
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт  

навчально-методичного відділу координації освітньої 

діяльності та професійного розвитку Сумського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти  
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ЗВІТ 

навчально-методичного відділу координації освітньої діяльності та 

професійного розвитку за І півріччя 2022 ріку 

 

Навчально-, науково-методичне забезпечення освітнього процесу 

навчальних закладів області 
 

Управлінська діяльність: 

І. Нормативно-правовий супровід освітнього процесу: 

 

1.1. Проєкти    наказів    Департаменту     освіти   і    науки    Сумської 

облдержадміністрації, : 

1. Наказ Департаменту освіти і науки Сумської облдержадміністрації від 

14.01.2022 № 07-ОД  «Про проведення другого (фінального) етапу першого 

туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2022»; 

2. Наказ Департаменту освіти і науки Сумської облдержадміністрації від 

14.01.2022 № 08-ОД «Про проведення обласного конкурсу на кращий Інтернет-

сайт закладу дошкільної освіти  у 2022 році»; 

3.Наказ Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної 

адміністрації, Сумська обласна військова адміністрація від 02.05.2022  

№ 107-ОД Про підсумки першого туру всеукраїнського конкурсу «Учитель 

року – 2022»; 

4. Наказ Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної 

адміністрації, Сумська обласна військова адміністрація від 18.05.2022  

№ 119-ОД «Про підсумки ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 

2021/2022 навчальному році» 
 

1.2. Проєкти   наказів   Сумського   обласного   інституту   післядипломної 

педагогічної освіти 

1. Наказ від 03.02.2022 № 17-ОД «Про проведення відбірково-

тренувальних зборів переможців III етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад із навчальних предметів у 2022 році» 

2. Наказ від 18.02.2022 № 27-ОД «Про підсумки першого туру 

всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2022»; 

3. Наказ від 18.02.2022 № 28-ОД «Про проведення відбірково-

тренувальних зборів переможців III етапу Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з інформатики у 2022 році». 

4. Наказ від 23.02.2022 № 29-ОД «Про проведення підсумкового етапу  

ХХІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика»; 

 

1.3. Листи Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти 

1.  Лист від 04.01.2022 № 05/11-10 «Про організоване прибуття команд  

учнів – учасників на ІІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 

предметів»; 

http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B0%D0%B4%D0%B8/2021-2022/%D0%9B%D0%98%D0%A1%D0%A2_%D0%A1%D0%9E%D0%86%D0%9F%D0%9F%D0%9E_%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D1%82%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%86%D0%86%D0%86%20%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BF.pdf
http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B0%D0%B4%D0%B8/2021-2022/%D0%9B%D0%98%D0%A1%D0%A2_%D0%A1%D0%9E%D0%86%D0%9F%D0%9F%D0%9E_%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D1%82%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%86%D0%86%D0%86%20%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BF.pdf
http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B0%D0%B4%D0%B8/2021-2022/%D0%9B%D0%98%D0%A1%D0%A2_%D0%A1%D0%9E%D0%86%D0%9F%D0%9F%D0%9E_%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D1%82%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%86%D0%86%D0%86%20%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BF.pdf


2. Лист від 05.01.2022 № 07/11-10 «Про проведення ІІІ етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з інформатики та інформаційних 

технологій»; 
3. Лист від 10.01.2022  № 15/11-10 «Про організацію  та проведення  

ХV Міжнародного конкурсу з українознавства для учнів 8-11 класів закладів 
загальної середньої освіти»; 

4. Лист від 10.01.2022 № 16/11-10 «Про відміну методичного порадника»;  

5. Лист від 10.01.2022 № 17/11-10 «Про надання інформації»;  

6. Лист від 11.01.2022 № 19/11-10 «Про проведення І туру ІІІ етапу 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики в Сумській області»; 

7. Лист від 12.01 2022 № 20/11-10 «Про нараду-навчання та проведення 

другого (фінального) етапу першого туру всеукраїнського конкурсу «Учитель 

року – 2022»; 

8. Лист від 12.01.2022 № 21/11-10 «Про участь у роботі керівників команд 

ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури»; 

9. Лист від 12.01.2022 № 22/11-10 «Зміни до листа Сумського ОІППО від 

04.01.2022 № 05/11-10»; 

10. Лист від 19.01.2022 № 36/11-10 «Про проведення Всеукраїнського 

заходу «Пісня єднання» до Дня Соборності України»; 

11. Лист від 21.01.2022 № 38/11-10 «Про онлайн школу з програмування»; 

12. Лист від 31.01.2022 № 56/11-10 «Про план заходів із національно-

патріатичного виховання дітей та молоді на 2022-2026 роки»; 

13. Лист від 31.01.2022 № 57/11-10 «Лист-інформатор на лютий 2022 р.»; 

14.  Лист від 03.02.2022 № 66/11-10 «Про відбірково-тренувальні збори 

переможців ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних 

предметів»;  

15. Лист від 03.02.2022 № 68/11-10 «Про залучення вчителів до конкурсних 

випробувань «урок» другого (фінального) етапу першого туру всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року – 2022»; 

16. Лист від 03.02.2022 № 71/11-10 «Про пропозиції щодо персонального 

складу журі, оргкомітету»; 

17. Лист від 04.02.2022 № 72/11-10 «Про проведення практичної складової 

відбірково-тренувальних зборів з хімії»; 

18. Лист від 18.02.2022 № 104/11-10 «Про відбірково-тренувальні збори 

переможців ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики»; 

19. Лист від 18.02.2022 № 105/11-10 «Про надання інформації щодо 

створення центру професійного розвитку педагогічних працівників Сумської 

області»; 

20. Лист від 21.02.2022 № 113/11-10 «Про пропозиції щодо персонального 

складу журі, оргкомітету»; 

21. Лист від 22.02.2022 № 116/11-10 «Подання на учасників другого туру 

всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2022»; 

22. Лист від 23.02.2022 № 122/11-10 «Про надання інформації»; 

23. Лист від 29.03.2022 № 129/01-15 «Про результати засідання комісії з 

питань схвалення власних методичних розробок педагогічних працівників»;  

24. Лист від 31.03.2022 № 130/11-10 «Про проведення методичних заходів 

у квітні 2022 року»;  

25. Лист від 04.04.2022 № 133/11-10 «Про перенесення методичного 



порадника»; 

26. Лист від 05.04.2022 № 136/01-15 «Про перенесення методичного 

порадника»;  

27. Лист від 22.04.2022 № 154/01-15 «Про перенесення методичних 

порадників»; 

28. Лист від 22.04.2022 № 156/01-15 «Про відміну методичного 

порадника»; 

29. Лист від 22.04.2022 № 158/01-15 «Про онлайн-захід»; 

30. Лист від 28.04.2022 № 160/11-10 «Про проведення методичних заходів 

у травні 2022 року»; 

31. Лист від 02.05.2022 № 164/11-10 «Про відповідального з питань  

ЦПР ПП»; 

32. Лист від 06.05.2022 № 171/11-10 «Про відзначення Дня Європи»; 

33. Лист від 10.05.2022 № 176/11-10 «Про реалізацію Всеукраїнського 

проєкту «Обери професію свої мрії»; 

34. Лист від 11.05.2022 № 177/11-10 «Про проведення нетворкінгу «Кращі 

практики та важливі поради для онлайн уроків з фізичної культури»; 

35. Лист від 12.05.2022 № 181/11-10 «Про науково-методичне забезпечення 

базової освіти у 5-х класах»; 

36. Лист від 12.05.2022 № 182/11-10 «Про проведення Всеукраїнського 

освітньо-методологічного відбору «РодовідУчитель – 2022»; 

37. Лист від 13.05.2022 № 186/11-10 «Про проведення цифрової 

майстерності для фахівців освітньої галузі «Фізична культура»; 

38. Лист від 17.05.2022 № 190/11-10 «Про проведення нетворкінгу 

«Техніки підтримки дітей в освітньому просторі»; 

39. Лист від 17.05.2022 № 191/11-10 «Про організаційний вебінар для 

вчителів фізичної культури»; 

40. Лист від 19.05.2022 № 197/11-10 «Про проведення Всеукраїнського 

семінару-практикуму «Дитина з особливими освітніми потребами на уроках 

фізичної культури»; 

41. Лист від 23.05.2022 № 201/11-10 «Про проведення семінару щодо 

презентації модельної навчальної програм»; 

42. Лист СОІППО від 24.05.2022 № 204/11-10 «Про проведення освітнього 

марафону практик для вчителів фізичної  культури»; 

43. Лист СОІППО від 24.05.2022 № 205/11-10 «Про вибір модельних 

навчальних програм для 5 класів»; 

44. Лист від 30.05.2022 № 216/11-10 «Про проведення методичних заходів 

у червні 2022 року»; 

45. Лист від 02.06.2022 № 222/11-10 «Про проведення круглого столу»; 

46. Лист від 02.06.2022 № 219/11-10  «Щодо курсу для освітян з  

міжнародного гуманітарного права»; 

47. Лист від 02.06.2022 № 223/11-10 «Про онлайн школу з програмування»; 

48. Лист від 06.06.2022 № 226/11-10 «Про визначення переможців 

XVМіжнародного конкурсу з українознавства для учнів 8-11 класів закладів 

загальної середньої освіти»; 

49. Лист від 06.06.2022 № 227/1-10 «Про Всеукраїнський проєкт «Цікава 

фізична культура на канікулах». 



Організаційно-методична діяльність: 

1. організаційно-методичний супровід 
№ 

з/п 
ПІБ Статус, тема заходу Дата  

проведення 

Загальна 

кількість 

учасників  

Форма 

підбиття 

підсумків  
 

1 2 3 4 5 6 

1 
Удовиченко І.В., 

Кононенко О.В. 

Обласні настановні збори 

ІІІ етап Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з 

української мови та 

літератури 

17.01.2022 58 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО 

2 
Удовиченко І.В., 

Карпуша В.М. 

Обласні настановні збори 

ІІІ етап Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з 

фізики 
19.01.2022 32 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО 

3 
Удовиченко І.В. 

Коренева І.В. 

Обласні настановні збори 

ІІІ етап Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з 

трудового навчання 

21.01.2022 34 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО 

4 
Удовиченко І.В., 

Свєтлова Т.В. 

Обласні настановні збори 

ІІІ етап Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з 

математики 

23.01.2022 40 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО 

5 
Удовиченко І.В., 

Третьякова О.В. 

Обласні настановні збори 

ІІІ етап Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з 

історії 

24.01.2022 46 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО 

6 
Удовиченко І.В., 

Карпуша В.М. 

Обласні настановні збори 

ІІІ етап Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з 

астрономії 

25.01.2022 6 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО 

7 
Удовиченко І.В., 

Попов В.Д. 

Обласні настановні збори 

ІІІ етап Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з 

географії 

26.01.2022 40 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО 

8 
Удовиченко І.В., 

Леоненко М.П. 

Обласні настановні збори 

ІІІ етап Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з 

англійської мови 

27.01.2022 44 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО 

9 
Удовиченко І.В., 

Метейко А.В. 

Обласні настановні збори 

ІІІ етап Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з хімії 

28.01.2022 34 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО 

10 Удовиченко І.В. 

Обласні настановні збори 

ІІІ етап Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з 

біології 

29.01.2022 34 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО 

11 
Удовиченко І.В., 

Третьякова О.В. 

Обласні настановні збори 

ІІІ етап Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з 

правознавства 

30.01.2022 16 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО 



1 2 3 4 5 6 

12 
Удовиченко І.В., 

Леоненко М.П. 

Обласні настановні збори 

ІІІ етап Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з 

німецької мови 

31.01.2022 14 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО 

13 
Удовиченко І.В., 

Попов В.Д. 

Обласні настановні збори 

ІІІ етап Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з 

економіки 

01.02.2022 2 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО 

14 
Удовиченко І.В., 

Кісільова М.В. 

Обласні настановні збори 

ІІІ етап Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з 

екології 

02.02.2022 8 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО 

15 
Удовиченко І.В., 

Леоненко М.П. 

Обласні настановні збори 

ІІІ етап Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з 

французької мови 
03.02.2022 4 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО 

16 

Удовиченко І.В., 

Карпуша М.В., 

Кісільова М.В., 

Сердюк О.П., 

Свєтлова Т.В. 

 

Обласна настановна 

нарада 
Фінальний етап               

першого туру конкурсу                

«Учитель року – 2022»: 

організаційні аспекти 

04.02.2022 20 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО 

17 
Удовиченко І.В. 

Карпуша В.М. 

Обласні настановні збори 

ІІІ етап Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з 

інформатики 

05.02.2022 28 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО 

18 Удовиченко І.В. 

Загальні настановні збори 

переможців ІІІ етапу 

Всеукраїнських учнів-

ських олімпіад збори – 

учасників відбірково-

тренувальні збори 

07.02.2022 106 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО 

19 
Удовиченко І.В., 

Карпуша В.М. 

Обласні настановні збори 

ІІІ етап Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з 

інформаційні технології 

12.02.2022 30 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО 

20 

Удовиченко І.В., 

Карпуша М.В., 

Кісільова М.В., 

Сердюк О.П., 

Свєтлова Т.В. 

 

Тематична діалогова 

зустріч учасників другого 

(фінального) етапу 

першого туру 

всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2022» 

15.02.2022 20 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО 

21 Міщенко Л.Б. 

Обласний семінар-нарада 

Організація освітнього 

процесу ЗДО в умовах 

воєнного стану  

06.04.2022 145 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО 



2. методичний супровід організації освітнього процесу 
 

№ 

з/п 
ПІБ Статус, тема заходу 

Дата 

проведення 

Загальна 

кількість 

переглядів 

(учасників) 

(станом на 

10.06.2022) 

Форма 

підбиття 

підсумків 

 

1 2 3 4 5 6 

Обласні онлайн-семінари 

1 Кісільова М.В. 

Обласний семінар 

Підготовка учнів закладів 

загальної середньої освіти 

до ЗНО  з біології: 

організаційно-методичні 

аспекти 

11.01.2022 200 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

2 Свєтлова Т.В. 

Обласний семінар  

Організаційно-методичні 

аспекти підготовки учнів 

закладів загальної 

середньої освіти до ЗНО-

2022 з математики 

13.01.2022 
249 . 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

3 Міщенко Л.Б. 

Обласний семінар 

Базовий компонент 

дошкільної освіти – 

стратегічний документ 

освітньої галузі 

10.02.2022 1075 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

4 Метейко А.В. 

Обласний семінар  

ЗНО з хімії як складова 

національної системи 

моніторингу якості 

вивчення предмета  

23.02.2022 121 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

Обласний практикум, майстерня 

1 
Удовиченко І.В., 

Міщенко Л.Б 

Обласна методична 

майстерня # 1. Сесія 1. 

«Педагогіка гри у 

закладах дошкільної 

освіти»  

27.01.2022 29  

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

2 
Удовиченко І.В., 

Міщенко Л.Б. 

Обласна методична 

майстерня # 1. Сесія 2. 

«Педагогіка гри у 

закладах дошкільної 

освіти»  

01.06.2022 29  

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

3 
Удовиченко І.В., 

Міщенко Л.Б. 

Обласна методична 

майстерня # 2. Сесія 1. 

«Педагогіка гри у 

закладах дошкільної 

освіти» 

17.05.2022 28 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

4 
Удовиченко І.В., 

Міщенко Л.Б. 

Обласна методична 

майстерня # 2. Сесія 2. 

«Педагогіка гри у 

07.06.2021 28 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 



1 2 3 4 5 6 

закладах дошкільної 

освіти» 

методичні 

рекомендації 

Обласна школа молодого вчителя, методиста, управлінця 

1 

Удовиченко І.В., 

Іващенко І.І., 

методисти 

відділу 

 

Обласна школа 

майбутнього вчителя-

методиста 

Власна методична 

розробка: специфіка та 

особливості побудови 

31.05.2022 36 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

2 Іващенко І.І. 

Обласна школа молодого 

управлінця 

Оцінювання результатів 

навчання учнів 

10.06.2022 53 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 
 

Методичні порадники, колоквіуми 
 

№ 

з/п 
ПІБ Тема 

Дата 

проведення 

Загальна 

кількість 

переглядів 

(станом на 

10.06.2022) 
 

1 2 3 4 5 

1 Перлик В.В. 

Методичний порадник  
Система оцінювання здобувачів 

освіти як напрям внутрішньої 

системи забезпечення якості 

освітньої діяльності закладу загальної 

середньої освіти 

11.01.2022 368 

2 Кононенко О.В. 

Методичний порадник 
Особливості підготовки учнів 

закладів загальної середньої освіти 

до ЗНО, ДПА з української мови та 

літератури 

12.01.2022 519 

3 Коренева І.В. 

Методичний порадник 

Організація праці учнів у шкільних 

майстернях 
12.01.2022 163 

4 Третьякова О.В. 

Методичний порадник 

Підготовка учнів закладів загальної 

середньої освіти до ЗНО, ДПА з 

історії України: організаційно-

методичні аспекти 

13.01.2022 145 

5 Іващенко І.І. 

Методичний порадник 

Педагогічний аналіз професійної 

діяльності вчителя 
22.02.2022 70 

6 Сукачова Н.М. 

Методичний порадник 
Інтелектуальні змагання як засіб 

підтримки і розвитку здібних учнів 

 

23.02.2022 55 



1 2 3 4 5 

7 Кононенко О.В. 

Методичний порадник «Мовно-

літературна освітня галузь 

(українська мова та література) в 

умовах НУШ: актуальні питання, 

практичні орієнтири 

07.04.2022 65 

8 Третьякова О.В. 

Методичний порадник 

Організація освітнього процесу в                    

5 класах за Державним стандартом 

базової середньої освіти в умовах 

реалізації  Нової української школи 

06.04.2022 36 

9 Попов В.Д. 

Методичний порадник 

Особливості організації освітнього 

процесу для ефективної підготовки 

учнів до ЗНО з географії 

08.04.2022 10 

10 Міщенко Л.Б. 

Методичний порадник 

Базовий компонент дошкільної 

освіти: особливості впровадження 

(інваріантна складова) 

11.04.2022 100 

11 Коренева І.В. 

Методичний порадник 

Організаційно-методичні аспекти 

застосування традиційних та 

сучасних технологій декоративно-

ужиткового мистецтва на уроках 

трудового навчання 

14.04.2022 40 

12 Свєтлова Т.В. 

Методичний порадник 

Навчання математики в 5 класі за 

Державним стандартом базової 

середньої освіти  в умовах реалізації 

Концепції «Нова українська школа» 

12.04.2022 45 

13 Іващенко І.І. 

Методичний порадник 

Стратегія розвитку закладу загальної 

середньої освіти 
13.04.2022 39 

14 Попов В.Д. 

Методичний порадник 

Компетентнісний підхід у навчанні 

учнів географії та економіки 

(засобами сучасного уроку) 

15.04.2022 12 

15 Сукачова Н.М. 

Методичний порадник 

Формування предметної 

компетентності учнів з розділу 

«Основи національної безпеки» 

навчальної програми предмета 

«Захист України» 

18.04.2022 28 

16 Міщенко Л.Б. 

Методичний порадник 

Базовий компонент дошкільної 

освіти: особливості впровадження 

(варіативна складова) 

19.04.2022 100 

17 Сердюк О.П. 

Методичний порадник 

Освітня галузь «Мистецтво» (5 

клас): орієнтири з упровадження ідей 

Нової української школи 

20.04.2022 47 



1 2 3 4 5 

18 Курган О.В. 

Методичний порадник 

Проєктування освітньої траєкторії 

професійного розвитку педагогів у 

Новій українській школі»  

26.04.20212 19 

19 Перлик В.В. 

Методичний порадник 

Професійна компетентність 

сучасного керівника закладу 

загальної середньої освіти 

28.04.2022 106 

20 Міщенко Л.Б. 

Методичний порадник 

Планування освітнього процесу в 

умовах осучаснення дошкільної 

освіти 

05.05.2022 100 

21 Кісільова М.В. 

Методичний порадник 

Сучасні напрями охорони природи та 

збалансованого природокористування 

в Україні та світі 

12.05.2022 30 

22 Кононенко О.В. 

Методичний порадник 

Шляхи аналізу літературного твору у 

шкільній практиці: сучасні технології 

роботи з текстом художнього твору» 

16.05.2022 20 

23 Сукачова Н.М. 

Методичний порадник 

Формування предметної 

компетентності учнів з з теми 

«Статути Збройних Сил України» 

навчальної програми предмета 

«Захист України» 

18.05.2022 26 

24 Іващенко І.І. 

Методичний порадник 

Особливості організації сучасного 

виховного процесу в новій українській 

школі 

20.05.2022 103 

25 Кісільова М.В. 

Методичний порадник 

Організаційно-методичні аспекти 

дослідної діяльності учнів на уроках 

біології та екології (за результатами 

роботи обласної творчої групи) 

23.05.22 30 

26 Метейко А.В. 

Методичний порадник 

Наступність розкриття змісту хімії в 

модельних навчальних програмах 

природничої освітньої галузі в 

умовах реалізації Державного 

стандарту базової середньої освіти 

24.05.2022 48 

27 Третьякова О.В. 

Методичний порадник  
Методичні аспекти формування 

громадянської компетентності учнів 

на уроках суспільних дисциплін» 

25.05.2022 32 

28 Курган О.В. 

Методичний порадник 

Використання сучасних освітніх 

технологій педагогами як умова 

підвищення їх професіоналізму та 

компетентності 

26.05.2022 25 



1 2 3 4 5 

29 Сердюк О.П. 
Методичний порадник 

Мистецтво у позанавчальній 

діяльності учнів: практичний аспект 

02.06.2022 36 

30 Коренева І.В. 

Методичний порадник 

Особливості реалізації модельних 

програм «Технології» (5-6 кл.) у 

сучасних умовах НУШ 

03.06.2022 73 

 
 

Організаційні форми роботи з обдарованою учнівською молоддю 

(перелік конкурсів, турнірів, змагань, інтернет-олімпіад) 
 

№ 

з/п 
Статус заходу Назва заходу 

Загальна 

кількість 

учасників 

Кількість переможців, призових 

дипломів  

(І, ІІ, ІІІ ступенів) 
 

1 2 3 4 5 

Всеукраїнська учнівська олімпіада 

1 Всеукраїнський IІІ етап учнівської 

олімпіади з хімії 

17 І місце – 4 дипломи 

ІІ місце – 3 дипломи 

ІІІ місце – 1 диплом 

2 Всеукраїнський IІІ етап учнівської 

олімпіади з географії 

20 І місце – 4 дипломи 

ІІ місце – 4 дипломи 

ІІІ місце – 1 диплом 

3 Всеукраїнський ІIІ етап учнівської 

олімпіади з математики 

20 І місце – 2 дипломи 

ІІ місце – 2 дипломи 

ІІІ місце – 1 диплом 

4 Всеукраїнський IІІ етап учнівської 

олімпіади з англійської 

мови 

22 І місце – 3 дипломи 

ІІ місце – 4 дипломи 

ІІІ місце – 3 диплом 

5 Всеукраїнський IІІ етап учнівської 

олімпіади з німецької мови 

7 І місце – 3 дипломи 

ІІ місце – 0 дипломів 

ІІІ місце – 0 дипломів 

6 Всеукраїнський IІІ етап учнівської 

олімпіади з французької 

мови 

2 І місце – 2 дипломи 

ІІ місце – 0 дипломів 

ІІІ місце – 0 дипломів 

7 Всеукраїнський IІІ етап учнівської 

олімпіади з історії 

23 І місце – 4 дипломи 

ІІ місце – 1 диплом 

ІІІ місце – 5 дипломів 

8 Всеукраїнський IІІ етап учнівської 

олімпіади з правознавства 

8 І місце – 2 дипломи 

ІІ місце – 1 диплом 

ІІІ місце – 1 диплом 

9 Всеукраїнський IІІ етап учнівської 
олімпіади з економіки 

1 І місце – 0 дипломів 

ІІ місце – 0 дипломів 

ІІІ місце – 1 диплом 

10 Всеукраїнський IІІ етап учнівської 

олімпіади з екології 

4 І місце – 1 диплом 

ІІ місце – 1 диплом 
ІІІ місце – 0 дипломів 

11 Всеукраїнський ІІІ етап учнівської 

олімпіади з біології 

17 І місце – 0 дипломів 

ІІ місце – 3 дипломи 
ІІІ місце – 4 дипломи 



1 2 3 4 5 

12 Всеукраїнський IІІ етап учнівської 

олімпіади з української 

мови та літератури 

29 І місце – 4 дипломи 

ІІ місце – 5 дипломів 

ІІІ місце – 4 дипломи 

13 Всеукраїнський IІІ етап учнівської 

олімпіади з трудового 

навчання 

17 І місце – 1 диплом 

ІІ місце – 3 дипломи 
ІІІ місце – 4 дипломи 

14 Всеукраїнський IІІ етап учнівської 

олімпіади з фізики 

16 І місце – 2 дипломи 

ІІ місце – 4 дипломи 
ІІІ місце – 2 дипломи 

15 Всеукраїнський IІІ етап учнівської 

олімпіади з астрономії 

3 І місце – 0 дипломів 

ІІ місце – 0 дипломів 

ІІІ місце – 2 дипломи 

16 Всеукраїнський IІІ етап учнівської 
олімпіади з інформатики 

14 І місце – 1 диплом 

ІІ місце – 3 дипломи 

ІІІ місце – 2 дипломи 

17 Всеукраїнський IІІ етап учнівської 

олімпіади з 

інформаційних технологій 

15 І місце – 2 дипломи 

ІІ місце – 3 дипломи 
ІІІ місце – 1 диплом 

 

Результати методичних напрацювань висвітлено під час участі у 

Міжнародних, Всеукраїнських заходів 

 
№  

з/п 

ПІБ Статус, тема заходу Дата 

проведення 

Місце 

проведення 

Форма 

 участі 

 
 

1 2 3 4 5 6 

Міжнародні заходи 

1 Коренева І.В. 

VІІІ Міжнародна науково- 

практична конференція 
Modern scientific research: 

achievements, innovations and 

development prospects:  

23-25.01.2022 
м. Берлін. 

Німеччина 

Участь, 

стаття, 

сертифікат 

2 Кісільоа М.В. 

VІІ Міжнародна науково- 

практична конференція 
Topical issues of modern 

science, society and education  

29-31.01.2022 
м. Харків,  

Україна 

Участь, 

стаття, 

сертифікат 

3 Коренева І.В. 

VІ Міжнародна науково- 

практична конференція 
Innovations and prospects of 

world science 
02-04.02.2022  

м. Ванкувер. 

Канада 

Участь, 

стаття, 

сертифікат 

4 Курган О.В. 

Міжнародна науково- 

практична конференція 
Сучасні тенденції та 

фактори розвитку 

педагогічних та 

психологічних наук 

04-05.02.2022 
м. Київ, 

Україна 
Україна 



1 2 3 4 5 6 

5 Курган О.В. 

Міжнародна науково- 

практична конференція 
Актуальні питання сучасних 

педагогічних та 

психологічних наук 

18-19.02.2022 
м. Одеса, 

Україна 

Участь, 

стаття, 

сертифікат 

6 Кононенко О.В. 

VІІІ Міжнародна науково- 

практична конференція 
Topical issues of modern 

science, society and education  

26-28.02.2022  
м. Харків,  

Україна 

Участь, 

стаття, 

сертифікат 

7 
Кононенко О.В., 

Сердюк О.П. 

І Міжнародна науково-

практична конференція 

Modern research in world 

science  

17-19.04.2022  
м.Львів, 

Україна 

Участь, 

стаття, 

сертифікат 

8 Іващенко І.І. 

ХІ Міжнародна науково-

практична конференція 

Modern directions of scientific 

research development 
20-22.04.2022 

м. Чикаго, 

США 

Участь, 

стаття, 

сертифікат 

9 Іващенко І.І. 

ІХ Міжнародна науково-

практична конференція 
Innovations and prospects of 

world science 
28-30.04.2022 

м. Ванкувер, 

Канада 

Участь, 

стаття, 

сертифікат 

10 Кононенко О.В. 

V Міжнародна науково-

практична конференція 
Академічна культура 

дослідника в освітньому 

просторі: європейський та 

національний досвід  

12-13.05.2022  
м.Суми, 

Україна 

Участь, 

стаття, 

сертифікат 

Всеукраїнські заходи  

1 
Перлик В.В., 

Третьякова О.В. 

Всеукраїнська науково-

практична онлайн-

конференція  

Професійна діяльність 

учителя в умовах цифрової 

трансформації освіти  

07-14.04.2022 м. Хмельницький 
Участь, 

стаття, 

сертифікат 

2 

Іващенко І.І., 

Метейко А.В., 

Перлик В.В., 

Третьякова О.В. 

VІ Всеукраїнська науково-

методична практична 

конференція  
Особистісно-професійна 

компетентність: теорія і 

практика 

19.05.2022 м. Суми 

Участь, 
стаття, 

сертифікат 

3 

Кононенко О.В., 

Коренева І.В., 

Метейко А.В., 

Попов В.Д., 

Свєтлова Т.В., 

Сердюк О.П., 

Сукачова Н.М., 

Третьякова О.В. 

VІ Всеукраїнська науково-

практична інтернет-

конференція Інноваційні 

технології розвитку 

особистісно-професійної 

компетентності педагогів в 

умовах післядипломної 

освіти 

27.05.2022 
м. Суми Участь, 

сертифікат 

 



Інформаційно-просвітницька діяльність 
(публікація та видання друкованих праць, електронної версії матеріалів, 

розміщення на сайті тощо); 

Протягом звітного періоду видано друковані праці на допомогу 

методисту, учителю: 

 

Управління освітнім процесом 

Іващенко І.І. Андрагогічний підхід до планування роботи заступника 

директора з навчально-виховної роботи з педагогами закладу загальної 

середньої освіти.  Innovations and prospects of world science : матеріали                           

ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (28-30 квітня 2022 року). 

Ванкувер, Канада. 2022. С.423–431.  

Іващенко І.І. Методичний супровід професійного зростання вчителя нової 

української школи (андрагогічний підхід).  Modern directions of scientific 

research development : матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної 

конференції (20-22 квітня 2022 року). Чикаго, США. 2022. С.191–200.  

Перлик В.В. Використання сучасних інформаційних та Web-технологій  у 

діловодстві закладу загальної середньої освіти. Професійна діяльність учителя в 

умовах цифрової трансформації освіти. Всеукраїнська науково-практична 

онлайн-конференція (07-14 квітня 2022 року) / Зб. наук. та наук.-метод. пр. 

[ред. кол. І. Б. Вашеняк (гол.) та ін.]. Хмельницький: Видавництво ХОІППО, 

2022. С.116–120. 

Перлик В.В. Професійні компетентності сучасного керівника закладу 

загальної середньої освіти  в контексті професійного стандарту. Освіта 

Сумщини. 2022. № 1 (53). С.9–13. 

Методичний супровід професійної діяльності та організаційної 

діяльності 

Теорія – методика – практика: каталог публікацій працівників навчально-

методичних відділів комунального закладу Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти (2021 рік) / уклад. О. П. Сердюк,  

О. В. Курган; за ред. І. В. Удовиченко. Суми: НВВ КЗ СОІППО, 2022. 20 c. 

Udovychenko I. Modernization of natural science education in the context of 

teacher  training ∕ Bilyk V., Vysochan L., Kyrylenko K., etc. ∕∕ Revista romaneasca 

pentru educatie multidimensionala. – Romania: Lumen, 2022. – Vol.14. –  

No (1Sup1). –Р. 25-48.   
Навчальні дисципліни у школі 

Українська мова та література 

Кононенко О. В. Академічна культура й етика вчителів української мови 

та літератури як складові професійної компетентності. Академічна культура 

дослідника в освітньому просторі: європейський та національний досвід : 

матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції  здобувачів вищої 

освіти і молодих учених, (12-13 травня 2022 року) Суми, Україна. 2022. 

 С. 129–133. 

Кононенко О. В. Професійна компетентність учителя української мови та 

літератури як запорука ефективності освітнього процесу. Інноваційні технології 



розвитку особистісно-професійної компетентності педагогів в умовах 

післядипломної освіти : збірник наукових статей / За заг. ред. Г. Л. Єфремової.  

Суми, 2022.  С.346–349. 

Кононенко О. В.  Формувальне оцінювання як інструмент удосконалення 

процесів навчання оцінювання без знецінювання. Topical issues of modern 

science, society and education : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції, (26-28 лютого 2022 року) Харків, Україна. 2022. С. 532–539. 

Математика 

Свєтлова Т.В. Самоосвітня діяльність учителя математики Нової 

української школи: андрагогічний аспект. Освіта Сумщини. 2022. № 1 (53).  

С. 33–37. 

Свєтлова Т.В. Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів з 

математики в 5 класі за Державним стандартом базової середньої освіти в 

умовах реалізації Концепції «Нова українська школа». Інноваційні технології 

розвитку особистісно-професійної компетентності педагогів в умовах 

післядипломної освіти: збірник наукових статей / За заг. ред. Г. Л. Єфремової.  

Суми, 2022.  С. 87–90.   

Історія 

Третьякова О.В. Діджиталізація – як засіб формування інформаційно-

цифрової компетентності учасників освітнього процесу в новій українській 

школі Інноваційні технології розвитку особистісно-професійної компетентності 

педагогів в умовах післядипломної освіти: збірник наукових статей / За заг. ред. 

Г. Л. Єфремової.  Суми, 2022.  С.239–241. 

Третьякова О.В. Професійна компетентність учителя як складова 

реалізації нового державного стандарту базової середньої освіти Професійна 

діяльність учителя в умовах цифрової трансформації освіти всеукраїнська 

науково-практична онлайн-конференція (07-14 квітня 2022 року) / Зб. наук. та 

наук.-метод. пр. [ред. кол. І. Б. Вашеняк (гол.) та ін.]. Хмельницький: 

Видавництво ХОІППО, 2022. С. 321-326. 

Правознавство 

Третьякова О.В. Міжнародне гуманітарне право як засіб формування 

загальнолюдських цінностей і прав людини на уроках суспільних дисциплін  

Особистісно-професійна компетентність педагога: теорія і практика : збірник 

наукових статей VІ Всеукраїнської науково-методичної конференції  

(19 травня 2022 року) / за заг. ред. Л. В. Сєрих. – Суми: НІКО, 2022. С. 108-110.  

Біологія 

Кісільова М.В. Самоосвітня діяльність вчителя біології як умова 

підвищення ефективності освітнього процесу в закладі загальної середньої 

освіти: андрагогічний підхід Topical issues of modern science, society and 

education : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції,  

(29-31 січня 2022) Харків, Ураїна.2022. С. 839-844. 

Географія  

Попов В.Д. Особливості розвитку професійної компетентності вчителів 

географії в контексті модернізації змісту освіти. Інноваційні технології 

розвитку особистісно-професійної компетентності педагогів в умовах 



післядипломної освіти : збірник наукових статей / за заг. ред. Г.Л. Єфремової. 

Суми, 2022. С. 358–361.  

Попов В.Д. Якість освіти: прагматичний аспект з географії. Освіта 

Сумщини. 2022. № 1 (53). С. 30–33. 

Хімія 

Метейко А.В. Інформаційно-цифрова компетентність педагога як 

невід'ємна складова його професійного розвитку Інноваційні технології 

розвитку особистісно-професійної компетентності педагогів в умовах 

післядипломної освіти : збірник наукових статей / за заг. ред. Г.Л. Єфремової. 

Суми, 2022. С. 213–216. 

Метейко А. В. Професійний розвиток учителя як складова освіти дорослих. 

Особистісно-професійна компетентність педагога : теорія і практика : збірник 

наукових статей / за заг.  ред. Л. В. Сєрих.  Суми : НІКО, 2022. С. 61–65. 

Іноземні мови (англійська, німецька, французька) 

Леоненко М.П. Формування іншомовної соціокультурної компетентності 

учнів початкової школи. Освіта Сумщини. 2022. № 1 (51). С.17–19. 

Зарубіжна література 

Кононенко О.В. Модель «перевернутого навчання» на уроках зарубіжної 

літератури: сутність, потенціал, етапи організації уроку. Modern research in 

world science : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції,  

(17-19 квітня 2022 року) Львів, Україна. 2022. С. 649–656.  

 «Захист України»  

Сукачова Н.М. Формування математичної компетентності учнів на 

уроках предмета «Захист України». Освіта Сумщини. 2022. № 1 (53). С.20–26. 

Сукачова Н.М. Якість освіти: прагматичний аспект предмета «Захист 

України». Інноваційні технології розвитку особистісно-професійної 

компетентності педагогів в умовах післядипломної освіти : збірник наукових 

статей / за заг. ред. Г.Л. Єфремової. Суми, 2022. С.45–48. 

Мистецтво 

Сердюк О.П. Андрагогічний підхід до формування професійної 

компетентності вчителя мистецтва Modern research in world science : матеріали  

І Міжнародної науково-практичної конференції (17-19 квітня 2022 року). Льві, 

Україна. 2022. С. 727–733. 

Сердюк О.П. Підготовка вчителя мистецтва до участі в конкурсах 

педагогічної майстерності: андрагогічні аспекти. Інноваційні технології 

розвитку особистісно-професійної компетентності педагогів в умовах 

післядипломної освіти: збірник наукових статей / За заг. ред. Г. Л. Єфремової. 

Суми, 2022. С. 361–364. 

Трудове навчання 

Коренева І.В. Організація праці учнів у навчальних майстернях. Modern 

scientific research: achievements, innovations and development prospects: матеріали 

VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (23-25 січня 2022 року). 

Берлін. Німеччина. 2022. С.382–387. 

Коренева І.В. Про формування ключової компетентності «навчання 

впродовж життя» в учнів закладів загальної середньої освіти на уроках 



«Технології (трудове навчання)». Інноваційні технологій розвитку особистісно-

професійної компетентності педагогів в умовах післядипломної освіти: збірник 

наукових статей : збірник наукових статей / за заг. ред. Г. Л. Єфремової. Суми, 

2022. С. 128–130.  

Коренева І.В. Творче застосування традиційних і сучасних технологій 

декоративно-ужиткового мистецтва на уроках трудового навчання Освіта 

Сумщини. 2022. № 1 (51). С. 49–52. 

Коренева І.В. Творчий проєкт як засіб інтеграції різнопредметних знань на 

уроках трудового навчання. Innovations and prospects of world science: матеріали 

VІ Міжнародної науково-практичної конференції (02-04 лютого 2022 року). 

Ванкувер. Канада. 2022. С.416-421. 

Виховна робота 

Іващенко І.І. Батьківські збори як складова роботи з батьками. 

Особистісно-професійна компетентність педагога: теорія і практика : збірник 

наукових статей / за заг.  ред. Л. В. Сєрих.  Суми : НІКО, 2022.  

С. 34–37.  

Передовий педагогічний досвід 

Курган О. В. Андрагогічні аспекти підвищення професійної 

компетентності педагогів у сучасних умовах. Сучасні тенденції та фактори 

розвитку педагогічних та психологічних наук: матеріали міжнародної науково-

практичної конференції, м. Київ, 4-5 лютого 2022 року. Київ: ГО «Київська 

наукова організація педагогіки та психології», 2022. С. 89–92. 

Курган О. В. Розвиток і реалізація творчого потенціалу учителя базової та 

профільної школи в умовах упровадження Концепції Нової української школи. 

Актуальні питання сучасних педагогічних та психологічних наук: матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 18-19 лютого 2022 

року. Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2022. С. 69–71. 

Дошкільне виховання 

Міщенко Л.Б. У фокусі уваги – діти раннього віку: особливості 

організації освітнього процесу. Освіта Сумщини. 2022. № 1 (53). С.35–38. 

 

Інші форми роботи працівників відділу: 

1. Висвітлення інформації про підсумки проведених заходів на сайті 

Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

(Удовиченко І.В., Сердюк О.П., методисти відділу). 

2. Дистанційна методична допомога педагогічним працівникам області в 

умовах воєнного стану (Удовиченко І.В., Сердюк О.П., методисти відділу). 

3. Індивідуальні консультації вчителів області з тематичних питань в 

умовах воєнного стану (відповідно до індивідуальних робочих планів 

методистів). 

4. Організація та проведення першого туру всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2022» (номінації: «Біологія», «Інформатика», «Основи 

правознавства», «Мистецтво» (Удовиченко І.В., Сердюк О.П., Карпуша В.М., 

Кісільова М.В., Третьякова О.В., Свєтлова Т.В.) (наказ Департаменту освіти і 

науки Сумської обласної державної адміністрації від 03.11.2021 № 568-ОД 



«Про умови та порядок проведення першого туру всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2022»; наказ Департаменту освіти і науки Сумської обласної 

державної адміністрації від 08.12.2021 № 639-ОД «Про внесення змін до наказу 

Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 

03.11.2021 № 568-ОД»). 
5. Організація та проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 

із навчальних предметів (Удовиченко І.В., Сердюк О.П., Карпуша В.М., 

Кісільова М.В., Кононенко О.В., Коренева І.В., Леоненко М.П., Метейко А.В., 

Попов В.Д., Свєтлова Т.В., Третьякова О.В.) (наказ Департаменту освіти і 

науки Сумської обласної державної адміністрації від 21.12.2021 № 664-ОД 

«Про проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних 

предметів та участь команд учнів Сумської області у IV етапі Всеукраїнських 

учнівських олімпіад у 2021/ 2022 навчальному році»). 
6. Організація та проведення відбірково-тренувальних зборів 

переможців III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних 

предметів у 2022 році (Удовиченко І.В., Сердюк О.П., Карпуша В.М., 

Кісільова М.В., Кононенко О.В., Коренева І.В., Леоненко М.П., Метейко А.В., 

Попов В.Д., Свєтлова Т.В., Третьякова О.В.) (наказ Сумського ОІППО від 

03.02.2022 № 17-ОД «Про проведення відбірково-тренувальних зборів 

переможців III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних 

предметів у 2022 році»). 

7. Методичні рекомендації щодо особливостей підготовки до 

Національного мультипредметного тесту в умовах воєнного стану: українська 

мова; математика; історія України (Кононенко О.В., Свєтлова Т.В.,  

Третьякова О.В.); 
8. Координація діяльності та методичний супровід Міжнародних проєктів:  

– «Міксіке» (Удовиченко І.В. (договір про співпрацю);  

– «Афлатот» із соціальної та фінансової освіти дітей дошкільного віку 

(Міщенко Л.Б.) (наказ Міністерства освіти і науки України від 22.01.2016 № 46 

«Щодо упровадження основ соціальної і фінансової освіти дітей дошкільного 

віку»);  

– The LEGO Foundation «Сприяння освіті» (Міщенко Л.Б.) (наказ 

Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації  

від 29.12.2018 № 833-ОД «Про забезпечення реалізації проєкту «Сприяння 

освіті в закладах дошкільної освіти»); 

9. Робота у складі експертних комісій (Удовиченко І.В., Іващенко І.І., 

Сердюк О.П.) експертних груп (Міщенко Л.Б.) із рецензування власних 

методичних розробок педагогів області. 

10. Співпраця з вищими закладами освіти (СумДУ, СНАУ, СумДПУ імені 

А.С. Макаренка, ГНПУ імені Олександра Довженка) (Удовиченко І.В.,  

Сердюк О.П., методисти відділу). 
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