План роботи
комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»
на лютий 2018 року
№
з/п

1.

2.

3.

4.

5.

Терміни
Відповідальні
Виконавці
виконання
за підготовку
І. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
а) КУРСИ:
січень-лютий:
ІІ сесія
Завідувачі (директори), методисти
Скрипка Г.В.,
методичних кабінетів (центрів) (дистанційна)
Кірішко Л.М.,
13.01-28.02
органів
управління
освітою
Литвиненко О.В.
райдержадміністрацій, міських рад,
об’єднаних територіальних громад.
Проблема: «Зростання професійної
компетентності
сучасного
методиста як фактор підвищення
ефективності роботи методичної
установи в умовах децентралізації»
(очно-дистанційна
форма
навчання)
Учителі історії, правознавства, 22.01-02.02
Митрофаненко Ю.С.,
громадянської
освіти,
які
Черткова Н.С.
викладають предмети освітньої
галузі «Суспільствознавство».
Проблема: «Компетентнісний підхід
до викладання предметів освітньої
галузі «Суспільствознавство» у
процесі
реалізації
змісту
Державного стандарту базової і
повної загальної середньої освіти»
Учителі математики.
22.01-02.02
Бик А.С.,
Голодюк Л.С.,
Проблема: «Організація навчальноГолодюк Л.С., Ткаченко Л.А.
пізнавальної діяльності учнів у
Нудний В.М.,
контексті
реалізації
Концепції
Кирилюк А.П.
«Нова українська школа»
Учителі-дефектологи,
учителі- 22.01-09.02
Войтко В.В.,
реабілітологи,
педагогиПавлюх В.В.
дефектологи,
консультанти
психолого-медико-педагогічних
консультацій,
завідувачі
логопедичних пунктів.
Проблема: «Проблеми соціалізації
учнів у контексті компетентнісно
орієнтованого підходу до освіти»
Учителі зарубіжної літератури, 29.01-09.02
Бик А.С.,
Небеленчук І.О.,
інтегрованого курсу «Література» та
Голодюк Л.С., Ревнивцева О.В.
російської мови.
Нудний В.М.,
Проблема: «Викладання мови та
Кирилюк А.П.
літератури в контексті Нової
української школи»
Зміст роботи
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Вихователі закладів дошкільної
освіти.
Проблема: «Інноваційна діяльність
вихователя в умовах сучасного
закладу дошкільної освіти»
Керівники хореографічних гуртків і
колективів
шкіл,
закладів
позашкільної освіти та вчителі
хореографії.
Проблема: «Формування ціннісних
орієнтацій
школярів
засобами
хореографічного мистецтва»

29.01-09.02

Бик А.С.,
Голодюк Л.С.,
Нудний В.М.,
Кирилюк А.П.

29.01-09.02

лютий:
05.02-16.02

Учителі інформатики.
Проблема:
«Особливості
викладання
шкільного
курсу
інформатики в контексті оновлених
програм та реалізації Концепції
«Нова українська школа»
Директори,
завідувачі
філій, І сесія (очна)
Бик А.С.,
– 12.02заступники директорів з навчальної,
Голодюк Л.С.,
14.02
навчально-виховної
роботи, які
Нудний В.М.,
ІІ
сесія
викладають українську мову та
Кирилюк А.П.
літературу, зарубіжну літературу та (дистанційна)
15.02-28.02
російську мову, іноземні мови
закладів загальної середньої освіти.
Проблема:
«Удосконалення
професійних
компетентностей:
управлінський та фаховий зміст»
(очно-дистанційна
форма
навчання)
Учителі англійської мови.
12.02-23.02
Проблема: «Компетентнісний підхід
як методичне підґрунтя навчання
іноземної мови в закладах загальної
середньої освіти»
Бібліотекарі закладів освіти.
12.02-23.02
Проблема: «Сучасні технології як
засіб підвищення ефективності
ведення бібліотечної справи у
закладах загальної середньої освіти»
лютий-березень:
Учителі
фізики,
математики, 12.02-02.03
астрономії та природознавства.
Проблема: «Викладання предметів
фізико-математичного циклу в
контексті Державного стандарту
базової і повної загальної середньої
освіти»
Учителі початкових класів.
12.02-02.03
Проблема:
«Створення
розвивального
середовища
в
освітньому процесі
початкової

Гагаріна Н.П.,
Тарапака Н.В.

Павлюх В.В.,
Міцай Ю.В.

Буртовий С.В.,
Шовенко О.С.

Корецька Л.В.,
Трубіна В.Г.,
Литвиненко О.В.,
Ревнивцева О.В.

Кендюхова А.А.,
Коса І.Т.

Небеленчук І.О.,
Дяченко Н.І.

Бик А.С.,
Дробін А.А.,
Ткаченко Л.А.,
Хлань Л.М.

Чернецька О.Г.,
Тіхонова Н.Г.
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14.

15.

16.

школи відповідно до Концепції
«Нова українська школа»
Учителі, які викладають основи 19.02-02.03
здоров’я, безпеку життєдіяльності,
та
педагоги-тренери,
які
впроваджують превентивні проекти
в закладах освіти.
Проблема: «Інноваційні підходи до
формування
базових
компетентностей учнів під час
викладання
предмета
та
впровадження
превентивних
здоров’язбережувальних проектів»
Учителі закладів загальної середньої 19.02-02.03
освіти, які навчають учнів з
особливими освітніми потребами,
асистенти вчителів.
Проблема: «Формування і розвиток
ключових компетентностей учнів з
особливими освітніми потребами»
Учителі,
які
викладають І сесія (очна)
– 26.02інформатику в 1-4 класах.
28.02
Проблема: «Методика викладання
ІІ
сесія
інформатики в початковій школі»
(очно-дистанційна
форма (дистанційна)
01.03-30.03
навчання)

Бик А.С.,
Голодюк Л.С.,
Нудний В.М.,
Кирилюк А.П.

Гельбак А.М.,
Желєзнова Т.П.

Войтко В.В.,
Червонець І.В.

Тіхонова Н.Г.,
Кондратова В.В.,
Литвиненко О.В.

б) ОБЛАСНІ КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ, ТВОРЧІ ГРУПИ, ШКОЛИ ТВОРЧОГО
ВЧИТЕЛЯ, ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ, МАЙСТЕР-КЛАСИ
17.

18.

19.

Обласний он-лайн семінар (перше
засідання)
районних,
міських
координаторів
міжнародного
конкурсу «Колосок».
Проблема:
«Особливості
проведення та аналіз результатів
участі учнів закладів освіти області у
Міжнародному
природничому
інтерактивному конкурсі “Колосок”»
Творча група (перше засідання)
учителів, які навчають учнів у
класах з інклюзивним навчанням,
спеціальних класах; асистентів
вчителів.
Проблема:
«Підвищення
ефективності освітнього процесу
для учнів з особливими освітніми
потребами на основі впровадження
інформаційно-комунікаційних
технологій»
Відкрита
обласна
інтернетконференція
педагогічних
працівників закладів освіти.

06.02

06.02

06.02

Тіхонова Н.Г.

Бик А.С.,
Скрипка Г.В.,
Голодюк Л.С., Червонець І.В.,
Нудний В.М., Литвиненко О.В.
Кирилюк А.П.

Чала М.С.
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

Проблема:
«Безпека
дітей
в
Інтернеті: попередження, освіта,
взаємодія»
Семінар-тренінг начальників відділів
(управлінь) освітою, методичних
служб об’єднаних територіальних
громад.
Проблема: «Ефективне управління
освітою в об’єднаних територіальних
громадах»
Семінар переможців ІІ (обласного)
туру всеукраїнського конкурсу
«Учитель року – 2018».
Проблема:
«Удосконалення
професійної
компетентності
педагога засобами всеукраїнського
конкурсу «Учитель року – 2018»
Творча майстерня (перше засідання)
(дистанційна форма проведення)
учителів
української
мови
і
літератури.
Проблема: «Інформаційні технології
в роботі вчителя української мови і
літератури»
Творча група (перше засідання)
учителів історії та суспільствознавчих
дисциплін.
Проблема: «Формування предметних
компетентностей учнів під час
реалізації
вимог
Державного
стандарту базової і повної загальної
середньої освіти освітньої галузі
«Суспільствознавство»
Тренінг
керівників
районних
методичних
об’єднань
учителів
початкових
класів,
учителів
початкових класів, які у 2018/2019
навчальному році будуть викладати
в 1 класі в закладах освіти
Бобринецького,
Компаніївського,
Устинівського,
Долинського,
Новгородківського
районів
та
м. Бобринця (у рамках обласної
творчої лабораторії з проблеми
«Реалізація
нового
змісту
початкової
загальної
освіти:
науково-методичні засади»).
Проблема: «Особливості реалізації
концептуальних
засад
Нової
української школи»
Тренінг
керівників
районних
методичних
об’єднань
учителів
початкових
класів,
учителів

07.02-08.02

Корецька Л.В.,
Половенко О.В.

12.02-16.02

Голодюк Л.С.

14.02

Котляренко Н.М.

20.02

Митрофаненко Ю.С.,
Черткова Н.С.,
Буртовий С.В.

Бик А.С.,
Голодюк Л.С.,
Нудний В.М.,
Кирилюк А.П.

21.02-23.02
(І етап)

Кондратова В.В.,
Тіхонова Н.Г.

21.02-23.02
(І етап)

Кондратова В.В.,
Тіхонова Н.Г.
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26.

27.

28.

29.

початкових класів, які у 2018/2019
навчальному році будуть викладати
в 1 класі в закладах освіти
Світловодського,
Онуфріївського
районів, м.Світловодська (у рамках
обласної творчої лабораторії
з
проблеми «Реалізація нового змісту
початкової загальної освіти: науковометодичні засади»).
Проблема: «Особливості реалізації
концептуальних
засад
Нової
української школи»
Тренінг
керівників
районних 26.02-02.03
методичних
об’єднань
учителів
початкових
класів,
учителів
початкових класів, які у 2018/2019
навчальному році будуть викладати в
1 класі в закладах освіти Петрівського,
Олександрійського, Знам’янського,
Олександрівського
районів,
м.Знам’янки, м.Олександрії (у рамках
обласної творчої лабораторії
з
проблеми «Реалізація нового змісту
початкової загальної освіти: науковометодичні засади»).
Проблема: «Особливості реалізації
концептуальних
засад
Нової
української школи»
Семінар учителів української мови і 26.02-27.02
літератури.
Проблема:
«Актуальні аспекти
підвищення рівня педагогічної
майстерності вчителя у підготовці
учнів до зовнішнього незалежного
оцінювання з української мови і
літератури»
Семінар завідувачів (директорів), 28.02-01.03
методистів методичних кабінетів
(центрів) органів управління освітою
райдержадміністрацій, міських рад,
об’єднаних територіальних громад.
Проблема:
«Переформатування
діяльності методичних служб в
умовах реалізації Концепції "Нова
українська школа"»
Дистанційний курс для учителів 05.02-21.02
української
мови,
методистів
методичних кабінетів (центрів)
органів
управління
освітою
райдержадміністрацій, міських рад,
об’єднаних територіальних громад.
Проблема: «Топонімія ДніпроБузького межиріччя»

Бик А.С.,
Кондратова В.В.,
Голодюк Л.С., Тіхонова Н.Г.
Нудний В.М.,
Кирилюк А.П.

Мінич Г.В.,
Бик А.С.,
Котляренко Н.М.
Голодюк Л.С.,
Нудний В.М.,
Кирилюк А.П.

Половенко О.В.

Вікторіна О.В.
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30.

31.

29.

30.

31.

1.

2.

3.
4.

Дистанційний курс для методистів, 05.02-21.02
Міцай Ю.В.,
заступників директорів шкіл з
Пляка С. М.,
виховної
роботи,
педагогівГайда Л.А.
організаторів, педагогів-краєзнавців,
керівників гуртків та музеїв.
Проблема:
«Національнопатріотичне виховання учнів в
умовах
сучасного
освітнього
простору»
Дистанційний курс (апробація) для 05.02-21.02
Тарапака Н.В.,
педагогічних працівників закладів
Тищенко Т.О.
дошкільної освіти, які працюють з
дітьми з особливими освітніми
потребами.
Проблема: «Навчання, виховання та
розвиток дітей дошкільного віку з
Бик А.С.,
особливими освітніми потребами»
Голодюк
Л.С., Буртовий С.В.
Дистанційний
тренінг
для 12.02-20.02
Нудний В.М.,
педагогічних працівників.
Кирилюк
А.П.
Проблема: «“HOT POTATOES V 6.0”
- інструментальна оболонка для
створення інтерактивних завдань,
тестів та кросвордів»
Литвиненко О.В.
Дистанційний тренінг для
19.02-28.02
педагогічних працівників.
Проблема:
«Інфографіка
як
ефективний спосіб подачі даних»
Чала М.С.
Дистанційний курс (апробація) для 19.02-08.03
учителів
інформатики
та
математики.
Проблема:
«Використання
онлайнових
графічних
калькуляторів»
ІІ. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА ТА ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
Забезпечення виконання наказів та Протягом
Корецька Л.В.
Педагогічні та
розпоряджень
начальника
місяця
науковоуправління освіти, науки, молоді та
педагогічні
спорту облдержадміністрації, участь
працівники
у спільних заходах (конференціях,
семінарах тощо)
Підготовка
проектів
наказів 01.02-28.02 Корецька Л.В.,
Структурні
начальника
управління
освіти,
Бик А.С.,
підрозділи
науки, молоді та спорту ОДА, листів
Голодюк Л.С.,
КЗ
«КОІППО
імені
Василя
Нудний В.М.
Сухомлинського»
Проведення наради при директору
Протягом
Корецька Л.В.
Нудний В.М.
місяця
Участь
у
міжнародних
та Протягом
Бик А.С.
Наукововсеукраїнських
педагогічних
місяця
педагогічні та
заходах
педагогічні
працівники
закладу
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5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Засідання
експертно-аналітичної За окремим
Бик А.С.
ради
графіком
Засідання методичної комісії
За окремим
Голодюк Л.С.
графіком
Засідання науково-методичної ради
13.02
Голодюк Л.С.
Проведення
контролю 06.02-09.02
Голодюк Л.С.
моніторингового дослідження стану
організації роботи закладів загальної
середньої
освіти
щодо
впровадження
й
викладання
предмета «Основи здоров'я» та
обов’язкового
факультативного
курсу «Захисти себе від ВІЛ»
(м. Олександрія)
Проведення моніторингу за станом 15.02-16.02
Голодюк Л.С.
організації роботи базового закладу
загальної
середньої
освіти
(Новомиргородська
спеціальна
загальноосвітня школа-інтернат
І-ІІ
ступенів
Кіровоградської
обласної ради) щодо впровадження
європейських
стандартів
превентивної освіти
Проведення
моніторингового
З 12.02
Корж Л.Ф.
дослідження стану інклюзивної
освіти в Кіровоградській області
Керівники
Аналіз
методичних
розробок Протягом
структурних
педагогічних працівників області,
місяця
підрозділів
які атестуються на присвоєння
педагогічного звання «викладачметодист»,
«учитель-методист»,
«вихователь-методист»,
«практичний психолог-методист»,
«педагог-організатор-методист»,
«керівник гуртка-методист»
Науково-методичний
супровід Протягом
Бик А.С.
дослідно-експериментальної роботи
місяця
з проблеми «Становлення і розвиток
мережі опорних шкіл в умовах
децентралізації та формування
освітніх
округів
в
області»
(формувальний етап: підготовка
семінарів, розробка моделі опорного
закладу)
Проведення спеціального он-лайн 26.02-28.02 Желєзнова Т.П.
дослідження щодо знань, ставлень і
поведінкових навичок дітей та
підлітків
(наказ
начальника
управління, науки, молоді та спорту
ОДА від 18.05.2017 року №413).
Міцай Ю.В.
Науково-методична
підтримка, Протягом
інформаційний супровід обласного
місяця
педагогічного марафону «Штрихи

Члени ради
Члени комісії
Члени ради
Желєзнова Т.П.

Желєзнова Т.П.

Шаповалова Т.А.,
Гулка О.М.,
Волошина О.С.
Структурні
підрозділи

Міцай Ю.В.

Ткаченко С.В.,
Барсукова С.Л.

Пляка С.М.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

до портрета В. Сухомлинського»,
присвяченого 100-річчю від дня
народження видатного педагога
Реєстрація осіб на основну сесію
ЗНО-2018. Надання консультацій з
питань реєстрації на ЗНО-2018
випускників минулих років

З 06.02

Корж Л.Ф.

Формування
бази
даних Протягом Корж Л.Ф.
педагогічних
працівників,
місяця
залучених до проведення:
- пробного ЗНО-2018,
- основної сесії ЗНО-2018 (за
планом УЦОЯО)
Реєстрація та навчання осіб, які Протягом Корж Л.Ф.
забезпечують проведення пробного
місяця
зовнішнього
незалежного
оцінювання в пунктах ЗНО
Консультування
з
питань Протягом
Корж Л.Ф.
проведення
ІІ етапу
місяця
моніторингового дослідження стану
впровадження інклюзивної освіти в
Кіровоградській області
Підготовка педагогів-тренерів із Протягом
Желєзнова Т.П.
методики
викладання
курсів
місяця
«Вчимося жити разом» у початковій,
основній та старшій школі
Підготовка та розміщення завдань 05.02-07.02
Голодюк Л.С.
онлайн-опитування
здобувачів
освіти підвищення кваліфікації.
Узагальнення
результатів
опитування
26.02-28.02

Вивчення
ліцензійних
справ,
підготовка їх до розгляду комісії при
обласній державній адміністрації з
питань
ліцензування
освітньої
діяльності закладів освіти у сфері
дошкільної та повної загальної
середньої освіти й
підготовка
розпоряджень про видачу ліцензій
на освітню діяльність закладам
освіти області
Надання консультацій з питань
організації замовлення, обліку та
видачі документів про освіту

Протягом
місяця

Дорошенко О.В.

Протягом
місяця

Дорошенко О.В.

Бутенко Л.М.,
Курілін О.М.,
Ципочкін А.В.,
Ліснічук К.М.,
Бургаз Ю.В.
Бутенко Л.М.

Бутенко Л.М.

Шаповалова Т.А.,
Волошина О.С.

Желєзнова Т.П.,
Барсукова С.Л.
Желєзнова Т.П.,
Червонець І.В.,
Кондратова В.В.,
Литвиненко О.В.
Міцай Ю.В.,
Мінич Г.В.,
Коробов М.Г.,
Тарапака Н.В.,
Половенко О.В.,
Хлань Л.М.,
Богданова О.П.,
Ціперко Т.В.
Доненко А.О.,
Самойлов С.П.,
Ткаченко О.Г.

Доненко А.О.,
Самойлов С.П.,
Ткаченко О.Г.
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Прийом замовлень від органів
управління
освітою
райдержадміністрацій, міських рад,
об’єднаних територіальних громад
та ПТНЗ на виготовлення дублікатів
і передрук документів про освіту
Прийом невиданих документів про
освіту від органів управління
освітою
райдержадміністрацій,
міських
рад,
об’єднаних
територіальних громад та ПТНЗ для
подальшого
знищення
в
ДП «Інфоресурс»
Міністерства
освіти і науки України
Подання замовлень на виготовлення
документів
про
освіту
до
ДП «Інфоресурс»
Міністерства
освіти і науки України
Вивчення атестаційних матеріалів
ПТНЗ та їх підготовка до розгляду
на засіданні регіональної експертної
ради (відповідно до поданих
атестаційних справ)
Подання змін до реєстру закладів
освіти області у ДП «Інфоресурс»
Міністерства освіти і науки України
Отримання документів про освіту
державного зразка у ДП «Інфоресурс»
Міністерства освіти і науки України
Надання консультацій з питань
ліцензування та атестації ПТНЗ у
сфері професійно-технічної освіти
Надання консультацій з питань
ліцензування освітньої діяльності у
сфері дошкільної та повної загальної
середньої освіти
Підтвердження документів про
освіту,
визначених
спільним
наказом Міністерства закордонних
справ України, Міністерства освіти і
науки
України,
Міністерства
юстиції України від 05.12.2003 року
№ 237/803/151/5 «Про затвердження
Правил проставлення апостиля на
офіційних документах, призначених
для використання на території інших
держав»
Аналіз річних планів методичних
кабінетів
(центрів)
органів
управління
освітою
райдержадміністрацій, міських рад,
об’єднаних територіальних громад

Протягом
місяця

Дорошенко О.В. Доненко А.О.,
Самойлов С.П.

Протягом
місяця

Дорошенко О.В. Самойлов С.П.

Протягом
місяця

Дорошенко О.В. Доненко А.О.,
Самойлов С.П.

Протягом
місяця

Дорошенко О.В. Доненко А.О.,
Самойлов С.П.

Протягом
місяця

Дорошенко О.В. Доненко А.О.,
Самойлов С.П.

Протягом
місяця

Дорошенко О.В. Самойлов С.П.

Протягом
місяця

Дорошенко О.В. Самойлов С.П.

Протягом
місяця

Дорошенко О.В. Самойлов С.П.,
Доненко А.О.,
Ткаченко О.Г.

Протягом
місяця

Протягом
місяця

Доненко А.О.

Ткаченко О.Г.

Половенко О.В. Кірішко Л.М.,
Вареха А.Г.,
Трубіна В.Г.
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33.

Засідання рад науково-методичних
лабораторій та засідання кафедр

Протягом
місяця

34.

Проведення
скайп-нарад
для
завідувачів РМК (ММЦ)
Робота з платформою Moodle для
підтримки дистанційного навчання
Наповнення сайту музейної кімнати
з історії освіти Кіровоградщини
Удосконалення й оновлення сайту
інституту та його бази даних

За
потребою
Протягом
місяця
Протягом
місяця
Протягом
місяця

35.
36.
37.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Керівники
структурних
підрозділів
Половенко О.В.

Литвиненко О.В. Задорожко І.В.,
Частаков А.В.
Міцай Ю.В.
Гайда Л.А.
Литвиненко О.В. Задорожко І.В.,
Частаков А.В.

ІІІ. МАСОВІ ЗАХОДИ
Проведення ІІІ етапу
Нудний В.М.
Всеукраїнських учнівських олімпіад
з навчальних предметів:
- німецька та французька мови;
03.02
- астрономія;
03.02
- інформатика;
04.02
- правознавство;
04.02
- трудове навчання;
10.02
- російська мова та література;
10.02
- хімія;
11.02
- англійська та іспанська мови;
17.02
- інформаційні технології;
18.02
- фізика;
24.02
- польська мова та література;
24.02
- економіка
25.02
Проведення фінального етапу
06.02-07.02
Голодюк Л.С.
ІІ (обласного) туру всеукраїнського
конкурсу «Учитель року - 2018»
Підготовка матеріалів до участі у
міжнародній виставці «Сучасні
заклади освіти – 2018» та «Word
Edu»
Проведення
ІV
етапу
VІІІ міжнародного
мовнолітературного конкурсу учнівської
та
студентської
молоді
ім. Т. Шевченка
Проведення
конкурсу
знавців
української мови імені Петра Яцика
(ІV етап)
Проведення фіналу змагань з усного
рахунку Прангліміне
Організація
та
проведення
навчально-тренувальних
зборів
учнів для підготовки до участі в
IV етапі Всеукраїнських учнівських
олімпіад з навчальних предметів

Структурні
підрозділи, члени
рад
Половенко О.В.

Структурні
підрозділи

Ревнивцева О.В.,
Хлань Л.М.,
Коробов М.Г.,
Коса І.Т.,
Міцай Ю.В.
Жосан О.Е.,
Половенко О.В.

Протягом
місяця

Корецька Л.В.,
Бик А.С.

03.02

Нудний В.М.

Котляренко Н.М.,
Мінич Г.В.

17.02

Нудний В.М.

Котляренко Н.М.,
Мінич Г.В.

11.02

Чала М.С.

Згідно з
графіком

Нудний В.М.

Шовенко О.С.
Вареха А.Г.,
структурні
підрозділи
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8.

Проведення очного туру обласного
етапу Всеукраїнського конкурсу
«Джерело творчості» у номінації
«Методист - 2018»

20.02-21.02

Заступник директора з науково-методичної діяльності

Міцай Ю.В.

Пляка С.М.

Л. Голодюк

