РОБОЧА НАРАДА З ПІДГОТОВКИ ДО ЗНО-2021

Питання проведення державної підсумкової атестації, пробного зовнішнього незалежного
оцінювання, створення мережі пунктів проведення основної сесії, забезпечення аудіювання та
спеціальних умов для осіб з особливими освітніми потребами, підготовки педагогічних працівників, які
залучатимуться для роботи на пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року,
залучення представників області у роботі експертних груп обговорено 4 лютого 2021 року в
Департаменті освіти і науки Сумської облдержадміністрації під час робочої наради.

Організаторами наради були: Департамент освіти і науки
Сумської обласної державної адміністрації (Гробова В.П.) та
Харківський

регіональний

центр

оцінювання

якості

освіти

(Сидоренко О.Л.).

На нараді від Сумського ОІППО були присутні Нікітін Ю.О.,
ректор та Остапенко О.І., завідувач навчально-методичного

відділу моніторингу якості освіти та зовнішнього незалежного
оцінювання.
По завершенню наради відбулася пресконференція, на якій було ознайомлено
громадськість з особливостями організації та
проведення

зовнішнього

незалежного

оцінювання у 2021 році в Сумській області та
умовами вступу до закладів вищої освіти.
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ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФОРУМ «ОСВІТА УКРАЇНИ 2021:

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ»

9 лютого 2021 року в місті Київ за участю Президента України Володимира Зеленського та Першої
Леді Олени Зеленської, Міністра освіти і науки Сергія Шкарлета відбувся всеукраїнський форум «Освіта
України 2021: СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ», у форумі взяв участь ректор Сумського
обласного інституту післядпломної педагогічної освіти Юрій НІКІТІН.
У рамках освітянського форуму Глава держави зазначив, що освіта й наука – це стратегічно важливі
напрями для України, хоча довгі роки держава приділяла недостатньо уваги цій галузі.

«Сьогодні ми робимо все можливе, аби змінити такий підхід. Ми активно будуємо та ремонтуємо
дитячі садочки по всій країні... Також ми відновлюємо та будуємо нові сучасні школи в кожному регіоні.
І цей процес буде продовжуватись далі, адже ми прагнемо, щоб кожна наша українська школа – як у
місті-мільйоннику, так і в невеликому селищі – мала сучасну матеріально-технічну базу, мала якісне та
здорове харчування, доступ до Інтернету, інфраструктуру для спорту, для інклюзивної освіти», –
наголосив Президент.
Одна з ключових тем форуму – реформа
системи шкільного харчування.
Перша
ініціативи

леді
та

України
під

Олена

патронатом

Зеленська,
якої

за

активно

впроваджується реформа шкільного харчування,
виступила з доповіддю «Якісне харчування –
здорова дитина». Вона розповіла, що за рік плідної
діяльності

робочої

групи,

до

якої

входять

представники Міносвіти, МОЗ та Мінекономіки,
дитячі лікарі, дієтологи, технологи й фахівці з харчування, питання здорового харчування було зрушено
з місця. 2020-й став роком внесення змін до законодавчих документів, таких як Санітарний регламент,
гігієнічні вимоги до виробництва та обігу харчових продуктів на потужностях, розташованих у закладах
загальної середньої освіти, тощо.

Крім того, цьогоріч були підвищені заробітні плати для освітян, і влада й надалі шукатиме механізми
та кошти для того, щоб працівники освіти відчули престиж своєї професії. Передбачається запровадити
педагогічну інтернатуру, що дозволить досвідченому педагогу отримувати 20% доплат за наставництво.
Також буде продовжено сертифікацію педагогічних працівників.
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МАРАФОН ДРУГОГО (РЕГІОНАЛЬНОГО) ТУРУ ВСЕУКРАЇН-

СЬКОГО КОНКУРСУ «УЧИТЕЛЬ РОКУ – 2021» РОЗПОЧАТО

15 лютого 2021 року в Сумській області стартував другий (регіональний) тур всеукраїнського
конкурсу «Учитель року – 2021» у номінаціях: «Керівник закладу освіти», «Українська мова та
література»,

«Математика»,

«Трудове

навчання». Відкриття

конкурсу відбулося в Департаменті освіти і науки Сумської
обласної державної адміністрації в дистанційному режимі у
форматі тематичної діалогової зустрічі учасників, членів журі та
організаційного комітету.

Учасників конкурсу привітали: Гробова В.П., директор
Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної
адміністрації; Нікітін Ю.О., ректор Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;
Осадчий С.В., голова Сумської обласної організації профспілки
працівників освіти і науки України.
На святковому відкритті конкурсу були присутні члени
організаційного комітету та фахових журі (Удовиченко І.В.,
проректор

Сумського

ОІППО

та

методисти

інституту:

Сердюк О.П., Коренева І.В., Свєтлова Т.В.,Третьякова О.В.), які
протягом найближчих
2-ох тижнів (у період з
16 до 26 лютого 2021 року), разом із учасниками, пройдуть
марафон, насичений конкурсними випробуваннями.
Відповідно до сценарію, учасники конкурсу та члени журі
обмінялися думками щодо питань освіти, місця вчителя в
умовах процесів реформування, надаючи відповіді на
тематичні запитання.
Побажання

учасникам

–

результативного

перебігу

змагань!
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ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ СТУДЕНТАМИ
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ПРАКТИЧНА
ПСИХОЛОГІЯ» 2021
23-24 лютого 2021 року на базі Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти відбувся захист магістерських робіт студентів ІІ курсу денної форми навчання за
спеціальністю 053 Психологія.
Перед початком захисту студентів привітали ректор КЗ СОІППО, доктор історичних наук, доцент
Юрій Нікітін та декан факультету підвищення кваліфікації та перепідготовки, кандидат педагогічних
наук, доцент Ірина Захарова, які побажали вдало представити магістерські роботи, впроваджувати
напрацьовані досягнення у професійній діяльності та використовувати набуті знання у професійній
діяльності практичного психолога.
На розгляд комісії, до якої увійшли Вознюк А.В., доктор психологічних наук, професор;
Чеканська Л.М., кандидат психологічних наук, доцент; Василевська О.І., кандидат психологічних наук,
доцент кафедри психології; Гільова Л.Л., старший викладач кафедри психології, було подано
21 магістерська робота.
За результатами захисту члени комісії відмітили професіоналізм та компетентність, з якими студенти
підійшли до вирішення поставлених в магістерських роботах завдань. Плідна співпраця магістрантів та
їх наукових керівників дозволила представити розроблені в ході роботи над магістерськими
дослідженнями тренінгові програми, психолого-педагогічні рекомендації та практичні кейси, які стануть
в нагоді педагогам та психологам при вирішенні професійних завдань.
За результатами навчальної і наукової діяльності та з урахуванням результатів навчання за
попереднім освітньо-кваліфікаційним рівнем, студентка ІІ курсу денної форми навчання за
спеціальністю 053 Психологія Пилипенко Надія Миколаївна отримає диплом з відзнакою.
Викладачі кафедри психології та адміністрація КЗ СОІППО щиро вітають випускників з успішним
захистом магістерських робіт та бажають їм натхнення й успіхів у подальшому саморозвитку та
професійному становленні.
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ЩОДЕННИК КОНКУРСУ
«УЧИТЕЛЬ РОКУ – 2021»: ДЕНЬ ДЕСЯТИЙ

Добіг завершення 10-ти денний марафон 37-ми учасників другого (регіонального) туру
всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021», 4-ри з яких успішно фінішували у званні «Переможець».
З 15 по 26 лютого 2021 року тривав другий (регіонального) тур всеукраїнського конкурсу «Учитель
року – 2021», у конкурсних змаганнях якого взяли участь: 6 учасників – у номінації «Керівник закладу
освіти», 13 – «Українська мова та література», 11 – «Математика», 9 – «Трудове навчання».
З огляду на специфіку цьогорічного конкурсу, членами оргкомітету та журі було чітко продумано
регламент кожного випробування, особливості організації другого (регіонального) туру
всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021».
Учасники засвідчили достатній рівень адаптування до нових вимог сьогодення – дистанційної
освіти. Учителі, під час виконання конкурсних випробувань, продемонстрували професійну
майстерність, предметну компетентність; володіння навичками роботи, необхідними для сучасного
вчителя; підвищили свій фаховий рівень.
За результатами участі в конкурсі та на підставі підсумкових протоколів і рейтингових листів,
переможцями другого (регіонального) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021» визнано:
•у номінації «Керівник закладу освіти» – Цюпку Вікторію Олегівну, директора Воронівської
гімназії Білопільської міської ради Сумської області;
•у номінації «Українська мова та література» – Плужник Юлію Вікторівну, учителя української
мови та літератури Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1
ім. В. Стрельченка м. Суми;
•у номінації «Математика» – Кулик Вікторію Андріївну, учителя математики Роменської
спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ступенів № 1 ім. П.І. Калнишевського Роменської міської
ради Сумської області;
•у номінації «Трудове навчання» – Дідусенко Надію Вікторівну, учителя трудового навчання
Білопільського навчально-виховного комплексу: загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3
Білопільської міської ради Сумської області.
На часі – підготовка вчителів до участі в третьому турі всеукраїнського конкурсу «Учитель року –
2021».
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