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ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЗА НАПРЯМАМИ ДІЯЛЬНОСТІ НА 2022 РІК 

 

№  

з/п 

Заходи Термін   

виконання 

Відповідальний 

1. Науково-дослідницька діяльність 

1. 1.1. Розробка та апробація моделі «Створення нового 

освітнього простору в об’єднаній територіальній громаді». 

Протягом року Члени 

лабораторії 

2. 1.2. Вивчення та систематизація кращих практик створення 

нового освітнього простору для якісного надання освітніх 

послуг в умовах децентралізації та реформи Нової 

української школи. 

Протягом року Члени 

лабораторії 

3. 1.3. Розробка програми розвитку особистісно-професійного 

зростання педагога в умовах інноваційних змін.  

Протягом року Члени 

лабораторії 

2. Науково-методична діяльність 

4. 2.1. Науково-методичне консультування всіх учасників 

освітнього процесу об’єднаних територіальних громад. 

Протягом року Члени 

лабораторії 

5. 2.2. Науково-методична просвіта всіх учасників освітнього 

процесу об’єднаних територіальних громад. 

Протягом року Члени 

лабораторії 

6. 2.3. Організація та проведення науково-методичних заходів 

різного рівня. 

Протягом року Члени 

лабораторії 

7. 2.4. Організація та проведення онлайн-марафону «Майстерня 

ефективних комунікацій». 

  

3. Навчально-методична діяльність 

8. 3.1. Проведення курсів за вибором: 

«Сучасні інструменти успішної комунікативної взаємодії: 

методи ненасильницького спілкування, подолання 

комунікативних бар’єрів, вирішення конфліктів, 

профілактика булінгу»; 

«Сучасні підходи в особистісно-професійному зростанні 

педагога: інструменти самовдосконалення, методи тайм-

менеджменту, засоби профілактики професійного 

вигорання». 

«Особливості створення освітньо-розвивального середовища 

закладу освіти в умовах упровадження концепції Нової 

української школи» 

Протягом року Члени 

лабораторії 

9. 3.2. Розробка методичних рекомендацій щодо створення 

нового освітнього простору в умовах децентралізації 

та реформи Нової української школи. 

Протягом року Члени 

лабораторії 

4. Організаційно-методична діяльність 

10. 4.1. Участь у науково-практичних заходах різного рівня з 

метою підвищення рівня готовності всіх суб’єктів освітнього 

процесу до конструктивної співпраці в рамках об’єднаної 

територіальної громади. 

Протягом року Члени 

лабораторії 

11. 4.2.Проведення засідань творчих робочих груп щодо 

успішного функціонування опорних шкіл. 

Протягом року Члени 

лабораторії 

12. 4.3. Оновлення бази даних опорних закладів в рамках 

об’єднаних територіальних громад. 

Протягом року Члени 

лабораторії 

13. Звітування за результатами виконання заходів відповідно 

плану за 2022 рік. 

Протягом року Члени 

лабораторії 

14. Планування діяльності лабораторії на 2023 рік. Протягом року Члени 

лабораторії 
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