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кабінетів (центрів) 



Склад:  
 Гапоненко В.О. директор Лосинівської загальноосвітньої школи  

     І-ІІІ ступенів Лосинівської селищної ради Ніжинського району Чернігівської      
області; 

 Нестерук О.О., директор Березнянського опорного закладу загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів Менської районної ради; 

 Хоменко С. М., директор Городнянського ліцею №2 Городнянської міської 
ради; 

 Шпак М.М., директор Михайло-Коцюбинської гімназії  

     Михайло-Коцюбинської селищної ради; 

 Чепурна Т.В., директор Сосницької гімназії ім. О.П. Довженка Сосницької 
селищної ради Чернігівської області; 

 Татарчук О. В., директор Козелецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №3 
Козелецької селищної ради Козелецького району Чернігівської області; 

 Шолох Н.Т., директор Киїнського опорного закладу загальної середньої 
освіти І-ІІІ ступенів імені Костянтина Светенка Киїнської сільської ради; 

 Шульга І.В., завідувач відділу керівних кадрів та координації діяльності 
методичних кабінетів (центрів) Чернігівського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського; 

 Єрмак Н.В., методист відділу керівних кадрів та координації діяльності 
методичних кабінетів (центрів) Чернігівського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського. 
 



 

 
 

Основні завдання: 

1. Проаналізувати зміст і значення складових інноваційної культури 

закладу освіти. 

2. Сприяти впровадженню в практику роботи опорних закладів 

загальної середньої освіти інноваційних форм і методів оновлення 

освітнього простору, досягнень перспективного педагогічного 

досвіду, нових технологій управління із забезпечення якісної освіти. 

3. Поширювати складові інноваційної культури серед керівників 

опорних закладів загальної середньої освіти області. 

4. Підготувати матеріали до випуску методичних рекомендацій. 



 
 

Очікувані результати роботи творчої групи: 

 

підготовка методичних рекомендацій щодо формування та 

розвитку інноваційної культури опорного закладу загальної 

середньої освіти  



 

   

Тематика обговорюваних питань Місце проведення Відповідальний 

І засідання (вересень, 2020 р.) 

Інноваційно-розвивальне середовище опорного 

закладу загальної середньої освіти 

Михайло-Коцюбинська гімназія Михайло-

Коцюбинської селищної ради  

Чернігівської області  

  

Шульга І.В., 

Єрмак Н.В.,  

Шпак М.М. 

ІІ засідання (грудень, 2020 р.) 

Організаційно-управлінська діяльність створення 

інноваційного середовища  

в опорному закладі 

  

  

Березнянський опорний ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

Менської районної ради 

Чернігівської області  

Шульга І.В., 

Єрмак Н.В., 

Нестерук О.О. 

ІІІ засідання (вересень, 2021 р.) 

Зміст діяльності керівника опорного закладу освіти 

щодо створення безпечного інноваційного 

освітнього середовища  

  

Киїнський опорний заклад загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів  

імені Костянтина Светенка Киїнської сільської 

ради 

Шульга І.В., 

Єрмак Н.В., 

Шолох Н.Т. 

ІV засідання (грудень, 2021 р.) 

Вплив ресурсного забезпечення опорного закладу 

освіти на інноваційну діяльність  

Козелецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№3  

Козелецької селищної ради 

Козелецького району Чернігівської області  

Шульга І.В., 

Єрмак Н.В., 

Татарчук О.В. 

V засідання (вересень, 2022 р.) 

Забезпечення автономії діяльності опорного закладу 

загальної середньої освіти 

Лосинівська загальноосвітня школа  І-ІІІ 

ступенів Лосинівської селищної ради 

Ніжинського району Чернігівської області 

Шульга І.В., 

Єрмак Н.В., 

Гапоненко В.О. 

V засідання (грудень, 2022 р.) 

Підбиття підсумків (презентація творчих 

напрацювань членів творчої групи). 

Чернігівський ОІППО імені К.Д. Ушинського Шульга І.В., 

Єрмак Н.В. 



№з/п Тема Л С П В Лектор 

1. Інноваційна культура опорного 

закладу загальної середньої освіти в 

умовах реформування освітньої галузі  

0,2     0,2 Шульга І.В., завідувач відділу 

керівних кадрів та координації 

діяльності МК(Ц) ОІППО  

2. Зміст роботи творчої групи директорів 

опорних закладів загальної середньої 

освіти 

  0,2   0,2 Єрмак Н.В., методист відділу 

керівних кадрів та координації 

діяльності МК(Ц) ОІППО 
3. Зміст діяльності директора Михайло-

Коцюбинської гімназії щодо 

створення інноваційно-

розвивального середовища в 

опорному закладі загальної середньої 

освіти в умовах пандемії 

    0,3 0,3 Шпак М.М., директор 

комунального закладу Михайло-

Коцюбинської гімназії Михайло-

Коцюбинської селищної ради 

Чернігівського району 

Чернігівської області 
4. Інноваційно-розвивальне середовище 

початкової школи 

    0,2 0,2 Виноградна Т.М., 

учитель-методист, учитель 

початкових класів Михайло-

Коцюбинської гімназії Михайло-

Коцюбинської селищної ради 

Чернігівського району 

Чернігівської області 
5. Інклюзивний простір як складова 

інноваційно-розвивального 

середовища гімназії  

    0,2 0,2 Завальна Ю.М., заступник 

директора з навчально-виховної 

роботи Михайло-Коцюбинської 

гімназії Михайло-Коцюбинської 

селищної ради Чернігівського 

району Чернігівської області 

  

6. Ресурсна кімната Михайло-

Коцюбинської гімназії та її значення 

у розвитку особистості 

    0,2 0,2 Завальна Ю.М., заступник 

директора з навчально-виховної 

роботи Михайло-Коцюбинської 

гімназії Михайло-Коцюбинської 

селищної ради Чернігівського 

району Чернігівської області 

7. Підбиття підсумків    0,2   0,2 Шульга І.В., Єрмак Н.В. 

  Разом: 0,2 0,4 0,9 1,5   



УПРАВЛІНСЬКА МАЙСТЕРНЯ 
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