Рівень професійної активності
Шишолік Лілії Андронівни,
методиста кабінету дошкільної, початкової та спеціальної освіти
п. 2 наявність виданої навчально-методичної літератури (підручник, навчальний
посібник, навчально-наочний посібник, навчально-методичний посібник, методичні
рекомендації, педагогічний програмний засіб, навчально-методичний комплекс тощо) або
монографії;
- Шишолік Л.А. Методичні рекомендації щодо організації освітньої роботи в дошкільних
навчальних закладах у 2015-2016 навчальному році / Л.А. Шишолік // Методичні рекомендації до
організації навчально-виховного процесу в 2015-2016 навчальному році : інформаційнометодичний бюлетень / за заг. ред. Н.А. Мельник. – Рівне, 2015. – С. 237-239.
- Шишолік Л.А. Методичні рекомендації щодо організації освітньої роботи в дошкільних
навчальних закладах у 2016-2017 навчальному році / Л.А. Шишолік // Методичні рекомендації до
організації навчально-виховного процесу в 2016-2017 навчальному році : інформаційнометодичний бюлетень / за заг. ред. Н.А. Мельник. – Рівне, 2016. – С. 257-262.
- Шишолік Л.А. Методичні рекомендації щодо організації освітньої роботи в дошкільних
навчальних закладах у 2017-2018 навчальному році / Л.А. Шишолік // Методичні рекомендації до
організації навчально-виховного процесу в 2017-2018 навчальному році : інформаційнометодичний бюлетень / за заг. ред. Н.А. Мельник. – Рівне, 2017. – С. 207-210.
- Шишолік Л.А. Методичні рекомендації щодо організації освітньої роботи в закладах
дошкільної освіти у 2018-2019 навчальному році / Л.А. Шишолік // Методичні рекомендації до
організації освітнього процесу в 2018-2019 навчальному році : інформаційно-методичний
бюлетень / за заг. ред. Н.А. Мельник. – Рівне, 2018. – С. 212-215.
- Шишолік Л.А.
Праця — ефективний засіб формування предметно-практичної
компетенції дошкільників / Л.А. Шишолік // Методичні рекомендації до організації освітнього
процесу в 2019-2020 навчальному році : інформаційно-методичний бюлетень / за заг. ред. А.Л.
Черній, відпов. за вип. Н.А. Мельник. – Рівне, 2019. – С. 208-218.
п. 12 участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю; конференціях, семінарах,
інших важливих заходах (виступ, тези, стаття, сертифікат - зазначити).
- ІІІ Всеукраїнська авторська Школа інноватики професора Якименко С. І. «Інтегрована
особистісно-орієнтована освітня технологія у дошкільному навчальному закаді», 17.06.2015
(сертифікат);
- Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми діагностики та проектування
розвитку обдарованих дошкільників », 10-11. 04..2015 (сертифікат);
- обласний семінар-практикум для методистів районних, міських методичних кабінетів
(центрів), які координують питання дошкільної освіти «Впровадження та поширення
інформаційно-комунікаційних технологій у роботі дошкільного навчального закладу з дітьми,
педагогами, батьками та громадськістю», 30.04.2015 (виступ);
- Всеукраїнська Інтернет-конференція «Регіональні та зональні школи новаторства в
межах Всеукраїнської школи новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних
працівників: перспективи розвитку».13.06.2015 (сертифікат);
- семінар-практикум для педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів із
теми:«Упровадження сучасних освітніх технологій у навчально-виховному процесі
ДНЗ»29.09.2015 (виступ);
- обласний науково-практичний семінар для методистів районних, міських методичних
кабінетів (центрів), які координують питання дошкільної освіти «Інтегрований освітній
простір дошкільного навчального закладу: художнє слово у системі роботи з формування
світогляду дошкільника» 06.11.2015 (виступ);
– участь у конгресі послідовників ідей Марії Монтессорі (у рамках Обсерваторії інновацій).
28.10.2015р.(сертифікат);

обласний науково-практичний семінар для вихователів-методистів та завідувачів
дошкільних навчальних закладів «Художня література як засіб формування світогляду дитини:
інтегровані підходи», 21.04.2016 (виступ);
обласний науково-практичний семінар методистів районних, міських методичних
кабінетів, центрів. які відповідають за дошкільну освіту «Інноваційні підходи до формування
світогляду дітей засобами художнього слова в інтегрованому освітньому просторі ДНЗ», 04.02
2016 (виступ);
обласний науково-практичний семінар методистів районних, міських методичних
кабінетів, центрів. які відповідають за дошкільну освіту «Інтеграційні підходи до планування
навчально-виховного процесу дошкільного навчального закладу», 29.11.2016 (виступ);
- ІV Всеукраїнський
семінар-практикум за авторською інтегрованою технологією
професора С.Якименко, 23-24.06.2016 (виступ, сертифікат);
- обласний інформаційно-методичний семінар «Сучасний підручник як інструментарій
компетентнісно орієнтованого навчання: шляхи ефективного впровадження» 15.02.2017
(сертифікат);
- семінар-практикум із теми «Інноваційні підходи до формування світогляду дітей
засобами художнього слова в інтегрованому освітньому просторі ДНЗ» (у рамках
Всеукраїнського експерименту з теми «Формування світогляду дошкільників засобами
художнього слова в інтегрованому освітньому просторі дошкільного навчального закладу») для
вихователів-методистів ДНЗ, 26.04 2017 р. (виступ)
- «Круглий стіл» для вихователів дошкільних навчальних закладів «Формування у дітей
дошкільного віку свідомого ставлення до навколишнього природного середовища» 16.05 2017
(виступ);
- Всеукраїнський освітній форум працівників дошкіьної освіти Простір «GROW UP»
Інкюзивна освіта, 21-23.06.2017 (сертифікат);
- обласний семінар-практикум для педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів
«Розвивальне читання для дошкільнят за авторською методикою Людмили Шелестової»,
19.09.2017 (сертифікат);
- обласний науково-практичний семінар «Досвід використання інформаційно-комунікаційних
технологій в управлінській та педагогічній діяльності на рівні освітнього середовища району»,
31.10.2017 (сертифікат);
- Всеукраїнський науково-практичний семінар для методистів обласних інститутів
післядипломної педагогічної освіти «Іграшка та ігрові посібники в системі засобів формування
життєвої компетентності дітей дошкільного віку» 01-02.11. 2017 р. (сертифікат):
- спеціалізований тренінг для працівників сфери освіти «Інклюзивний простір. Практичні
кроки», 15-16.11.2017 (сертифікат);
- семінар-практикум для методистів районних, міських методичних кабінетів, які
координують питання дошкільної освіти та відповідальних в органах управління об’єднаних
територіальних громад «Патріотичне виховання дітей дошкільного віку засобами інтегрованої
освітньої діяльності» 30.11.2017р.(виступ);
- Всеукраїнський науково-практичний семінар для методистів обласних інститутів
післядипломної педагогічної освіти «Створення умов для формування світогляду дошкільників
засобами художнього слова у полікультурному середовищі» 06-07.12.2017р (виступ).
Регіональна науково-практична конференція «Реформування сучасної освіти: діалог із
Василем Сухомлинським», 20.09.2018 р. (сертифікат);
- семінар-тренінг «Медіаграмотність у Новій українській школі» 22.11.2018 р.
(сертифікат);
- обласний тренінг для педагогічних працівників закладів дошкільної освіти за програмнометодичним комплексом «Впевнений старт», 18-19.02.2019 ( сертифікат тренера);
- Обласний навчально-практичний семінар із теми «Методично-практичні аспекти
інтеграції в освітньому процесі» 12.04. 2019 (виступ);
- Всеукраїнський науково-методичний семінар «Технології психолого-педагогічного супроводу
виховання і розвитку дітей дошкільного віку з родин учасників АТО і внутрішньо переміщених
осіб», 18.04.2019 (сертифікат);
- Всеукраїнська серпнева онлайн-конференція «Особливості організації освітнього процесу у
2019-2020 навчальному році», 20.08.2019 (сертифікат);

- XXVI Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю:
методична спадщина педагога в контексті ідей Нової української школи», 27.09.2019
(сертифікат).
п. 13 досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років.
Досвід роботи у закладі післядипломної педагогічної освіти 14 р.
п. 14 науково-методичне консультування працівників установ, підприємств,
організацій протягом не менше двох років.
Консультпункт
«Організаційно-методичне
забезпечення
фахової
майстерності
педагогічних працівників дошкільної освіти ».
п. 15 вивчення й узагальнення педагогічного досвіду для застосування в освітньому
процесі закладів дошкільної/загальної середньої/позашкільної освіти та підвищення
професійного рівня керівних і педагогічних кадрів;
Досвід роботи Бірук Ілони Василівни вихователя-методиста ЗДО № 5 м. Вараш із теми
«Організація та модернізація безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку».(Протокол
науково-методичної ради Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
№ 2 від 22.02.2019р.)
Наказ Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти «Про
затвердження Примірного положення про Рівненську регіональну школу новаторства керівних і
педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів №31
від 25.02.14.
Наказ Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти «Про
затвердження Примірного положення про Зональну школу новаторства керівних і педагогічних
працівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів №31/1 від 25.02.14.
п. 17
науково-методичний
супровід
закладів
дошкільної/загальної
середньої/позашкільної освіти, які мають статус експериментальних.
Наказ Міністерства освіти і науки України «Про проведення дослідно-експериментальної
роботи на базі Рівненського навчально-виховного комплексу №1» від 15.05 2012р. тема
«Формування світогляду дошкільників засобами художнього слова в інтегрованому просторі».

