міських рад, об’єднаних територіальних 

громад, керівників закладів загальної середньої, дошкільної, позашкільної, 

професійно-технічної освіти області та директорів шкіл-інтернатів обласного 

підпорядкування, розмістити його на сайті Інституту. 

3.2.  ОРГАНІЗУВАТИ підведення підсумків Виставки і нагородження 

переможців  13 березня 2020 року. 

3.3.  Кращі матеріали Виставки занести до анотованого каталогу 

перспективного педагогічного досвіду «Сучасна освіта Житомирщини» з 

відповідними анотаціями та розмістити на сайті інституту. 

3.4.  ПІДГОТУВАТИ матеріали для участі у Міжнародних виставках 

«Сучасні навчальні заклади» та «Інноватика в сучасній освіті» в 2020 році. 

4. Бухгалтерії інституту (Cуханюк З. Ф. ) забезпечити своєчасне 

фінансування відповідно до кошторису витрат на проведення обласного етапу 

педагогічної виставки «Сучасна освіта Житомирщини – 2020». 



5.  Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

навчально-методичної роботи та моніторингу якості освіти Сюравчика М.К. 

 

 

 

  Директор            (підпис існує)                                    Ігор СМАГІН  



Додаток 1 

до наказу КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР 

від  03.10.2019 № 81-ОД 

 

Склад оргкомітету  

обласної виставки перспективного педагогічного досвіду 

«Сучасна освіта Житомирщини – 2020» 

1. Сюравчик М. К. – голова оргкомітету, заступник директора. 

2. Стефанович О.П. – секретар оргкомітету. 

3. Кравчук Н.В. – член оргкомітету. 

4. Мастеркова Т.В. – член оргкомітету. 

5. Стельмах А. Г. – член оргкомітету. 



Додаток 2 

до наказу КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР 

від  03.10.2019 № 81-ОД 

 

Склад журі  

обласної виставки перспективного педагогічного досвіду 

«Сучасна освіта Житомирщини – 2020» 

1. Сюравчик М. К. – заступник директора КЗ «Житомирський ЖОІППО» ЖОР. 

2. Стефанович О.П. – методист з виставкової діяльності лабораторії освітнього 

адміністрування КЗ «Житомирський ЖОІППО» ЖОР, секретар. 

3. Печенюк А.П. – завідувач лабораторії методичного забезпечення КЗ 

«Житомирський ЖОІППО» ЖОР. 

4. Кучерова Г.М. – методист з школознавства лабораторії методичного забезпечення 

КЗ «Житомирський ЖОІППО» ЖОР. 

5. Гусак В.М. – методист з виховної роботи лабораторії методичного забезпечення КЗ 

«Житомирський ЖОІППО» ЖОР. 

6. Костриця Н.С. – методист з позашкільної освіти лабораторії методичного 

забезпечення КЗ «Житомирський ЖОІППО» ЖОР. 

7. Шуневич О.М., Колесник К.І. – методисти з української мови та літератури 

лабораторії методичного забезпечення КЗ «Житомирський ЖОІППО» ЖОР. 

8. Новік Л.П. – методист з іноземної мови лабораторії методичного забезпечення КЗ 

«Житомирський ЖОІППО» ЖОР. 

9. Гуменюк І.Б. – методист з іноземної мови лабораторії методичного забезпечення 

КЗ «Житомирський ЖОІППО» ЖОР. 

10. Доготар Ю. В. – методист з фізики лабораторії методичного забезпечення КЗ 

«Житомирський ЖОІППО» ЖОР. 

11. Роміцина Л.В. – методист з математики лабораторії методичного забезпечення КЗ 

«Житомирський ЖОІППО» ЖОР. 

12. Щербань П.І. – методист з географії лабораторії методичного забезпечення КЗ 

«Житомирський ЖОІППО» ЖОР. 

13. Полякова Т.М. – методист з російської мови та зарубіжної літератури лабораторії 

методичного забезпечення КЗ «Житомирський ЖОІППО» ЖОР. 

14. Бовсунівський В.М. – методист з предметів художньо-естетичного циклу 

лабораторії методичного забезпечення КЗ «Житомирський ЖОІППО» ЖОР. 

15. Орлова О.А., Завязун Т.В. – методисти з дошкільного виховання лабораторії 

методичного забезпечення КЗ «Житомирський ЖОІППО» ЖОР. 

16. Поліщук Н.М. – методист з біології, екології, основ здоров’я лабораторії 

методичного забезпечення КЗ «Житомирський ЖОІППО» ЖОР. 

17. Гошко А.М. – методист з фізичного виховання лабораторії методичного 

забезпечення КЗ «Житомирський ЖОІППО» ЖОР. 

18. Конопацька О.С. – методист з корекційної та інклюзивної освіти лабораторії 

методичного забезпечення КЗ «Житомирський ЖОІППО» ЖОР. 

19. Коврігіна Л. М. – методист з інклюзивної освіти лабораторії методичного 

забезпечення КЗ «Житомирський ЖОІППО» ЖОР. 

20. Лядобрук О.В. – методист з ГПД лабораторії методичного забезпечення КЗ 

«Житомирський ЖОІППО» ЖОР. 

21. Бовсунівська Г.Г., Трохименко Т.О. – методисти з початкового навчання 

лабораторії методичного забезпечення КЗ «Житомирський ЖОІППО» ЖОР. 

22. Кирилюк Р.О. – методист з трудового навчання «Технології» лабораторії 

методичного забезпечення КЗ «Житомирський ЖОІППО» ЖОР. 

23. Шугай Т.Й., Осадчук Н.О. – методисти навчально-методичного кабінету 

психологічної служби системи освіти КЗ «Житомирський ЖОІППО» ЖОР. 



24. Колеснікова І.В. – методист з інформатики лабораторії методичного забезпечення 

КЗ «Житомирський ЖОІППО» ЖОР. 

25. Старовєрова М.А. – методист з польської мови лабораторії методичного 

забезпечення КЗ «Житомирський ЖОІППО» ЖОР. 

26. Стахов М.В. – методист  лабораторії методичного забезпечення КЗ «Житомирський 

ЖОІППО» ЖОР. 

27. Журба О.В. – методист з експериментальної, науково-дослідницької діяльності 

лабораторії методичного забезпечення КЗ «Житомирський ЖОІППО» ЖОР. 

28. Якухно І. І. – методист з предметів духовно-морального спрямування лабораторії 

методичного забезпечення КЗ «Житомирський ЖОІППО» ЖОР. 

 

 

 

 

 

 


