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ВСТУП 
 

Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 
(далі - КЗ СОІППО, Інститут) заснований на комунальній власності, що належить до спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області. Управління інститутом здійснює 
Сумська обласна рада через уповноважений нею орган – управління майном обласної ради. 
Інститут перебуває у функціональній підпорядкованості Департаменту освіти і науки Сумської 
обласної державної адміністрації. У частині нормативно-правового забезпечення він 
підпорядковується Міністерству освіти і науки України, а з питань науково-методичного 
забезпечення системи загальної середньої освіти – Університету менеджменту освіти НАПН 
України.  

Інститут є поліфункціональним спеціалізованим вищим навчальним і науково-
методичним закладом з підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних працівників, 
надаючи у Сумській області освітню послугу у сфері вищої освіти «Підвищення кваліфікації 
керівних і педагогічних кадрів, навчально-допоміжного персоналу в галузі освіти» 
(ліцензійний обсяг – 4500 осіб) та освітню послугу, пов’язану з одержанням вищої освіти на 
рівні кваліфікаційних вимог до магістра. 

КЗ СОІППО здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства і державної 
ліцензії (наказ МОН України від 07.04.2017 № 70-л (вперше), наказ МОН України від 
27.04.2017 № 658) та діє на основі Статуту в новій редакції від 22.12. 2018 року.  

 
Місія Інституту – забезпечення готовності працівників галузі освіти Сумської області 

до професійної самореалізації в умовах модернізації системи освіти через досягнення ними 
високого особистісного, професійного та науково-методичного рівня компетентності. 

 
Стратегічна мета Інституту – удосконалити систему безперервної освіти працівників 

галузі освіти в Сумській області на основі поєднання національних надбань світового 
значення та усталених європейських традицій забезпечення розвитку фахівців, при цьому 
забезпечуючи безперервну освіту громадян та здійснюючи практичну реалізацію освітньої 
політики в Україні.  Відповідно до стратегічної мети продовжується вдосконалення системи 
післядипломної педагогічної освіти, зумовлене впровадженням новітніх освітніх технологій 
навчання освітян  відповідно до культурно-духовних, суспільно-економічних, технологічних 
трансформацій, а також чисельних викликів глобального, європейського, національного, 
регіонального та місцевого рівнів. 

 
Головним своїм завданням Інститут вбачає забезпечення високої якості післядипломної 

освіти, сприяння професійному розвитку освітян регіону та створення умов для неперервної 
освіти педагогічних кадрів у Сумській області. 

 
Основні напрями діяльності КЗ СОІППО у 2018 році: освітня діяльність; науково-

методична діяльність; наукова та інноваційна діяльність; міжнародне співробітництво та 
співпраця з вітчизняними закладами післядипломної освіти, ВНЗ, освітніми установами, 
громадськими організаціями; моніторингова діяльність; організаційно-методичний супровід 
зовнішнього незалежного оцінювання; діяльність з ліцензування закладів освіти в області; 
діяльність психологічної служби; інформаційно-видавнича діяльність; організаційно-
управлінська діяльність; фінансово-господарська діяльність. 
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РОЗДІЛ І. ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 
1. 1. Структура КЗ СОІППО 
(станом на 01.09.2018 року) 

 
Адміністрація інституту: 
– ректор інституту; 
– проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи; 
– проректор з наукової роботи; 
– проректор з науково-педагогічної та методичної роботи. 
Факультет підвищення кваліфікації та перепідготовки 
– декан;  
– диспетчер факультету. 
Кафедри: 
– кафедра теорії і методики змісту освіти; 
– кафедра соціально-гуманітарної освіти; 
– кафедра педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту; 
– кафедра психології; 
– кафедра освітніх та інформаційних технологій. 
Відділи: 
– навчальний відділ; 
– науково-видавничий відділ; 
– навчально-методичний відділ координації освітньої діяльності та професійного 
розвитку; 
– навчально-методичний відділ ліцензування та атестації закладів освіти; 
– навчально-методичний відділ моніторингу якості освіти та зовнішнього 
незалежного оцінювання ; 
– відділ правової, кадрової та організаційної роботи; 
– відділ технічних засобів навчання; 
– господарський відділ. 
Навчально-методичний центр психологічної служби. 
Обласний ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти. 
Бухгалтерська служба. 
Бібліотека. 
Гуртожиток. 

 
 

1. 2. Робота рад КЗ СОІППО 
 

 Робота вченої ради  
 

Вчена рада КЗ СОІППО є  колегіальним органом, який здійснює загальне керівництво 
діяльністю Інституту.  

Вчена рада Інституту здійснює свою діяльність в межах передбачених Статутом та 
Положенням про вчену раду з метою забезпечення виконання Законів України, Указів та 
розпоряджень Президента України, постанов Верховної Ради і Кабінету Міністрів України, 
наказів Міністерства освіти і науки України, наказів і розпоряджень органу виконавчої влади 
в галузі освіти, рішень і розпоряджень Сумської обласної ради та своїх власних.  

Головою вченої ради Інституту є ректор Нікітін Ю.О., доктор історичних наук, доцент 
(наказ КЗ СОІППО від 25.05.2015 р. № 45-ОД). 
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Протягом року відбувалися зміни у складі вченої ради Інституту, а саме– виведено зі 
складу вченої ради Інституту Кухту Яну Сергіївну, магістрантку спеціальності 073 
Менеджмент ІІ курсу денної форми у зв’язку із закінченням навчання та введено до складу 
вченої ради Інституту Радько Тетяну Юріївну, магістрантку спеціальності 053 Психологія 
денної форми I курсу у зв’язку із зарахуванням до навчання (наказ від 21.03.2018 р. № 34-
ОД). 

У 2018 році відбулося 14 засідань вченої ради Інституту, на яких розглядались питання, 
пов’язані зі зміною складу вченої ради, актуальними питаннями функціонування інституту, 
удосконаленням роботи структурних підрозділів інституту, науково-видавничою діяльністю 
тощо. У перелік основних питань порядку денного засідань вченої ради Інституту у 2018 
році можна занести наступні питання. 

Так, адміністрація Інституту на вченій раді ініціювала розгляд питань щодо визначення 
стратегії і перспективних напрямів розвитку освітньої, наукової, методичної та інноваційної 
діяльності Інституту, а саме: 

– інноваційні підходи до підвищення кваліфікації працівників галузі освіти відповідно 
до Закону України «Про освіту»; 

– реалізація І (організаційно-підготовчого) етапу наукової теми КЗ СОІППО; 
– співпраця Інституту з освітніми закладами, науковими установами, організаціями; 
– основні фінансово-економічні показники КЗ СОІППО у 2017 році та кошторис 

інституту на 2018 рік; 
– затвердження плану профорієнтаційної роботи КЗ СОІППО на 2018 рік; 
– створення обласного ресурсного центру з підтримки інклюзивної освіти КЗ СОІППО; 
– затвердження Положення про обласний ресурсний центр з підтримки інклюзивної 

освіти КЗ СОІППО; 
– затвердження Положення про курси за вибором для щорічного підвищення 

кваліфікації педагогів закладів загальної середньої освіти; 
– затвердження оновленого Положення «Про факультет підвищення кваліфікації та 

перепідготовки Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти», Положення «Про організацію освітньої діяльності на факультеті 
підвищення кваліфікації та перепідготовки», Положення «Про виїзні курси підвищення 
кваліфікації педагогічних кадрів»; 

– затвердження акредитаційних справ освітніх програм зі спеціальностей 053 
Психологія, 073 Менеджмент, 011 Освітні, педагогічні науки; 

– основні напрями профорієнтаційної роботи КЗ СОІППО на 2018 рік;  
– затвердження Положення про приймальну комісію Комунального закладу Сумський 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Положення про апеляційну комісію 
Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти; 

– затвердження змін та доповнень до Положення про планування й облік науково-
педагогічної діяльності у Комунальному закладі Сумський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти;  

– підсумки виконання плану роботи КЗ СОІППО за перше півріччя 2018 р.; 
– затвердження плану роботи КЗ СОІППО на 2019 р. 
За результатами обговорення схвалили проекти рішень зі змінами та доповненнями. 
Також для успішної організації та здійснення навчально-методичної роботу факультету 

на вченій раді Інституту розглянуті питання про: 
– планування курсів підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів області 

на 2019 рік; 
– організацію підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів області на 2018-

2019 навчальний рік; 
– підготовку вчителів початкових класів до роботи за Новим державним стандартом 

початкової загальної освіти; 
– затвердження навчальних планів з підготовки магістрів зі спеціальності 073 

Менеджмент спеціалізації Управління навчальним закладом, спеціальності 011 Освітні, 
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педагогічні науки спеціалізації Педагогіка вищої школи, спеціальності 053 Психологія 
спеціалізації Практична психологія; 

– затвердження робочих навчальних планів з підготовки магістрів зі спеціальності 073 
Менеджмент спеціалізації Управління навчальним закладом, спеціальності 011 Освітні, 
педагогічні науки спеціалізації Педагогіка вищої школи, спеціальності 053 Психологія 
спеціалізації Практична психологія ; 

– затвердження робочих навчальних планів з підготовки магістрів зі спеціальності 073 
Менеджмент спеціалізації Управління навчальним закладом, спеціальності 011 Освітні, 
педагогічні науки спеціалізації Педагогіка вищої школи, спеціальності 053 Психологія 
спеціалізації Практична психологія денної та заочної форми навчання, які отримали статус 
малочисельних груп; 

– затвердження навчально-тематичних планів курсів підвищення кваліфікації керівних 
та педагогічних кадрів Сумської області на друге півріччя 2018 р.; 

– затвердження навчально-тематичних планів курсів підвищення кваліфікації керівних 
та педагогічних кадрів Сумської області на перше півріччя 2019 р.; 

– стажування викладачів ВНЗ I-II рівня акредитації, методистів районних (міських) 
відділів освіти на факультеті підвищення кваліфікації та перепідготовки; 

– звіт роботи державної екзаменаційної комісії у 2017-2018 навчальному році; 
– підсумки вступної кампанії 2018 року; 
– затвердження правил прийому до КЗ СОІППО у 2019 к.р. 
За результатами обговорення схвалили проекти рішень зі змінами та доповненнями. 
На вченій раді Інституту розглядалися питання щодо успішного функціонування 

структурних підрозділів Інституту, а саме:  
– впровадження інноваційних освітніх експериментів та проектів в Сумській області; 
– формування інформаційно-цифрової компетентності педагога в системі 

післядипломної педагогічної освіти; 
– основні напрями діяльності кафедри психології в умовах децентралізації та 

реформування освіти; 
–  виклики нової української школи: пошук рішень; 
– діяльність кафедри професійної освіти та менеджменту: надбання і перспективи; 
– координація дошкільних та загальноосвітніх закладів освіти з питання реалізації 

державного стандарту початкової освіти; 
– результати та організація проведення Міжнародного україно-естонського проекту 

«Міксіке» у Сумській області; 
– результати проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2017-2018 н.р. у 

Сумській області; 
– організацію позашкільної роботи у новостворених об’єднаних територіальних 

громадах; 
– проведення Всеукраїнського експерименту з теми «Психологічна служба системи 

освіти України в умовах децентралізації»; 
– основні напрями та організацію діяльності лабораторій КЗ СОІППО у 2018 році; 
– інформаційні ресурси бібліотеки КЗ СОІППО: формування, систематизація, 

збереження; 
– особливості проведення та результати роботи зовнішнього незалежного оцінювання у 

2018 році в Сумській області; 
– планові та додаткові заходи щодо підвищення якості результатів зовнішнього 

незалежного оцінювання у 2019 році; 
– організація  та  проведення  моніторингових досліджень у 2018 році. 
За результатами обговорення схвалили проекти рішень зі змінами та доповненнями. 
Відповідно до основних завдань вченої ради КЗ СОІППО прийнято схвальне рішення 

щодо кандидатури для присвоєння вченого звання доцента Грицаю С.М., кандидата 
педагогічних наук, доценту кафедри професійної освіти та менеджменту. 
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Слід наголосити на тому, що на вченій раді КЗ СОІППО кожного засідання 
розглядалося питання про затвердження до друку науково-методичних матеріалів. Також на 
вченій раді було ініційовано питання щодо занесення до обласної картотеки та анотованого 
каталогу матеріалів кабінету передового педагогічного досвіду матеріали переможців ІІ 
(обласного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018». 

 
 Робота науково-методичної ради 
 
Науково-методична рада Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти створена відповідно до Статуту інституту та є дорадчо-консультативним органом, 
який сприяє реалізації державної політики в галузі післядипломної педагогічної освіти. 

Очолює науково-методичну раду проректор з наукової роботи. До її складу входять 13 
працівників інституту, з них: 10 науково-педагогічних працівників, що мають науковий 
ступень кандидат наук, доцент; 1 науково-педагогічний працівник та 2 керівника 
структурних підрозділів інституту.  

У 2018 році відповідно до затвердженого плану роботи науково-методична рада 
провела 10 засідань, на яких розглядались питання навчально-методичної, науково-
методичної та організаційно-методичної роботи, спрямованої на удосконалення змісту та 
підвищення якості освіти з окремих напрямів, серед яких: 

Питання підвищення якості навчально-виховного процесу в інституті та 
загальноосвітніх навчальних закладах області розглядалось через впровадження 
перспективних напрямів діяльності у доповідях: «Про організацію та проведення 
Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру» (методичний супровід)» (Светлова Т.В. – 
методист з математики навчально-методичного відділу координації освітньої діяльності та 
професійного розвитку КЗ СОІППО); «Про реалізацію міжнародного проекту «Рік німецької 
мови в Україні» (2017-2018 н.р.) у закладах освіти Сумської області» (Єременко Інна 
Володимирівна – методист з іноземної мови (німецька) навчально-методичного відділу 
координації освітньої діяльності та професійного розвитку КЗ СОІППО); «Про сучасний 
інформаційний потенціал бібліотеки КЗ СОІППО: реалії, проблеми, перспективи» 
(Волобуєва І.І. – завідувач бібліотеки КЗ СОІППО). 

Обговорення результатів досліджень науково-педагогічних працівників інституту 
щодо реалізації наукової теми інституту: «Про компетентнісний підхід до електронного 
навчання у системі післядипломної педагогічної освіти» (Шевченко Т.О. – старший викладач 
кафедри освітніх та інформаційних технологій КЗ СОІППО); «Про реалізацію 
компетентнісно орієнтованої освіти керівників навчальних закладів» (Луценко С.М. – 
кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри професійної освіти та 
менеджменту КЗ СОІППО); «Про організаційно-психологічні умови розвитку особистісної 
компетентності педагога» (Чижиченко Н.М. – кандидат психологічних наук, викладач 
кафедри психології КЗ СОІППО); «Про формування предметної компетентності педагога в 
умовах концепції «Нова українська школа»« (Драновська С.В. – кандидат педагогічних наук, 
старший викладач кафедри соціально-гуманітарної освіти КЗ СОІППО); «Про науково-
методичний супровід розвитку особистісно-професійної компетентності педагогів Сумської 
області кафедрою дошкільної та шкільної освіти КЗ СОІППО» (Успенська В.М. – кандидат 
педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики змісту освіти; керівник лабораторії 
здоров'яспрямованої діяльності в закладах освіти КЗ СОІППО). 

Обговорення результатів досліджень керівників лабораторій та інноваційно-освітніх 
проектів: «Про особливості організації освітнього процесу в інклюзивному закладі освіти» 
(Прядко Л.О. – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри професійної освіти та 
менеджменту, керівник лабораторії інклюзивного та інтегрованого навчання КЗ СОІППО); 
«Про стан упровадження всеукраїнського експерименту «Стандартизація наскрізної 
соціально-психологічної моделі масового впровадження медіаосвіти у вітчизняну 
педагогічну практику»« (Петрова Л.Г .– кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри 
освітніх та інформаційних технологій КЗ СОІППО). 
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Інформатизації навчально-виховного процесу шляхом впровадження інноваційних 
освітніх технологій, які базуються на сучасних технічних засобах розкрито і обговорено у 
наступних доповідях: «Про ІІІ щорічну он-лайн науково-освітню виставку «Інноваційні 
стратегії інформатизації освіти» (Петрова Л.Г. – кандидат технічних наук, доцент, завідувач 
кафедри освітніх та інформаційних технологій КЗ СОІППО). 

В умовах запровадження Концепції Нової української школи триває системна робота 
інституту із підготовки педагогічних працівників та керівників закладів загальної середньої 
освіти до роботи в умовах Нової української школи: проведено тренінги; оновлено освітньо-
професійні програми курсів підвищення кваліфікації, розроблено нові спецкурси, програми 
педагогічної практики, проводяться семінари, майстер-класи, круглі столи тощо, які 
обговорено у наступних доповідях: «Про психологічний супровід упровадження нового 
Державного стандарту початкової загальної освіти» (Марухіна І.В. – завідувач навчально-
методичного центру психологічної служби КЗ СОІППО); «Про передовий педагогічний 
досвід у контексті інноваційних процесів у системі освіті» (Курган О.В. – методист з 
експериментально-дослідної діяльності та передового педагогічного досвіду навчально-
методичного відділу координації освітньої діяльності та професійного розвитку 
КЗ СОІППО). 

Здійснення та представлення результатів ЗНО 2018 року в Сумській області 
(Остапенко О.І. – завідувач навчально-методичного відділу моніторингу якості освіти та 
зовнішнього незалежного оцінювання КЗ СОІППО). 

Інформування про участь науково-педагогічних працівників КЗ СОІППО у міжнародних, 
всеукраїнських та регіональних науково-методичних заходах. 

За 2018 рік науково-педагогічні та педагогічні працівники Інституту взяли участь у 
228 заходах різного рівня: 64 заходів Міжнародного рівня, 79 заходи Всеукраїнського рівня, 
85 заходів регіонального рівня. 

Про результати експертизи авторських навчальних програм, науково-методичних 
видань та методичної продукції працівників освіти Сумської області. 

За результатами експертизи науково-методичною радою рекомендовано для надання 
грифу Міністерства освіти і науки України навчально-методичний посібник «Навчання географії 
учнів середньої школи на профільному рівні» (автор: Удовиченко І.В. – кандидат педагогічних 
наук, доцент, проректор з науково-педагогічно та методичної роботи КЗ  СОІППО) та 
навчальній програмі з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класів. 
Варіативний модуль «Панкратіон» (автор: Кормілець С.В. – вчитель фізичної культури 
державного ліцею інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський 
корпус» імені І.Г. Харитоненка.),  

Занесено до обласної картотеки та анотованого каталогу матеріалів кабінету передового 
педагогічного досвіду узагальнені матеріали з досвіду роботи чотирьох учителів області та 
матеріали чотирьох учителів переможців ІІ (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року – 2018». 

Схвалено до використання в позашкільних навчальних закладах Сумської області  
6 навчальних програм та 98 видань рекомендовано до друку, а саме: монографія – 1; 
навчально-методичних комплексів – 1; збірник навчально-тематичних планів підвищення 
кваліфікації – 1; збірник методичних матеріалів – 4; навчально-методичних посібників – 6; 
навчальних посібників – 6; методичних рекомендацій – 26; інформаційно-аналітичний 
бюлетень – 20; інформаційно-аналітичний матеріали – 1; методичний посібник – 10; 
методичний довідник – 1; практичний посібник – 2; електронний навчально-методичний 
посібник – 1;  довідник – 1; анотований каталог – 2; каталог – 1; збірка наукових праць – 1; 
збірник матеріалів міжнародних, всеукраїнських, обласних науково-практичних конференцій 
– 5; дидактичні матеріали – 1;програма корекційно-розвивальної роботи – 1; програма 
спецкурсу – 1; навчальна програма елективного курсу – 1; збірник дидактично-методичних 
матеріалів – 3; мережевий навчальний ресурс – 1. 
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1. 3. Співпраця з  закладами вищої освіти, освітніми установами та громадськими організаціями в межах України 

Таблиця 1.3.1 
Основні заходи у рамках співпраці та партнерства 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Кафедра соціально-гуманітарної освіти 

1 Протягом 
року 

Курси підвищення 
кваліфікації, 
семінари,олімпіади 

Вчителі 
англійської 
/німецької/ 
французької мов 
та учні області 

Бюлетень, робоча 
програма 

600 КЗ СОІППО та 
інші заклади 
освіти 

Клюніна Н.В., 
Скирта В.С.  

СумДУ,  
СумДПУ ім. 
А.С. Макаренка, 
СНАУ П

ре
с-

ре
лі

зи
 

2 Протягом 
року 

Реалізація освітньо-
культорологічної 
програми «Перлини малої 
батьківщини» 

Педагоги, 
учнівська 
студентська 
молодь, 
співробітники 
інституту 

Презентація, 
виступи, стенди, 
краєзнавчо-
педагогічна 
практика 

100 м. Суми,  
м. Тростянець,  
м. Лебедин 

П’ятаченко Ю.В. ОКЗ СОУНБ, КЗ 
Тростянецький 
РКМ, ГО ЦРТ та 
СМ «Триторія», КЗ 
Меморіаль 
ний будинок-музей 
А.П.Чехова 

П
ре

с-
ре

лі
зи

 

Кафедра освітніх та інформаційних технологій 
1 Протягом 

року 
Міжнародний конкурс з 
Web дизайну, 
комп’ютерної графіки та 
анімації. 

Учні 1-11-х класів, 
ЗНЗ, 1-2-х курсів 
ПТНЗ, ВНЗ 

Участь у конкурсі 900  Вінницька 
академія 
неперервної 
освіти 

Ніколаєнко М.С. МОН України 

П
ре

с-
 

ре
лі

зи
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2 Протягом 

року 
Міжнародний учнівський 
конкурс «Бобер-2018» 

Учні 2-11 класів Пам’ятка щодо 
проведення 
конкурсу «Бобер-
2018» 

600
0 

Навчальні 
заклади області 

Павленко І.М. Міжнародний 
комітет 
«БЕБРАС»,  
Львівський фізико-
математичний 
ліцей при ЛНУ  
ім. І.Франка 

П
ре

с-
ре

лі
зи

 

Кафедра психології 
1. 26-27.04. 

2018 
V Міжнародна науково-
практична конференція 
«Сучасні проблеми 
підготовки вчителя і його 
професійного 
удосконалення» 

Науково-
педагогічні 
працівники, 
педагоги, 
психологи 

Програма 
конференції, 
проведення  
майстер-класів 

150 м. Чернігів, 
Національний 
університет 
«Чернігівський 
колегіум» імені 
Т.Г. Шевченка 

Вознюк А.В. Національний 
університет 
«Чернігівський 
колегіум» імені 
Т.Г. Шевченка П

ре
с-

ре
лі

зи
 

2. 17-18.05. 
2018 

ІІІ Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція з 
міжнародною участю 
«Психологічні 
координати розвитку 
особистості: реалії та 
перспективи» 

Науково-
педагогічні 
працівники, 
педагоги, 
психологи 

Програма 
конференції, 
тези 

120 м. Полтава, 
Полтавський 
національний 
педагогічний 
університет імені 
В. Г. Короленка 

Вознюк А.В. Полтавський 
національний 
педагогічний 
університет імені 
В. Г. Короленка 

П
ре

с-
ре

лі
зи

 

3. 16.03.2018 ІХ Міжнародна виставка 
«Сучасні заклади освіти – 
2018» (Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція «Розвиток 
соціальної  згуртованості 
суб’єктів освітнього 
процесу як основа 
успішної реалізації 
концепції «Нова 
українська школа»). 

Науково-
педагогічні 
працівники, 
педагоги 

Програма 
конференції 
 

100 м. Київ, 
Київський палац 
дітей та юнацтва 

Вознюк А.В. ДНУ «Інститут 
модернізації змісту 
освіти»,  МОН 
України 
Інститут 
психології імені 
Г.С. Костюка 
НАПН України, 
Лабораторія 
організаційної та 
соціальної 
психології, 
Українська 
асоціація 
організаційних 
психологів та 
психологів праці 

П
ре

с-
ре

лі
зи
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4. 24.10.2018 X Міжнародна виставка 

«Інноватика в сучасній 
освіті» (Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція «Педагогіка 
партнерства – шлях 
до конструктивної 
взаємодії суб’єктів 
освітнього процесу»). 

Науково-
педагогічні 
працівники, 
педагоги 

Програма 
конференції 
 

100 м. Київ, 
Київський палац 
дітей та юнацтва 

Вознюк А.В. ДНУ «Інститут 
модернізації змісту 
освіти»,  МОН 
України 
Інститут 
психології імені 
Г.С. Костюка 
НАПН України, 
Лабораторія 
організаційної та 
соціальної 
психології, 
Українська 
асоціація 
організаційних 
психологів та 
психологів праці 

П
ре

с-
ре

лі
зи

 

Кафедра педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту 
1 22.02.2018 ІІ Міжнародна науково-

практична інтернет-
конференція 
«Використання медіа-
технологій у підготовці 
вчителів: європейський та 
вітчизняний досвід» 

Науковці, 
викладачі вищих 
навчальних 
закладів, 
працівники освіти, 
докторанти, 
аспіранти, 
магістранти 

Матеріали 
конференції 

80 ГНПУ імені 
Олександра 
Довженка 

Грицай С.М. КЗ СОІППО 

П
ре

с-
ре

лі
зи

 

2 15-16.03. 
2018  

ІІ Міжнародна науково-
практична конференція 
«Творча спадщина 
А.С. Макаренка в 
контексті інноваційного 
розвитку освіти ХХІ 
століття» 

Науковці, 
аспіранти, 
докторанти, 
викладачі, 
вчителі, студенти 

Програма 
конференції, 
збірник тез 

180 СумДПУ ім. 
А.С.Макаренка 

Сбруєва А.А. Зосименко О.В. 

П
ре

с-
ре

лі
зи

 

3 21.03.2018 Обласна науково-
практична конференція з 
обміну досвідом 
«Інноваційна освіта та 
педагогічна майстерність 
учителя» 

Науковці, 
викладачі вищих 
навчальних 
закладів, 
працівники освіти, 
докторанти, 
аспіранти, 
магістранти 

Матеріали 
конференції 

80 СумДПУ ім. 
А.С.Макаренка 

Грицай С.М. КЗ СОІППО 

П
ре

с-
ре

лі
зи
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4 05.04.2018 Специфічність 

педагогічного підходу до 
учнів з особливими 
освітніми потребами 

Для учителів та 
асистентів 
учителів, які 
працюють за 
інклюзивною 
формою навчання, 
консультанти 
ПМПК 

Методичні 
рекомендації 

40 НВК №16  
м. Суми 
Сумської міської 
ради 

Прядко Л.О. 
Федоренко Н.О. 

НВК №16  
м. Суми Сумської 
міської ради 

П
ре

с-
ре

лі
зи

 

5 26-27.04. 
2018 

V Міжнародна науково-
практична конференція 
«Сучасні проблеми 
підготовки та 
професійного 
удосконалення педагога» 

Науковці, 
викладачі вищих 
навчальних 
закладів, 
працівники освіти, 
докторанти, 
аспіранти, 
магістранти 

Матеріали 
конференції 

60 Національний 
університет 
«Чернігівський 
колегіум» імені 
Т.Г.Шевченка 

Грицай С.М. КЗ СОІППО 

П
ре

с-
ре

лі
зи

 

6 19.12.2018 ІІ Всеукраїнський 
науково-практичний 
семінар 
«Компаративістика в 
педагогічній освіті і освіті 
дорослих» 

Аспіранти, 
науковці, 
викладачі, вчителі 

Програма 150 СумДПУ ім. 
А.С.Макаренка 

Огієнко О.І. Зосименко О.В. 

П
ре

с-
ре

лі
зи

 

Кафедра теорії та методики змісту освіти 
1 Протягом 

року 
Керівництво науково-
дослідною діяльністю 
викладачів кафедри ТМЗО 

Педагогічні 
працівники  
кафедри 

Інформаційно-
аналітичні 
матеріали 

18 КЗ СОІППО Сєрих Л.В. ІПВ НАПН 
України; ГНПУ  
ім. Олександра 
Довженка,  
СумДПУ  
ім. А.С. Макаренка 

П
ре

с-
ре

лі
зи

 

2 Протягом  
ІІ півріччя 
2018  

Керівництво STEM-GRUP 
кафедри ТМЗО 
Проведення практичних 
семінарів 

Педагогічні 
працівники 
кафедри 

Інформаційно-
аналітичні 
матеріали 

6 
ЗСО 

КЗ СОІППО Сєрих Л.В. СумДУ  
ім. А.С. Макаренка, 
ІПФ НАН України  П

ре
с-

ре
лі

зи
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3 Протягом 

ІІ півріччя 
2018  

Забезпечення наукового, 
методичного та 
організаційного 
супроводу STEM-освіти в 
системі загальної 
середньої, професійно-
технічної, позашкільної 
освіти. Сприяння 
веденню просвітницької  
роботи з упровадження 
цифрового обладнання в 
закладах усіх типів 

Методисти 
методичних 
кабінетів, 
педагогічні 
працівники 
Сумської області 

Резолюція, 
рішення, методичні 
рекомендації тощо 

1000 Сумська область Сєрих Л.В. 
Кода С.В. 

Управління 
(відділи) освіти 
райдержадміністра
цій, міських рад, 
ОТГ 

П
ре

с-
ре

лі
зи

 

4 Протягом 
року 
(відповідно 
до розкладу 
навчальних 
занять) 

Організація та проведення 
семінарів, інтерактивних 
практичних занять зі 
слухачами з дисциплін 
«Теорія і методика 
позашкільної освіти» та 
«Теорія і методика 
гурткової роботи» 

Педагогічні 
працівники 
закладів 
позашкільної 
освіти   

Підвищення 
професійної 
компетентності 
педагогів 

180 КЗ СОІППО Сєрих Л.В Сумський ОЦПО 
та РТМ, 
Сумський ПДЮ, 
Сумський 
ЦЕНТУМ, 
Сумський НТТМ 

П
ре

с-
ре

лі
зи

 

5 Протягом 
року 
(відповідно 
до 
розкладу 
навчальних 
занять) 

Організація та проведення 
семінарів, інтерактивних 
практичних занять зі 
слухачами з дисциплін 
«Теорія і методика 
бібліотечної справи» 

Бібліотекарі 
закладів освіти 

Підвищення 
професійної 
компетентності 
педагогів 

80 КЗ СОІППО Сєрих Л.В Сумська обласна 
бібліотека, 
Бібліотека СНАУ, 
бібліотека СумДУ, 
Сумський 
академічний театр 
ім. М. Щепкіна 

П
ре

с-
ре

лі
зи

 

6 Протягом 
року 
(відповідно 
до 
розкладу 
навчальних 
занять) 

Організація та проведення 
семінарів, інтерактивних 
практичних занять зі 
слухачами з дисципліни 
«Теорія і методика 
викладання мистецьких 
дисциплін» 

Педагогічні 
працівники 
закладів освіти   

Підвищення 
професійної 
компетентності 
педагогів 

70 КЗ СОІППО Сєрих Л.В Вище училище 
мистецтв і культури 
ім. Д. 
Бортнянського, 
Сумський 
академічний театр 
ім.М.Щепкіна, 
Сумський ТЮГ, 
Сумський художній 
музей, Сумський 
краєзнавчий музей, 
Сумська обласна 
філармонія, 
Сумська 
муніципальна 
галерея 

П
ре

с-
ре

лі
зи
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
7 Протягом 

року 
Проведення 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад 

Педагогічні 
працівники 
закладів загальної 
середньої освіти, 
учні  

Інформаційно-
аналітичні 
матеріали 

1000 Сумська область Удовиченко І.В. Інститут 
модернізації змісту 
освіти МОН 
України 

П
ре

с-
ре

лі
зи

 

8 Протягом 
року 

Проведення 
Всеукраїнських 
педагогічних конкурсів 
(«Учитель року», 
«Кращий урок фізичної 
культури та фізичної 
культури з елементами 
футболу» 

Педагогічні 
працівники 
закладів загальної 
середньої освіти 

Інформаційно-
аналітичні 
матеріали 

800 Сумська область Удовиченко І.В. Інститут 
модернізації змісту 
освіти МОН 
України 

П
ре

с-
ре

лі
зи

 

9 Протягом 
року 

Забезпечення наукового, 
методичного та 
організаційного 
супроводу сервісного 
обслуговування закладів 
освіти області 

Завідувачі, 
методисти РМК 
(ММК) В(У)О Р, 
М(МР), ОТГ 
 

Методичні 
рекомендації 

500 Сумська область Удовиченко І.В. Управління 
(відділи) освіти 
РДА, міських рад 

П
ре

с-
ре

лі
зи

 

10 Протягом 
року 

Українсько-естонській 
освітній проект «Міксіке 
в Україні» МОН України, 
OU MIKSIKE 

Учні, учителі 
закладів загальної 
середньої освіти 
області 

Методичні 
рекомендації 

9000 Сумська область Удовиченко І.В. OU MIKSIKE, 
МОН України 

П
ре

с-
ре

лі
зи

 

11 Протягом  
року 

Інститут обдарованої 
дитини НАПН України 

Учні, учителі 
закладів загальної 
середньої освіти 
області 

Публікація 
тематичних 
збірників, статей 

50 м. Київ Удовиченко І.В. МОН України 

П
ре

с-
ре

лі
зи

 

12 Протягом  
року 

Інститут педагогіки 
НАПН України 

Учні, учителі 
закладів загальної 
середньої освіти 
області 

Участь у 
конференціях 

2000 м. Київ Удовиченко І.В. МОН України 

П
ре

с-
ре

лі
зи

 

13 Протягом 
року 

Організація і проведення 
науково-методичних 
заходів та навчальних 
занять для слухачів 
курсів підвищення 
кваліфікації з проблеми 
профілактики ВІЛ-
інфекції/СНІДу 

Учителі основ 
здоров’я та курсів 
здоров’яспрямова
ного змісту 

Підвищення 
професійної 
компетентності 
педагогів 

70 КЗ СОІППО Успенська В.М. Сумський 
обласний центр 
профілактики та 
боротьби з ВІЛ-
інфекцією /СНІДом 

П
ре

с-
ре

лі
зи
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
14 Протягом 

року 
Впровадження проекту 
«Всеукраїнська мережа 
шкіл сприяння здоров’ю» 

Методисти 
методичних 
кабінетів, 
педагогічні 
працівники 
закладів загальної 
середньої освіти – 
«Шкіл сприяння 
здоров’ю» 

Методичні 
рекомендації 

300 Сумська область Успенська В.М. Інститут 
модернізації змісту 
освіти МОН 
України 

П
ре

с-
ре

лі
зи

 

15 Протягом 
року 

Впровадження проекту 
«Школа, дружня до 
дитини» 

Методисти 
методичних 
кабінетів, 
педагогічні 
працівники 
закладів загальної 
середньої освіти – 
«Шкіл дружніх до 
дитини» 

Методичні 
рекомендації 

100 Сумська область Успенська В.М. Інститут проблем 
виховання НАПН 
України 

П
ре

с-
ре

лі
зи

 

16 Протягом 
року 

Впровадження 
здоров’язбережувальної 
технології «Навчання в 
русі» 

Педагогічні 
працівники шести 
закладів загальної 
середньої освіти 
(Сумської 
районної ради) 

Методичні 
рекомендації 

30 Сумський район Деменков Д.В. 
Успенська В.М. 

Інститут 
модернізації змісту 
освіти МОН 
України, Сумське 
обласне відділення 
(філія) Комітету з 
фізичного вихован-
ня та спорту 

П
ре

с-
ре

лі
зи

 

17 Протягом 
року 

Забезпечення наукового, 
методичного та 
організаційного 
супроводу 
здоров’яспрямованої 
діяльності в системі 
дошкільної, загальної 
середньої, професійно-
технічної, 
післядипломної 
педагогічної освіти. 
Сприяння веденню 
просвітницької та 
превентивної роботи зі 
здоров’язбереження та 
формування навичок 
здорового способу життя 
у закладах всіх типів 

Методисти 
методичних 
кабінетів 
Педагогічні 
працівники  
Сумської області 

Резолюція, 
рішення, методичні 
рекомендації 

1000 Сумська область Успенська В.М. Управління 
(відділи) освіти 
РДА, міських рад 

П
ре

с-
ре

лі
зи
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
18 Квітень, 

листопад 
2018 року 

Міжнародний  
інтерактивний  
природничий 
учнівський конкурс 
«КОЛОСОК» 

Учні закладів 
загальної 
середньої освіти 

Участь учнів у 
конкурсі 

10000 Заклади 
загальної 
середньої освіти 
Сумської області 

Успенська В.М. Міжнародний 
комітет 
«КОЛОСОК»,  
Львівський 
інститут освіти 

П
ре

с-
ре

лі
зи

 

19 Протягом 
року 
(відповідно 
до 
розкладу 
навчальних 
занять) 

Організація та проведення 
семінарів, інтерактивних 
практичних занять зі 
слухачами з навчального 
модулю 
«Загальнокультурна 
компетентність педагога» 

Педагогічні 
працівники 
закладів освіти  

Підвищення 
загальнокультурної 
компетентності 
педагогів 

70 КЗ СОІППО Сєрих Л.В Вище училище 
мистецтв і культури  

ім. Д. Бортнянського; 
Сумський 
академічний театр 
ім.М.Щепкіна; 
Сумський ТЮГ; 
Сумський художній 
музей; 
Сумський 
краєзнавчий музей; 
Сумська обласна 
філармонія 
Сумська 
муніципальна 
галерея 

П
ре

с-
ре

лі
зи
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РОЗДІЛ ІІ. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ДЕРЖАВНИХ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОГРАМ 

 
У 2018 році діяльність КЗ СОІППО спрямовувалася на виконання завдань з 

освітнього, наукового та організаційно-методичного супроводу та реалізації указів 
Президента України, постанов Уряду та Верховної ради України, доктрин, концепцій, 
законодавчих актів, державних та регіональних програм, нормативно-правових документів з 
питань освіти тощо. 

 
2. 1. Виконання державних програм, розпоряджень Кабінету Міністрів України, 

наказів Міністерства освіти і науки України 
 
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30.05.2018 р. № 453 щодо 

«Національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини»на період до 
2021 року з метою активізації інформаційно-просвітницької роботи із запобігання усім 
формам насильства над дітьми та поширення компетентнісного підходу в післядипломній 
освіті педагогів для забезпечення освіти з розвитку життєвих навичок дітей і підлітків 
України: 

 забезпечено: 
  інтеграцію навчального курсу «Вчимося жити разом» в систему післядипломної 

підготовки вчителів основ здоров’я початкової та основної школи, класних керівників 
старшої школи; 

 розміщення на сайті інституту інформативного матеріалу щодо впровадження 
проекту «Вчимося жити разом» (Успенська В.М. «Двохкомпонентна модель підготовки 
педагогів-тренерів проекту «Вчимося жити разом» у дії»); 

 проведено: 
 он-лайн навчання педагогів на Порталі превентивної освіти (Громадська організація 

«Дитячий фонд «Здоров’я через освіту»; 
o  експрес-курси  «Вчимося жити разом» для вчителів початкової та старшої школи 

(53 слухача).  
 

 На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 16. 06. 2015 р. № 641 
щодо «Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді» з метою 
посилення національно-патріотичного виховання: 

 передбачено висвітлення питань національно-патріотичного виховання у змісті 
навчальних занять на курсах підвищення кваліфікації педагогів області; 

 проведено: 
 краєзнавчо-педагогічні практики; навчальні екскурсії на підприємства м. Суми; 

краєзнавчі пішохідні подорожі м. Суми для слухачів курсів підвищення кваліфікації, 
студентів,  працівників інституту; 

 заняття у формі навчально-краєзнавчих пішохідних прогулянок «Легенди і 
бувальщина старих Сум»; 

– забезпечено: 
 інформаційний супровід краєзнавчо-педагогічної практики на сайті інституту, у 

газеті «Педагогічна трибуна», вчительських блогах; 
 опубліковано викладачами інституту Ю.Логвиненко та В.Мазуренко в 

інформаційному, науково-методичном журналі «Освіта Сумщини» в рубриці «Національна 
свідомість та час» дві статті про творчий доробок українського письменника, політичного 
діяча та науковця М.Руденка. 
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На виконання наказу МОН України від 11.06.2012 № 677 «Про План заходів з 
формування громадянської культури та підвищення рівня толерантності у суспільстві» 
з метою удосконалення навчально-методичного забезпечення спецкурсів, конференцій, 
семінарів тощо з найважливіших питань суспільного життя: 

 передбачено інформаційно-просвітницькі блоки з питань виховання гендерної 
культури та толерантності у суспільстві у змісті лекцій курсів підвищення кваліфікації; 

 проведено: 
o інформаційно-просвітницьку роботу з національно-патріотичного виховання в 

рамках заходів до календаря визначних і пам’ятних дат на 2018 рік; 
 
На виконання наказу МОН України від 21.11.2012 № 1314 «Про затвердження 

плану заходів з реалізації проектних заходів щодо виконання Загальнодержавної 
програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки 
ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2014-2018 роки» з метою залучення до виконання 
програми педагогічних працівників: 

 видано збірку матеріалів «Здоров’яспрямована діяльність у сучасному освітньому 
просторі : матеріали ІІ регіональної науково-педагогічної конференції, м. Суми, 15 листопада 
2018 р. / за заг. ред. В. Успенської. Суми : ФОП Цьома, 2018. 156 с.»; 

 проведено: 
  лекції, тренінги, круглі столи, конференції з обміну досвідом  щодо профілактики 

девіантних форм поведінки серед підлітків (адиктивна поведінка; суїцидальні ризики, 
агресивність);  соціально-педагогічної профілактики булінгу в освітньому середовищі; 

 методичну роботу з педагогічними працівниками щодо профілактики ВІЛ-інфекції 
та СНІДу в умовах навчальних закладів (рефреш-семінари з проблем збереження 
репродуктивного здоров’я молоді та формування толерантного ставлення до ВІЛ-
інфікованих  та хворих на СНІД в освітньому середовищі; круглі столи; конференції з обміну 
досвідом); 

 інноваційні тренінгові експрес-курси «Методика викладання основ здоров’я на 
засадах розвитку життєвих навичок» ( 164 слухачів); 

 експрес-курси «Захисти себе від ВІЛ» для учителів старшої школи, які викладають 
факультативний курс з профілактики ВІЛ/СНІДу (11 слухачів); 

 тренінги для педагогів «Репродуктивне здоров’я та відповідальна поведінка учнівської 
молоді»; 

 забезпечено: 
 реалізацію проекту «Посилення спроможності педагогів у забезпеченні дієвої 

профілактики ВІЛ/СНІДу, протидії стигмі і дискримінації» із залученням педагогів Сумської 
області усіх ступенів загальної середньої освіти.; 

 інформування педагогічної громадськості на сайті інституту з проблеми оволодіння 
методикою розвитку життєвих навичок з основ здоров’я;  

 інформування  педагогічної громадськості на сайті інституту  щодо освітніх питань 
з впровадження методичних посібників «Репродуктивне здоров’я та відповідальна поведінка 
учнівської молоді»; 

 подальшу діяльність лабораторії з здоров’яспрямованої освіти, спрямованої на 
впровадження проектів здоров’язбереження підростаючого покоління; 

 здійснено керівництво дослідно-експериментальною роботою Всеукраїнського 
рівня «Формування життєвої компетентності вихованців у позашкільному навчальному 
закладі – школі сприяння здоров’ю» на базі Сумського міського центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді. 

 
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 686-р 

«Про затвердження плану заходів з реалізації Національної стратегії розвитку освіти в 
Україні на період до 2021 року» з метою визначення стратегічних напрямів та основних 
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завдань, спрямованих на підвищення якості і конкурентно-спроможності освіти в нових 
економічних і соціокультурних умовах, прискорення інтеграції України у міжнародний 
освітній простір 

 проведено :  
 курси підвищення кваліфікації учителів фізичної культури (141слухач);  
 керівників гуртків позашкільних закладів усіх напрямків (160 слухачів); 
 експрес-курси «Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності вчителя 

початкових класів» (для вчителів початкових класів, які викладатимуть інформатику в 
початковій школі) (52 слухача);  

 експрес-курси «Підготовка вчителя початкових класів по пілотному проекту « Нова 
українська школа» (153 слухача); 

 курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників дошкільних навчальних 
закладів за спеціальностями: вихователі дошкільних навчальних закладів (436 слухачів); 
завідуючі, вихователі-методисти (за посадою), вихователі дошкільних навчальних закладів 
(137 слухачів); інструктори фізичного виховання дошкільних навчальних закладів (14 
слухачів);  

 експериментальну роботу в освітньому просторі Сумської області у 2018 році за  
18-ма науково-дослідними педагогічними експериментами Всеукраїнського рівня (135 
закладів освіти області); 

 1080 апробаційних тестувань із 7 навчальних дисциплін (українська мова, історія 
України, математика, хімія, фізика, біологія, німецька мова) у загальноосвітніх навчальних 
закладах міст Суми, Охтирка, Ромни, Шостка; Бездрицькій, Боромлянській, 
Краснопільськоїій, Миколаївській, Степанівській, Тростянецькій об’єднаних територіальних 
громадах; Сумському районі (до апробації було залучено 570 учнів 11 класів). 

 
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.02.2016  № 72-р 

«Деякі питання участі України у міжнародному дослідженні якості освіти PISA-2018»  
o проведено основний етап дослідження PISA-2018 у Сумській області з 17.04.2018 

до 19.04.2018, у якому взяли участь 7 закладів освіти (1 заклад вищої освіти І-ІІ рівнів 
акредитації, 1 заклад професійно-технічної освіти та 5 закладів загальної середньої освіти)  із 
загальною кількістю задіяних учнів 129 осіб.  

 
На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 09.02.2018 № 118 

«Про проведення першого циклу моніторингового дослідження стану сформованості 
читацької та математичної компетентностей випускників початкової школи»  

o проведено перший етап дослідження з 24.04.2018 до 26.04.2018 у 5 закладах 
загальної середньої освіти області із загальною кількістю задіяних учнів 206 осіб. 

 
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2016  № 988-р 

«Про схвалення Концепції реалізації державної  політики у сфері реформування загальної 
середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року» з метою визначення 
стратегічних напрямів та основних завдань впровадження в загальноосвітніх навчальних 
закладах: 

 забезпечено: 
  реалізацію плану заходів щодо запровадження Концепції Нової української школи в 

загальноосвітніх навчальних закладах Сумської області на 2017-2022 н.р.;  
 заходи по підвищенню кваліфікації та підготовки вчителів до впровадження  

Державного стандарту початкової загальної освіти;  
 роботу обласної творчої групи «Нова українська школа: реалії та перспективи»; 
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 укладено: 
 тести з української мови для визначення рівня сформованості мовних компетенцій 

учнів експериментальних освітніх закладів області;  
 тести з математики для визначення рівня сформованості математичних компетенцій 

учнів експериментальних освітніх закладів області; 
 створено: 
 банк даних про вчителів, які будуть викладати у перших класах загальноосвітніх 

навчальних закладах у 2019-2020 н. р.; 
 оновлено навчально-тематичні плани курсів підвищення кваліфікації вчителів 

початкових класів; 
 розміщено на сайті інституту нормативно-правове забезпечення викладання 

предметів у початковій школі; інформація про проведення науково-методичних заходів; 
корисні ресурси для вчителів початкових класів  пілотних шкіл;  

 розпочато дослідно-експериментальну роботу всеукраїнського рівня у 4-х школах 
області (206 учнів початкових класів та 8 учителів початкових класів) за темою 
«Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової загальної 
освіти»; 

 проведено: 
 психологічний моніторинг сформованості у першокласників шкільної мотивації 

навчання за анкетою Н.Г.Лусканової (опитано 206 учнів 1-х класів – учасників 
Всеукраїнського експерименту);  

 спостереження за рівнем сформованості ключових та предметних компетентностей 
учнів вчителями початкових класів експериментальних освітніх закладів протягом 
навчального року; 

  спостереження за рівнем сформованості компетентності учнів з інтегрованого 
курсу «Я досліджую світ»; 

 регіональні навчально-методичні семінари для вчителів початкових класів області; 
 регіональний семінар-практикум «Особливості організації ефективного освітнього 

середовища початкової школи для всебічного розвитку учнів» для методистів методичних 
кабінетів управлінь (відділів) освіти (освіти і науки; освіти, молоді та спорту) міських рад, 
міськвиконкомів, районних державних адміністрацій,  об’єднаних територіальних громад, які 
опікуються початковою освітою; 

 Школу молодого вчителя на базі Білопільського району ; 
 круглі столи для вчителів початкових класів та заступників директорів пілотних 

шкіл м. Шостки та Недригайлівського району;  
 секцію «Освітнє середовище - відкритий простір: педагогічне проектування в 

умовах Нової української школи: пошуки оптимальних рішень» у рамках науково-
практичної конференції «Інноваційне педагогічне проектування в умовах реформування 
освіти», (м. Суми); 

 здійснено консультування вчителів початкових класів та заступників директорів 
пілотних шкіл Краснопільського району, м. Суми; 

 застосовано Інтегроване навчання, яке сприяє більш глибокому засвоєнню учнями 
тем навчальної програми; 

 впроваджено інтегрований курс «Я досліджую світ» у робочий навчальний план 
для експериментальних класів;  
 опубліковано розробки інтегрованих занять учителів експериментальних освітніх 

закладів у фахових виданнях «Учитель початкових класів», «Початкова школа», «Розкажіть 
онуку», «Початкова освіта», «Початкове навчання та виховання», на Інтернет сайті «На 
урок».  
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2. 2. Виконання регіональних програм 
 

На виконання рішення Сумської обласної ради від 25.03.2016 щодо обласної 
комплексної програми «Освіта Сумщини у 2016-2018 роках», затвердженої зі змінами 
рішенням Сумської обласної ради від 02.06.2016: 

 проведено: 
 ІІ (обласний) етап конкурсу на кращий Інтернет-сайт закладу дошкільної освіти (21 

заклад дошкільної освіти);  
 Міжнародний інтерактивний природничий учнівський конкурс «КОЛОСОК» для 

учнів 1–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (залучено на І етапі – 14663 
учасників; на ІІ етапі – 15917 учасників; вибороли сертифікати «Золотий колосок» 5528 
учнів (38,5 %), «Срібний колосок» - 6258  учнів (60,7 %).  
 

На виконання наказів Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної 
адміністрації від 27.09.2016 № 494-ОД «Про заходи з розвитку проекту «Європейська 
мережа Шкіл сприяння здоров’ю», від 23.06.2016 № 342-ОД «Про активізацію діяльності 
навчальних закладів у міжнародному проекті «Європейська мережа шкіл сприяння 
здоров’ю», викладання навчального предмета «Основи здоров’я» і факультативного 
курсу «Захисти себе від ВІЛ»« в Сумській області на 2016-2020 роки» та з метою 
створення ефективної системи здоров’яспрямованої діяльності в навчальних закладах 
Сумської області, подальшого розширення діяльності закладів освіти в межах міжнародного 
проекту Всесвітньої організації охорони здоров’я «Європейська мережа шкіл сприяння 
здоров'ю»: 

 здійснено: 
 аналіз діяльності закладів управління освітою Сумської області з означеної 

проблеми; 
 дослідно-експериментальну роботу всеукраїнського рівня за темою 

«Здоров’язбережувальна технологія «Навчання в русі» у шести базових закладах загальної 
середньої освіти Сумського району. 
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РОЗДІЛ ІІІ.  МАСОВІ ПЕДАГОГІЧНІ ЗАХОДИ МІЖНАРОДНОГО І ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РІВНЯ 
 

3. 1. Науково-практичні конференції, круглі столи КЗ СОІППО 
Таблиця 3.1.1 

 
Кількість учасників № 

з/п Дата Тема 
конференції, круглого столу Усього У т.ч. з інших 

міст (країн) 

Перелік навчальних закладів та установ, які взяли участь у 
конференції 

 

1 2 3 4 5 6 
Кафедра теорії і методики змісту освіти 

1 28.02.2018 Всеукраїнська науково-методична 
практична конференція «Особистісно-
професійна компетентність педагога: теорія 
і практика» 

200 172 Інститут проблем виховання НАПН України  
Інститути післядипломної педагогічної освіти України 
КУ «Харківська Академія неперервної освіти» 
ГНПУ імені Олександра Довженка 
Вище училище мистецтв і культури ім. Д. Бортнянського 

2 23.03.2018 І Обласна науково-практична інтернет-
конференція «Позашкільна освіта: стратегія, 
перспективи розвитку, сучасні практики». 

247 - Заклади позашкільної та загальної середньої освіти 

3 
 
 

 

15.11.2018 ІІ Регіональна науково-педагогічна 
конференція «Здоров’яспрямована 
діяльність у сучасному освітньому 
просторі» 

73 1 КЗ СОІППО, СумДУ, СумДПУ ім. А.С.Макаренка 
Глухівське медичне училище – комунальний заклад Сумської обласної 
ради 
Відділ освіти Білопільської райдержадміністрації Сумської області 
Відділ освіти Глухівської райдержадміністрації Сумської області 
Методичний кабінет відділу освіти Роменської районної державної 
адміністрації Сумської області 
Відділ освіти, молоді та спорту Краснопільської районної державної 
адміністрації Сумської області 
Відділ освіти Середино-Будської райдержадміністрації Сумської області 
Відділ освіти, молоді та спорту Березівської сільської ради Глухівського 
району Сумської області 
Відділ освіти, молоді та спорту Миколаївської сільської ради Сумського 
району Сумської області 
Слобідський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів, дошкільний навчальний заклад Слобідської сільської ради 
Буринського району Сумської області 
Будильський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня  
школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Лебединської 
районної ради Сумської області 
Дружбівський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Дружбівської міської ради 
Ямпільського району Сумської області 
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1 2 3 4 5 6 
Самотоївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Краснопільської 
селищної ради Сумської області 
Гринівський навчально-виховний комплекс: «загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» Недригайлівської селищної 
ради Сумської області 
Гребениківська філія Боромлянського навчально-виховного комплексу: 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад 
Боромлянської сільської ради Тростянецького району Сумської області 
Грунська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Грунської сільської ради 
Охтирського району Сумської області 
Вільшанська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Вільшанської 
сільської ради Недригайлівського району Сумської області 
Новослобідський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад Новослобідської сільської 
ради Путивльського району Сумської області 
Беївський навчально-виховний комплекс: Беївська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів – Беївський дошкільний навчальний заклад 
Липоводолинської районної ради Сумської області 
Нижньосироватська загальноосвітня школа I-III ступенів імені Бориса 
Грінченка Нижньосироватської сільської ради Сумського району 
Сумської області 
Стецьківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Сумської районної 
ради Сумської області. 
Низівська ЗОШ І–ІІІ ступенів Сумської районної ради Сумської області 
Чернеччинський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти» Краснопільської селищної 
ради Сумської області 

Тростянецька Філія № 1 І-ІІ ступенів закладу загальної середньої 
освіти І-ІІІ ступенів № 5 Тростянецької міської ради Сумської області 

Державний навчальний заклад «Сумське вище професійне училище 
будівництва та автотранспорту» 

КЗ Липоводолинська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 
Липоводолинської районнох\ї ради Сумської області 

Недригайлівська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
(опорний заклад) Недригайлівської селищної ради 

КУ Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №1 імені 
В.Стрельченка, м. Суми, Сумської області 

КУ Сумська спеціалізована школа I-III ступенів № 2 ім. Д. Косаренка 
м. Суми, Сумської області 

КУ Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 7 імені Максима 
Савченка Сумської міської ради 

КУ Сумська спеціалізована школа I-III ступенів № 9 м. Суми, 
Сумської області 

КУ Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12 ім. Б. 
Берестовського м. Суми, Сумської області 
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1 2 3 4 5 6 
КУ Сумська загальноосвітня школа I-III ступенів № 13 ім. А. С. 

Мачуленка м. Суми, Сумської області 
КУ Сумська загальноосвітня школа I-III ступенів І-ІІІ ст. № 15 Суми, 

Сумської області 
Сумський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 19 ім. М. 

С. Нестеровського Сумської міської ради. 
КУ Сумська загальноосвітня школа I-III ступенів № 20 м. Суми, 

Сумської області 
КУ Сумська загальноосвітня школа I-III ступенів №24, м. Суми, 

Сумської області 
Сумський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 26 

Сумської міської ради 
Лебединська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Лебединської 

міської ради Сумської області 
Конотопська спеціалізована школа ІІ-ІІІ ступенів № 2 Конотопської 

міської ради Сумської області.Роменська загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів № 6 Роменської міської ради Сумської області 

Комунальна організація (установа, заклад) «Шосткинська гімназія 
Шосткинської міської ради Сумської області» 

КУ Сумський спеціальний навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний  

заклад № 37 «Зірочка» Сумської міської ради 
Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 33 

«Маринка» м. Суми, Сумської області 
Сумський дошкільний заклад навчальний заклад (ясла-садок) № 1 

«Ромашка», м. Суми Сумської області 
Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 8 

«Космічний» м. Суми, Сумської області 
Сумський дошкільний заклад навчальний заклад № 28 «Ювілейний» 

(центр розвитку дитини) 
Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 2 «Ясочка» 

м. Суми, Сумської області 
Сумський дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) № 

14 «Золотий півник» Сумської міської ради 
Державний навчальний заклад «Білопільське вище професійне 

училище» 
Державний навчальний заклад «Сумський хіміко-технологічний центр 

професійно-технічної освіти» 
КЗ Сумської міської ради – Сумський міський центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді 
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1 2 3 4 5 6 
Кафедра освітніх та інформаційних технологій 

1 
 

23.05.2018 Обласний круглий стіл «Наскрізна медіа 
освіта: моделі» 

10 - Великописарівська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів  
ім. Героя Радянського Союзу І. М. Середи Великописарівської районної 
ради Сумської області; 

Андріяшівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Роменської 
районної ради Сумської області; 

Хмелівський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад імені Івана Федька 
Роменської районної ради Сумської області; 

Комунальна організація (установа,заклад) «Шосткинська гімназія 
Шосткинської міської ради Сумської області»; 

Комунальна організація (установа, заклад) «Шосткинський навчально-
виховний комплекс: Шосткинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№9 -дошкільний навчальний заклад Шосткинської міської ради Сумської 
області»; 

Сумський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів  
№ 26 Сумської міської ради; 

Великобубнівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  
Роменської районної ради Сумської області; 
8. КЗСОР «Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо 
обдарованих дітей»; 
9. Конотопська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 9 Конотопської 
міської ради Сумської області. 

2 16.10.-25.12. 
2018 

ІV щорічна он-лайн науково-освітня виставка 
«Інноваційні стратегії інформатизації освіти                                                                                    

37 7 Заклади загальної середньої освіти Сумської області та України 

3 11.12.2018 Круглий стіл «Інформаційно-цифрова 
компетентність педагогів, як провідна у 
професійній підготовці» 

56 - КЗ СОІППО, Сумська гімназія № 1 м. Суми Сумської міської ради 

Кафедра педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту 
1 24.05.2018 ІI Всеукраїнська науково-практична інтернет-

конференція «Інноваційні технології розвитку 
особистісно-професійної компетентності 
педагогів в умовах післядипломної освіти» 
 

70 2 КЗ СОІППО, СумДУ, СумДПУ ім. А.С.Макаренка 
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, 
Херсонська академія неперервної освіти 
Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області 
Національний університет цивільного захисту України 
Харківський регіональний інститут державного управління НАДУ 

2 05-06.06.2018 І Всеукраїнська науково-практична 
конференція з он-лайн трансляцією 
«Формування громадянської культури в новій 
українській школі: традиційні та інноваційні 
практики»  

68  КЗ СОІППО, СумДУ, СумДПУ ім. А.С.Макаренка 
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 
Навчально-науковий інститут історії та філософії 
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України 
Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області 
Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. 
М.В.Остроградського 
Національний університет цивільного захисту України 
Національний університет «Києво-Могилянська академія» 
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1 2 3 4 5 6 
3 06.12.2018 V Міжнародна науково-практична 

конференція «Освітні інновації: філософія, 
педагогіка, психологія» 

260 50 КЗ СОІППО 
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України СумДПУ 
ім. А.С. Макаренка  
Казахский национальный университет имени аль-Фараби (Алматы, 
Казахстан) 
Узбекский научно-исследовательский институт педагогических наук 
имени Т. Н. Кары Ниязи (Ташкент, Узбекистан) 
Телавский государственный университет  
имени Якоба Гогебашвили (Телави, Грузия) 
Gdaсska Wyїsza Szkoіa Humanistyczna (Gdaсsk, Polska) 
 
 

Кафедра психології 
1 01-02.03.2018 Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Партнерство в освіті: виклики 
та перспективи» 

120  ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»  МОН України; ДВНЗ 
«Університет менеджменту освіти» НАПН України;   
КУ Сумська загальноосвітня школа  № 27 м. Суми, Сумської міської 
ради 

2 23-
27.04.2018 

Всеукраїнський науково-практичний 
психологічний форум «Психологія розвитку 
особистості» 

150  Національний університет «Чернігівський колегіум»  
імені Т.Г. Шевченка; Комунальна установа «Сумська міська дитяча 
клінічна лікарня Святої Зінаїди», відділення «Клініка, дружня до 
молоді»; м. Суми, Інформаційно-методичний центр Управління освіти і 
науки Сумської міської ради; Боромлянський навчально-виховний 
комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад Боромлянської сільської ради Тростянецького 
району Сумської області. 

3 07.06.2018 Міжнародна науково-практична конференція 
«Інноваційні технології в роботі 
практичного психолога» 

128  ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»  МОН України; ДВНЗ 
«Університет менеджменту освіти» НАПН України; Інститут психології 
імені Г.С. Костюка НАПН України; Національний університет 
«Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка; Донецький обласний 
інститут післядипломної педагогічної освіти; Комунальний заклад 
«Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 
Запорізької обласної ради 

4 30.11.2018 Всеукраїнський фестиваль арт-терапії  
«АРТ-ПРАКТИКА» 

150  Громадська організація «Східно-українська асоціація арт-терапії», 
Всеукраїнська тренінгова компанія «Основа», Тренінговий центр Олени 
Тараріної, заклади освіти Сумської області. 
 

Кафедра соціально-гуманітарної освіти 
1 21.03.2018 Обласна науково-практична конференція з он-

лайн трансляцією «Літературно-мистецькі 
контексти формування національної 
державності в добу Української революції 
1917-1921 рр. та їх педагогічна інтерпретація 
в Сучасній освітній діяльності» 
 

50 20 Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 
Національний університет «Києво-Могилянська академія» (кафедра 
політології) 
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1 2 3 4 5 6 
2 05.06.2018 І Всеукраїнська науково-практична 

конференція з он-лайн трансляцією 
«Формування громадянської культури в новій 
українській школі: традиційні та інноваційні 
практики» 

100 50 Заклади загальної середньої освіти та заклади вищої освіти України 

3 01.11.2018 Обласний круглий стіл «Національна академія 
наук України 1918-2018 рр. : звершення та 
перспективи» 

40 40 Заклади загальної середньої освіти та заклади вищої освіти України 

Науково-видавничий відділ 
1 21.02.2018 Обласна науково-практична конференція 

«Мова – держави основа» 
150  Заклади загальної середньої освіти та заклади вищої освіти області 

 
 
*Не проведено заходи, що включені до плану роботи КЗ СОІППО на 2018 рік, по кафедрі соціально-гуманітарної освіти: 
–  ІІ Всеукраїнський круглий стіл з он-лайн трансляцією «Формування патріота в вимірі революції гідності та пріоритетів «Нової школи» (лютий 2018 року) 
виконавець: Жук М.В.; 
– Обласну науково-практичну конференцію з он-лайн трансляцією «Українська революція 1917-1921 рр.: особливості вивчення пошуків моделей 
державотворення» (квітень 2018 року) виконавець: Гапон А.В. 
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РОЗДІЛ ІV. ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

4. 1. Контингент осіб, споживачів освітніх послуг, на яких спрямована освітня 
діяльність 

 
Освітня діяльність у 2018 році була спрямована на визначений контингент осіб: 

слухачі курсів підвищення кваліфікації та студенти, здобувачі вищої освіти за 
акредитованими освітньо-професійними програмами за другим (магістерським) рівнем вищої 
освіти. 

1. Слухачі курсів підвищення кваліфікації – працівники галузі освіти Сумської 
області, що перебувають на фахових та інших курсах підвищення кваліфікації (ПК). У 2018 
році курси ПК були організовані для слухачів різних спеціальностей за затвердженим 
вченою радою інституту переліком спеціальностей керівних і педагогічних кадрів усіх типів 
навчальних закладів (таблиця 4.1.1). 

Таблиця 4.1.1 
Перелік спеціальностей слухачів курсів підвищення кваліфікації   

КЗ СОІППО у 2018 році  
 

Кафедра Спеціальність 
Методисти 011 Освітні, педагогічні 

науки Керівники гуртків 
Завідуючі 
Вихователі  

012 Дошкільна освіта 

Музичні керівники  
013 Початкова освіта Початкові класи 

04 Математика 
05 Біологія та здоров’я людини  
06 Хімія 
07 Географія 
08 Фізика 
10 Трудове навчання та технології 
11 Фізична культура 
12 Образотворче мистецтво 
13 Музичне мистецтво 

014 Середня освіта  

15 Природничі науки 
21 Харчові технології 
Майстри виробничого навчання 

015 Професійна освіта 

Викладачі професійно-теоретичної підготовки  
закладів професійно-технічної освіти 
Керівники фізичного виховання  017 Фізична культура і 

спорт Інструктори фізичної культури  
024 Хореографія Хореографічні дисципліни 
025 Музичне мистецтво Теорія музики, акомпаніатори, гра на музичних 

інструментах, вокально-хорові дисципліни 
026 Сценічне мистецтво Театральні дисципліни 
028 Менеджмент 
соціокультурної діяльності 

Директори, завідуючі 

Кафедра теорії і методики 
змісту освіти (ТМЗО) 

029 Інформаційна, 
бібліотечна та архівна справа 

Бібліотекарі 

Педагоги-організатори 
Вихователі  ЗОШ-інтернатів 
Вихователі спец. шкіл-інтернатів 

011 Освітні, педагогічні 
науки 

Вихователі ГПД 
Учителі-дефектологи 016 Спеціальна освіта 
Логопеди 
Директори 

Кафедра педагогіки, 
спеціальної освіти та 
менеджменту (ПСОМ) 

073 Менеджмент 
Заступники директора  
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231 Соціальна робота Соціальна робота 
01 Українська мова та література 
02 Мова і література (російська) 
02 Мова і література (англійська, німецька, 
французька) 

Кафедра соціально-
гуманітарної освіти 
(СГО) 

014 Середня освіта  

03 Історія  
223 Медсестринство Медичні сестри Кафедра психології (П) 
053 Психологія Практична психологія 

Кафедра освітніх та 
інформаційних технологій
(ОІТ) 

014 Середня освіта  09 Інформатика 

 
 
Прийом та навчання слухачів здійснювався згідно із замовленнями управлінь, відділів 

освіти міськвиконкомів (міських рад), управлінь, відділів освіти, молоді та спорту 
райдержадміністрацій, міськвиконкомів, об’єднаних територіальних громад. Стан виконання 
замовлень на курси підвищення кваліфікації працівників галузі освіти (кількість слухачів у 
розрізі районів) за 2018 рік проаналізовано та доведено замовникам (таблиця 4.1.2).  

Протягом звітного періоду було сформовано 272 навчальні групи різних форм 
навчання на базі Інституту та 66 груп на базі районних (міських) управлінь, відділів освіти 
(таблиця 4.1.3). Щодня навчальний процес був організований у середньому для 9-10 
навчальних груп напряму ПК.  
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Таблиця 4.1.2  
 

Стан виконання замовлень на курси підвищення кваліфікації (слухачі у розрізі районів) 
у 2018 році 
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Білопільський 9 11 47 62   4 6 14 17   1 2  1  1  75 100 
Білопільський Миколаївська ОТГ 6 1 11 9   2 1 7 3   2 2 1 1    29 17 
Буринський 10 8 31 34   6 3 6 5   1 1   1 1 1 55 53 
Великописарівський 2 2 11 13   1 3 4 4      2  1 3 18 28 
Великописарівський Кириківська ОТГ 3 6 10 11   5 6 5 5          23 28 
Глухівський 3 7 6 13   2 2 4 4    2    1  15 29 
Глухівський Березівська ОТГ 2 2 4 8   0 1 3 4        1  9 16 
Глухівський Шалигинська ОТГ 3 1 5 3                8 4 
Конотопський  5 6 17 18   24 22 8 7   5 5      59 58 
Конотопський Бочечківська ОТГ   1 1     1 2          2 3 
Конотопський Дубов'язівська ОТГ  2  2      2          0 6 
Краснопільський 1 1 15 19   42 35 8 7   3 2   2 2  71 66 
Краснопільський КраснопільськаОТГ  1     0 1 0 1          0 3 
Краснопільський Миропільська ОТГ  4 1 1   9 2 4 5      1    14 13 
Кролевецький 11 12 22 26 25 23 12 7 10 10         1 80 79 
Лебединський 10 12 25 32   4 5 9 13   1 3    3  49 68 
Л.Долинський 6 6 26 27   13 17 20 15   1 1    1 2 66 69 
Недригайлівський 5 1 9 18     1 5        2  15 26 
Недригайлівська ОТГ 1 2 13 9   5 3 2 1   2 2   3   26 17 
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Недригайлівський Вільшанська ОТГ  2                  0 2 
Недригайлівський  Коровинська ОТГ    1                0 1 
Охтирський 9 9 26 27   17 15 7 4 24 24 6 6   2 3  91 88 
Охтирський Грунська ОТГ   6 8   5 3 4 5        2  15 18 
Охтирський Комишанська ОТГ  1        1          0 2 
Охтирський Чернеччинська ОТГ  3  1                0 4 
Охтирський Чупахівська ОТГ  1                  0 1 
Путивльський 4 5 27 22 32 32 7 14 7 4   1    4 1  82 78 
Путивльський Новослобідська ОТГ    1      1          0 2 
Роменський 5 19 44 53   5 9 6 8     2 2 1  1 63 92 
С.Будський  2 5 13   4 4 5 3          14 22 
С.Будський Зноб Новгородська ОТГ          1          0 1 
Сумський 14 12 48 50   4 7 12 25   2 1   1 3  81 98 
Сумський Верхньосироватська ОТГ  2        4          0 6 
Сумський Нижньосироватська ОТГ 1 3 7 11    2 4 5   1 1   1   14 22 
Сумський Бездрицька ОТГ 1 2 6 6     5 4          12 12 
Сумський Степанівська ОТГ  1 1 1      4    1      1 7 
Сумський Миколаївська ОТГ 1 1 3 2   5 5 7 3   1 1      17 12 
Сумський Хотінська ОТГ 1 2 7 5   1 1  5   1 1      10 14 
Тростянецький 7 9 32 21   4 5 7 10       1  1 51 46 
Тростянецький Боромлянська ОТГ 1 2 3 9   3 3 1 2        1  8 17 
Тростянецький Тростянецька ОТГ  2  11    1 1 4        1  1 19 
Шосткинський  6 45 23   2 1 2 0   2 1 4 2 3 3  58 36 
Ямпільський Дружбівська ОТГ 2 2 8 5   7 6  2          17 15 
Ямпільський 2 3 11 12   2 6 3 4       1 3  19 28 
м. Буринь  1        2          0 3 
м. Суми 49 65 239 249   65 66 35 42 241 304  6 5 5 12 21 2 646 760 
м. Конотоп 5 3 52 56 26 39 22 28 5 6 46 46  3   5 3 1 161 185 
м. Ромни 15 13 34 33   4 5 5 5       5 16 6 63 78 
м. Шостка 4 8 21 20 43 42 35 33 6 4       2 5  111 112 
м. Охтирка 8 8 31 28 45 69 9 9 6 6 15 20 1 1    8  115 149 
м. Глухів 6 5 26 20   5 5 3 3 18 18      1  58 52 
м. Лебедин 6 5 27 28   8 11 11 11 14 14     1 1 1 67 71 
м. Кролевець  3  1      3          0 7 
ВНЗ   20 18   31 25         9 31  60 74 
ПТНЗ 22 30 23 31   48 52 6 3       6 10  105 126 
СОЦПО та РТМ   10 11                10 11 
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Сумський центр реабілітації  1  1                0 2 
НМЦ БЖД                 7 3  7 3 
Сумський дитячий будинок  
ім. С.П. Супруна   3 2                3 2 

Обласна гімназія-інтернат для 
талановитих та обдарованих дітей 1 1 2 1                3 2 

Управління охорони здоров’я 1 1 7 6                8 7 
«Кадетський корпус» 1 2 1 2           1  1 5  4 9 
Феліцитас   1                 1 0 
Управління соціального захисту 1  2                 3 0 
Обласний ліцей-інтернат спортивного 
профілю «Барса»                    0 0 

Хоружівський центр соціально-
психологічної реабілітації                    0 0 

КЗ СОІППО         86 85       7 4  93 89 
Разом 244 320 1032 1095 171 205 422 430 340 379 358 426 31 42 13 14 75 138 19 2686 3068 
Кількість груп 14 14 53 53 7 7 28 27 21 21 14 14 2 2 1 1    140 139 
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Білопільський 14 15 44 45    1 4 4   2 2 47 51    111 118 
Білопільський Миколаївська ОТГ 2 2 12 8     7 1   1   8    22 19 
Буринський 12 8 41 34   3 3 4 2   4 2 29 32   1 93 82 
Великописарівський 7 5 20 22    1 3 2   1 1 30 23   3 61 57 
Великописарівський Кириківська ОТГ 3 2 9 7   3  1      11 2    27 11 
Глухівський 3 5 2 10   1 1 4 3   1 1 58 35    69 55 
Глухівський Березівська ОТГ 4  2 7     3 3   1  23 8    33 18 
Глухівський Шалигинська ОТГ 3 1 6 3   1 2 3 3     17 16    30 25 
Конотопський  8 9 24 22   12 4 7 5   3 4 41 40    95 84 
Конотопський Бочечківська ОТГ    1      1     10 10    10 12 
Конотопський Дубов'язівська ОТГ  1             28 28    28 29 
Краснопільський 1 2 15 21   12 10 3 4   3 2 11 13    45 52 
Краснопільський КраснопільськаОТГ  1  3     1 2    1 28 26    29 33 
Краснопільський Миропільська ОТГ 1 1 3 4   2 1     1 1 10 12    17 19 
Кролевецький 8 8 18 21 50 38 7 5 6 4   2 1 35 23   1 126 101 
Лебединський 5 10 25 33   4 2 3 5   2 1 39 22    78 73 
Л.Долинський 6 8 21 20   1 2 15 10   2 1 55 46   2 100 89 
Недригайлівський 5 3 9 18     5 2   1 1 4 8 14 16  38 48 
Недригайлівська ОТГ 3 1 10 8   1 1  1     23 8    37 19 
Недригайлівський Вільшанська ОТГ               9 8    9 8 
Недригайлівський  Коровинська ОТГ    1    1       4 2    4 4 
Охтирський 12 11 27 19   4 4 6 5     6 12    55 51 
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Охтирський Грунська ОТГ   4 5   1 1 3 2     18 17    26 25 
Охтирський Комишанська ОТГ    3     1 1     5 4    6 8 
Охтирський Чернеччинська ОТГ  1  1     1 1     35 7    36 10 
Охтирський Чупахівська ОТГ    1           4     4 1 
Путивльський 4 1 26 23   5 2 3 4   2 4   50 44  90 78 
Путивльський Новослобідська ОТГ    1     2 4    1 17 4    19 10 
Роменський 14 20 52 57   1 1 7 11       90 111 1 164 201 
С.Будський  2 3 10     8 4   1 1  5    12 22 
С.Будський Зноб Новгородська ОТГ          1      10    0 11 
Сумський 14 12 49 53   3 4 13 13 25 25 3 4 55 68    162 179 
Сумський Верхньосироватська ОТГ    1    1 2 2      1    2 5 
Сумський Нижньосироватська ОТГ 1 1 3 8     2 2     8 8    14 19 
Сумський Бездрицька ОТГ 4 2 4 1           11 10    19 13 
Сумський Степанівська ОТГ  1  4     3 3     8     11 8 
Сумський Миколаївська ОТГ 1 2 7 6   1 1 7 8     15 16    31 33 
Сумський Хотінська ОТГ 2 3 7 4           19 12    28 19 
Тростянецький 4 4 22 7   1  5 4   1  14 11   1 47 27 
Тростянецький Боромлянська ОТГ 1  2 2     1 1   1  17 15    22 18 
Тростянецький Тростянецька ОТГ  1 1 2    1       18 32    19 36 
Шосткинський  6 32 17     2    2 2 28 28    64 53 
Ямпільський Дружбівська ОТГ 1 1 2 1   1  2 2     7 4    13 8 
Ямпільський 2 1 15 12   1 1 6 5   1 1 3 3    28 23 
м. Буринь  7  3      2    2 37 27    37 41 
м. Суми 45 50 204 201 14 14 25 24 45 47 84 84 7 7 330 301 125 127 2 879 857 
м. Конотоп 3 4 43 43 51 54 5 7 6 4     1 1 168 155 1 277 269 
м. Ромни 6 4 39 42 25 20 2 2 4 4     58 2   6 134 80 
м. Шостка 2 4 21 21 45 43 21 15 4 3 30 40 1 1 14 15 30 29  168 171 
м. Охтирка 8 3 28 17   3 1 2 3 47 52        88 76 
м. Глухів 3 2 25 23   3 2 2 2     46 32    79 61 
м. Лебедин 8 9 30 22   3 4 8 7 11 11   25 27   1 85 81 
м. Кролевець    7      1     38 29    38 37 
ВНЗ   13 15     5 3     2 2    20 20 
ПТНЗ 47 41 26 19     13 5      1    86 66 
СОЦПО та РТМ 1  17 17           3 2    21 19 
Сумський центр реабілітації  1                  0 1 
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НМЦ БЖД                    0 0 
Сумський дитячий будинок  
ім. С.П. Супруна  1 4 4                4 5 

Обласна гімназія-інтернат для 
талановитих та обдарованих дітей 1  7 4             44 49  52 53 

Управління охорони здоров’я 5 3 5 3         1 1      11 7 
«Кадетський корпус» 3 1 7 10                10 11 
Феліцитас                    0 0 
Управління соціального захисту 1  1 1                2 1 
Обласний ліцей-інтернат спортивного 
профілю «Барса»    4                 4 

Хоружівський центр соціально-
психологічної реабілітації    1            1     2 

КЗ СОІППО                      
Разом 278 281 987 983 185 169 127 105 232 207 197 212 44 42 1354 1128 521 531 19 3925 3658 
Кількість груп 15 15 48 48 8 8 8 8 12 12 12 12 3 3 68 68 25 25  199 199 
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Таблиця 4.1.3  
Фактична кількість навчальних груп, слухачів та студентів у  2018 році  

 
Кількість 

груп 
Кількість 
слухачів 

Кількість 
груп  

Кількість 
слухачів № Форма навчання І півріччя 

2018 року 
І півріччя 
2018 року 

ІІ півріччя 
2018 року 

ІІ півріччя 
2018 року 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
Документ про освіту – свідоцтво про підвищення кваліфікації 

1 Очна 14 320 15 281 
2 Очно-дистанційна 63 1356 59 1194 
 - фахові повні 7 161 6 125 
 - фахові скорочені 43 896 42 858 
 - фахові + Інтел 3 38   
 - проблемно-тематичні  2 42 3 42 
 - виїзні 7 205 8 169 

 - за КТ С 1 14   
3 Дистанційна 27 430 8 105 
 - повні 15 262   
 - настан. 12 168   
4 Авторська творча майстерня  19   
5 Стажування  138   
 Усього 104 2263 82 1580 

Документ про освіту-сертифікат 
1 Експрес-курси 35 805 24 419 
  21 379 12 207 
 - виїзні 14 426 12 212 
2 Курси за вибором   93 1659 
    68 1128 
 - виїзні   25 531 
 Усього 35 805 117 2078 

 Разом 139 3068 199 3658 

ПЕРЕПІДГОТОВКА 

  Кількість груп Кількість студентів 
Документ про освіту – диплом спеціаліста 

Практична психологія 
1 Денна   
2 Заочна 1 23 

Документ про освіту –Диплом магістра 
053 Психологія 

1 Денна 2 19 
2 Заочна 2 29 

073 Менеджмент 
1 Денна 3 26 
2 Заочна 3 66 

011 Освітні, педагогічні науки  
1 Денна 1 7 
2 Заочна 2 12 
 Усього: 14 182 

 
У статистичному аналізі контингенту слухачів курсів ПК і студентів напряму П за 

2015- 2018 роки присутня природна динаміка. Помітна тенденція зниження загального 
контингенту слухачів курсів ПК за рахунок зменшення чисельності педагогів, які навчаються 
за очною та очно-дистанційною формами навчання. Компенсуючим фактором по 
відношенню до цих втрат є збільшення кількості слухачів експрес-курсів, курсів за вибором 
та слухачів дистанційної форми навчання (рисунок 4.1.1; 4.1.2; 4.1.3). 
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2. Студенти – здобувачі вищої освіти за ліцензованими спеціальностями та акредитованими освітньо-професійними програмами за 
другим (магістерським) рівнем вищої освіти напряму перепідготовки будуть продовжувати навчання  (2 курс) та будуть зараховані на 
навчання до інституту наказом ректора за результатами вступних випробувань (таблиця 4.1.4). 

Періодичний якісний аналіз споживачів освітніх послуг інституту, що здійснюється методистами навчального відділу, дозволяє 
підтримувати партнерські стосунки з районними (міськими) відділами освіти при формуванні замовлень, вивчати досвід підвищення 
конкурентоспроможності при проведенні вступної компанії для абітурієнтів, доведення до кожного навчального закладу пропозицій 
стосовно освітніх послуг та ліцензованих спеціальностей інституту, вдосконалення технології вступної компанії. 

Таблиця 4.1.4 
Статистичний аналіз контингенту студентів напряму перепідготовки  

 
2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік 

№ 
з/п Спеціальності 
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денна форма навчання 7-7 - - 14 - - - - - 
1 Практична психологія  

(спеціаліст) заочна форма навчання 19+7 15 - 23 - 21 23 - - 
денна форма навчання - - - - 13 - - 13 6 

2 053 Психологія заочна форма навчання - - 25+1 - 24 - - 23 6 
денна форма навчання 22 22 - - - 11 - - - 

3 Управління навчальним 
закладом заочна форма навчання 20 16 - 17 - 10 - - - 

денна форма навчання - - 14 - 8 - 13 7 6 
4 073 Менеджмент заочна форма навчання - - 20 - 24 - 20 23 23 

денна форма навчання - - - - 5 - - 7 - 
5 011 Освітні, педагогічні 

науки заочна форма навчання - - - - 11 - - 7 5 
 Разом 68 53 60 54 87 85 56 80 46 
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Рис. 4.1.1. Динаміка кількості навчальних груп у 2015- 2018  рр. 
 
 

4272

480

0 41 80

4234

344

0 8672

4014

660

0
44139

3843

1224

1659

23 159

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік

Слухачі фахових
курсів ПК

Слухачі експрес-курсів

Слухачі  курсів за
вибором

Студенти ОКР
спеціаліст
Студенти ОКР магістр

 
Рис. 4.1.2. Динаміка контингенту слухачів та студентів у 2015- 2018  рр. 
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Рис. 4.1.3. Динаміка кількості слухачів фахових  курсів підвищення кваліфікації  
за формами навчання у 2015-2018 рр. 

 
4. 2. Кадрове забезпечення освітньої діяльності: кількісні та якісні показники 

Здійснення на високому фаховому рівні освітньої діяльності з метою запровадження 
гнучкої системи безперервної освіти педагогічних та науково-педагогічних працівників 
галузі освіти області, забезпечення підвищення кваліфікації, перепідготовки і стажування, 
здобуття особами вищої освіти відповідного ступеня за обраними ними спеціальностями 
залишаються у  2018 році важливими завданнями кафедр інституту: теорії і методики змісту 
освіти (ТМЗО); соціально-гуманітарної освіти (СГО); педагогіки, спеціальної освіти та 
менеджменту (ПСОМ); психології (П); освітніх та інформаційних технологій (ОІТ).  

Професійний профіль науково-педагогічного персоналу інституту протягом 2018 року 
не зазнав суттєвих кількісних і якісних змін у порівнянні з минулим роком. Загальна 
кількість науково-педагогічних працівників кафедр в інституті на 07.12.2018 року становить 
73 особи (враховуючи сумісників), що обіймали 71,2 ставок (рисунок 4.2.1, таблиця 4.2.1). 
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Рис. 4.2.1. Кадрове забезпечення кафедр КЗ СОІППО (станом на 07.12.2018 р.) 
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При формуванні складу науково-педагогічних працівників кафедр була відчутна 
орієнтація на пріоритет штатних працівників. У складі кафедр штатні науково-педагогічні 
працівник становлять 91,8% (рисунок 4.2.2 ). 

 

 
Рис. 4.2.2. Кадровий склад науково-педагогічних працівників КЗ СОІППО  

(станом на 07.12.2018 р.)  
Таблиця 4.2.1 

Затверджений штат професорсько-викладацького складу кафедр КЗ СОІППО 
(станом на 07.12.2018 р.)  

 

Кількість чоловік №з/п Посади, наукий ступінь штатні сумісники 
Кількість 

ставок 
1 Завідувач кафедри, кандидат наук 5  5 
2 Професор кафедри, доктор наук 2 1 1,65 
3 Доцент, кандидат наук 18 2 21 
4 Старший викладач, кандидат наук 5  5,2 
5 Старший викладач 30  30,2 
6 Викладач, кандидат наук  1 0,15 
7 Викладач 7 2 8 
 Усього 67 чол. 6 чол. 71,2 ставок 

 
Якісний аналіз професорсько-викладацького складу КЗ СОІППО: 3 особи (4,1 %) – 

доктори наук та професори кафедри, 31 особа (42,5 %) має науковий ступінь кандидата наук 
або вчене звання доцента (рисунок 4.2.3; 4.2.4; 4.2.5).  

 

 
Рис. 4.2.3. Якісний аналіз професорсько-викладацького складу КЗ СОІППО 

 (станом на 07.12.2018 р.) 
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Рис. 4.2.4. Динаміка кадрів інституту, що мають наукові ступені та вчені звання 

 

 
Рис. 4.2.5. Розподіл ставок ПВС за посадами на кафедрах КЗ СОППО 

(станом на 07.12.2018 р.) 
У 2018 році зі слухачами курсів ПК працювали 6 запрошених викладачів-сумісників 

та 37 викладачів – на умовах погодинної оплати (таблиця 4.2.2; 4.2.3). 
Таблиця 4.2.2 

Професорсько-викладацький склад кафедр КЗ СОІППО  
(станом на 07.12.2018 р.) 

Завідувач 
кафедри Штатні Сумісники 

Кафедра 

до
це
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Ра
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м
 

Н
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по
го

ди
нн

ої
 

оп
ла

ти
 

Теорії і методики змісту освіти 1  3 8 1  1  1 15 25 
Педагогіки, спеціальної  освіти 
та менеджменту 

1 1 6 6 3     17 2 

Соціально-гуманітарної освіти 1 1 3 8 1    1 15 1 
Психології 1  2 8 1 1 1   14 9 
Освітніх та інноваційних 
технологій 

1  4 5 1    1 12  

Усього 5 2 18 35 7 1 2  3 73 37 
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Таблиця 4.2.3 
Кількість ставок на кафедрах, які обіймали сумісники  

у 2018 році 
 

Кафедри Тип суміщення ТМЗО СГО ПОМ П ОІТ Разом 
І півріччя 
Професори 

Внутрішні сумісники  0,25     0,25 став. 
Зовнішні сумісники    0,25  0,25 став. 

Доценти 
Внутрішні сумісники 0,5 0,5  0,5  0,5  2 став. 

0,5 0,5  
0,1 

Зовнішні сумісники 

0,5 

  
   

0,25 
  1, 85 став. 

Старші викладачі 
Внутрішні сумісники       0,5  0,5 став. 
Зовнішні сумісники  0,1        0,1 став. 

Викладачі 
Внутрішні сумісники 0,2       0,8 1 став. 
Зовнішні сумісники 0,3     0,15  0,45 став. 

Усього 
Усього 2,2 став. 0,25 став. 0,5 став. 2 став. 1,45 став. 6,4 став. 

З них внутрішні 0,7 став. 0,25 став. 0,5 став. 1 став. 1,3 став. 3,75 став. 
З них зовнішні 1,5 став.    1 став. 0,15 став. 2,65 став. 

ІІ півріччя 
Професори 

Внутрішні сумісники  0,4     0,4 став. 
Зовнішні сумісники    0,25  0,25 став. 

Доценти 
Внутрішні сумісники 0,5   0,5  0,5  0,5  2 став. 
Зовнішні сумісники 0,5   0,5    1 став. 

Старші викладачі 
Внутрішні сумісники       0,25  0,25 став. 
Зовнішні сумісники          

Викладачі 
Внутрішні сумісники          
Зовнішні сумісники 0,25  0,5   0,15  0,9 став. 

Усього 
Усього 1,25 став. 0,9 став. 0,5 став. 1,5 став. 0,65 став. 4,8став. 

З них внутрішні 0,5 став. 0,4 став. 0,5 став. 0,75 став. 0,5 став. 2,65 став. 
З них зовнішні 0,75 став. 0,5 став.  0,75 став. 0,15 став. 2,15 став. 

 
У 2018 році серед учасників освітнього процесу можна виокремити регіональних 

тренерів, які були спеціально підготовані МОН України, тренерів-педагогів, які залучались 
КЗ СОІППО до освітнього процесу на курсах-тренінгах.  

Створено реєстр регіональних тренерів Сумської області та тренерів-педагогів, які 
після відповідної підготовки на курсах підвищення кваліфікації у КЗ СОІППО навчали 
педагогів впроваджувати Державний стандарт початкової загальної освіти у 2018-2019 і 
2019-2020 н.р. згідно затвердженого графіку в районах, містах та громадах.  

Для якісної організації освітнього процесу була забезпечена участь тренерів у 
Всеукраїнських методичних заходах з напрямку реалізації концептуальних засад 
реформування початкової загальної освіти та запровадженню Концепції Нової української 
школи, на кафедрах (у відділах) інституту були організовані вивчення та обговорення 
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регіональними тренерами нормативно-правових документів за напрямком запровадження 
Нової української школи: Державного стандарту початкової освіти; Типових освітніх 
програм початкової освіти; навчальних матеріалів до нових навчальних програм Державного 
стандарту початкової освіти; методичних рекомендацій щодо організації освітнього процесу 
відповідно до проекту Державного стандарту початкової загальної освіти Нової української 
школи. 

У 2018 році підготовку фахівців на другому (магістерському) рівні вищої освіти 
забезпечували науково-педагогічні працівники відповідно до нормативних вимог надання 
освітніх послуг у сфері вищої освіти. 

Групи забезпечення провадження освітньої діяльності за акредитованими освітньо-
професійними програмами складаються з науково-педагогічних працівників, які мають 
кваліфікацію відповідно до спеціальності. Чисельність груп є достатньою: у розрахунку на 
одного її члена припадає не більше 30 здобувачів вищої освіти усіх рівнів, курсів та форм 
навчання. Відсоток від загальної чисельності членів групи, які мають науковий ступінь та /або 
вчене звання складає 100 %. Частка тих, хто має науковий ступінь доктора та/або вчене звання 
професора складає  від 20 % до 33 %. 

Освітню діяльність з підготовки фахівців другого (магістерського) рівня за 
акредитованими освітньо-професійними програмами забезпечують науково-педагогічні 
працівники, що мають відповідну освіту, наукові ступені, вчені звання, стаж науково-
педагогічної діяльності понад два роки, публікації за фахом та пройшли підвищення 
кваліфікації протягом останніх п’яти років. Викладання дисциплін навчального плану 
підготовки магістрів здійснюється науково-педагогічними працівниками, які мають відповідну 
кваліфікацію, яка засвідчується виконанням не меншу 4 видів наукової та професійної 
активності, перелічених у пункті 30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності. У 
кадровому складі на кожні 10 здобувачів наявний один викладач, який має науковий ступінь 
та/або вчене звання, а також кваліфікацію відповідно до спеціальності. Професорсько-
викладацький склад випускових кафедр інституту має відповідну освіту, досвід науково-
педагогічної діяльності, наукові публікації тощо. 
 

 Науково-педагогічне навантаження викладачів кафедр інституту 
 

Протягом 2018 року на виконання рішення вченої ради інституту здійснена 
диференціація норм робочого часу у відповідності до Закону України «Про вищу освіту» 
(рисунок 4.2.6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 4.2.6. Середні показники обсягу педагогічного навантаження 

 
У 2018 році навчальним відділом інституту обраховано та розподілено навчальне 

навантаження науково-педагогічних працівників кафедр обсягом 41409,12 годин за двома 
освітніми напрямками: підвищення кваліфікації (ПК) –  36861,95  годин та перепідготовка  
(П) –  4547,17  годин (рисунок 4.2.7). 
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Підвищення кваліфікації

Перепідготовка

 
 

Рис. 4.2.7. Розподіл навчального навантаження між освітніми напрямками 
 
 

Загальний обсяг навчального навантаження у 2018 році у порівнянні з 2017 роком 
збільшився, усі викладачі кафедр забезпечені на викладацьку ставку (рисунок 4.2.8, 4.2.9, 
таблиця 4.2.4).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4.2.8. Частка кафедр у розподілі загального навчального навантаження 
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Рис. 4.2.9. Розподіл між кафедрами навчального навантаження за освітніми напрямками 
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Таблиця 4.2.4 
 

Розподіл загального обсягу навчального навантаження між кафедрами за освітніми 
напрямками у 2018 році (годин) 

 

Кафедри ТМЗО ПСОМ СГО П ОІТ Разом 

І півріччя 2018 року 
ПК 4604,94 3224,36 4240,76 3262,97 3125,65 18458,68 
П 27,5 1233,41 263,1 770,85 79 2373,86 

Обсяг 
навчального 
навантаження Усього 4632,44 4457,77 4503,86 4033,82 3204,65 20832,54 

ПК 618 - - 84 - 702 
П - 24 - 102 - 126 

Погодина 
оплата 

Усього 618 24 - 186 - 828 
 

ПК 5222,94 3224,36 4240,76 3346,97 3125,65 19160,68 
П 27,5 1257,41 263,1 872,85 79 2499,86 

 
Разом за  
І півр Усього: 5250,44 4481,77 4503,86 4219,82 3204,65 21660,54 

ІІ півріччя 2018 року 
ПК 4525,52 3043,88 3710 2371,24 3226,7 16877,34 
П - 670,7 56,5 1104,76 12 1843,96 

Обсяг 
навчальн. 
на вант. Усього 4525,52 3714,58 3766,5 3476 3238,7 18721,3 

ПК 420 - 14 346 - 780 
П  34 -  - 34 

Погодина 
оплата 

Усього 420 34 14 346 - 814 
ПК  43,93  - - 43,93 
П  72,64  96,71 - 169,35 

Вакансія 

Усього  116,57  96,71 - 213,28 
 

ПК 4945,52 3087,81 3724 2717,24 3226,7 17701,27 
П  777,34 56,5 1201,47 12 2047,31 

Разом  
за ІІ півр 

Усього: 4945,52 3865,15 3780,5 3918,71 3238,7 19748,58 
Календарний 2018 рік 

ПК 10168,46 6312,17 7964,76 6064,21 6352,35 36861,95 
П 27,5 2034,75 319,6 2074,31 91 4547,17 

Разом  
за рік 

Усього 10195,96 8346,92 8284,36 8138,53 6443,35 41409,12 
 
 

За підсумками 2018 року виконання кафедрами навантаження становить: 
 

 навчального – 44781,975 годин (108,15 %): 
у І півріччі – 23750,295 години (106,43 %); 
у ІІ півріччі – 21031,68 години (106,49 %) (таблиця 4.2.5, рис. 4.2.10); 
 

 науково-педагогічного  –  118058,375 годин (106,56 %): 
у І півріччі – 65905,175 години (109,7 %); 
у ІІ півріччі – 52153,2 години (102,84 %) (таблиця 4.2.7). 

 
Із загального обсягу навчального навантаження 1664 годин виконано на умовах 

погодинної оплати (таблиця 4.2.6). 
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Таблиця 4.2.5 
 

Виконання кафедрами навчального навантаження у 2018 році 
 

 
 

 

Виконаний обсяг навчального навантаження № 
з/п Кафедра ПК П Усього Ставки 

І півріччя 2018 року 
5080,55 27,5 5108,05 14,6 ст. 

646  646 погодинна оплата 
1 ТМЗО 

5726,55 27,5 5754,05  
3895,59 1302,5 5198,09 17,45 ст. 

48 16 64 погодинна оплата 
2 ПСОМ 

3943,59 1318,5 5252,09  
4511,29 162,6 4676,89 15,25 ст. 

30  30 погодинна оплата 
3 СГО 

4541,29 162,6 4703,89  
3573,48 935,75 4509,23 12,75 ст. 

70 46 116 погодинна оплата 
4 П 

  4625,23  
3314,035 91 3405,035 11,15 ст. 

- - - погодинна оплата 
5 ОІТ 

3314,035 91 3405,035  
20374,945 2519,35 22894,295 71,2 ст. Усього: 

794 62 856 погодинна оплата 
Разом: 21168,945 2581,35 23750,295  

ІІ півріччя 2018 року 
4690,84 - 4690,84 15,95 ст. 

398 - 398 погодинна оплата 
1 ТМЗО 

5088,84 - 5088,84  
3158,96 709,9 3868,86 17,6 ст. 

- 26 26 погодинна оплата 
2 ПСОМ 

3158,96 735,9 3894,86  
3703,52 68,5 3772,02 13,95 ст. 

14 - 14 погодинна оплата 
3 СГО 

3717,52 68,5 3786,02  
2493,56 1102,89 3596,45 12,9 ст. 

340 30 370 погодинна оплата 
4 П 

2833,56 1132,89 3966,45  
4265,51 30 4295,51 13,15 ст. 

- - - погодинна оплата 
5 ОІТ 

4265,51 30 4295,51  
18312,39 1911,29 20223,68 73,55 ст. Усього: 

752 56 808 погодинна оплата 
Разом: 19064,39 1967,29 21031,68  

Календарний 2018  рік 
38687,335 4430,64 43117,975 ставки Усього: 

1546 118 1664 погодинна оплата 
Разом: 40233,335 4548,64 44781,975  
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Таблиця 4.2.6 
 

Виконання кафедрами навчального навантаження на умовах погодинної оплати  
у 2018 році 

 
Погодинна оплата 

№ 
з/п Кафедра заплановано 

І півріччя 
2018 

виконано 
І півріччя 

2018 

заплановано 
ІІ півріччя 

2018 

виконано 
ІІ півріччя 

2018 

заплановано 
рік 

2018 

виконано 
рік 

 2018 
1 ТМЗО 618 / - 646 / - 420 /- 398 /- 1038 /- 1044 / - 
2 ПСОМ - / 24 48 / 16 - /34 - / 26 - / 58 48 / 42 
3 СГО - / - 30 / - 14 / - 14/ - 14 / - 44 / - 
4 П 84 / 102 70 / 46 346 / - 340 / 30 430 / 102 410 / 76 
5 ОІТ - / - - / - - / - -/- - / - - / - 

702/126 794/62 780 / 34 752 / 56 1482 / 160 1546 / 118 Усього: 828 856 814 808 1642 1664 
 

Частка кожної кафедри у виконанні загального обсягу навчального навантаження 
представлено на діаграмі (рисунок 4.2.10). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 4.2.10.  Частка кафедр у виконанні загального обсягу навчального навантаження 
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Таблиця 4.2.7 
Виконання кафедрами загального науково-педагогічного навантаження у 2018 році 

 
Заплановано (годин) Виконано (годин) 

№ 
з/п Кафедра 

на
вч

ал
ьн

их
 

м
ет

од
ич

ни
х 

на
ук

ов
их

 

ор
га

ні
за

ці
йн

их
 

ра
зо

м
 

на
вч

ал
ьн

их
 

м
ет

од
ич

ни
х 

на
ук

ов
их

 

ор
га

ні
за

ці
йн

их
 

ра
зо

м
 

%
 в

ик
он

ан
ня

 

І півріччя 2018 року 
1 ТМЗО 5250,44 1869,09 4578 1765 13462,53 5754,05 1929 4731 1714 14128,05 104,9 % 
2 ПСОМ 4481,77 2004,45 4046 1309 11841,22 5262,09 2098,16 5674,5 1388 14422,75 121,8 % 
3 СГО 4503,86 2202,77 5304,5 1520 13531,13 4703,89 2071,62 5852 1911 14538,51 107,4 % 
4 П 4219,82 2785,5 3760 1227 11992,32 4625,23 3276,5 3655 1232 12788,73 106,7 % 
5 ОІТ 3204,65 1881,5 3040,6 1116 9242,75 3405,035 1894 3559,1 1169 10027,135 108,5 % 

усього: 20832,54 10743,31 21729,1 6937 59241,95 22894,295 11269,28 23471,6 7414 65049,175 109,8 % 
погодинна оплата:  828    828 856    856 103,4 % Із

 
ни

х 
: 

вакансія:            
Разом: 21660,54 10743,31 21729,1 6937 60069,95 23750,295    65905,175 109,7 % 

ІІ півріччя 2018 року 
1 ТМЗО 4945,52 3662,93 3020 1307,25 12935,7 5088,84 3725,93 2944 1436,25 13195,02 102,00 % 
2 ПСОМ 3865,15 2340,67 4154 1103 11462,82 3894,86 2611,14 4652 1108 12240,00 106,78 % 
3 СГО 3780,5 2997,3 2861,5 1013 10652,3 3786,02 3161,1 2572 916 10435,12 97,82 % 
4 П 3918,71 2029 1871 639 8457,71 3966,45 2098,5 1704 614 8382,95 99,12 % 
5 ОІТ 3238,7 817,65 2326,5 824 7206,85 4295,51 1311,1 1600,5 667 7874,11 109,3% 

усього: 18721,3 11847,55 14233 4886,25 49688,10 20223,68 12907,77 13472,5 4741,25 51345,2 103,34 % 
погодинна оплата:  814    814 808    808 99,26 % Із

 
ни

х 
: 

вакансія: 213,28    213,28       
Разом: 19748,58 11847,55 14233 4886,25 50715,38 21031,68 12907,77 13472,5 4741,25 52153,2 102,84 % 

Календарний  2018 рік 
усього: 39553,84 22719,86 35303,1 11845,25 108930,05 43117,975 24177,05 36944,1 12155,25 116394,375 106,85 % 
погодинна оплата:  1642    1642 1664    1664 101,34 %  Із

 
ни

х 
: 

вакансія: 213,28    213,28       
 Разом: 41409,12 22719,86 35303,1 11845,25 110785,33 44781,975 24177,05 36944,1 12155,25 118058,375 106,56 % 
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4. 3. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників КЗ СОІППО 
 
Протягом 2018 року в інституті були створені умови для фахового та наукового зростання науково-педагогічних та педагогічних  

працівників, підвищення їх кваліфікації та стажування в інших ЗВО відповідно до перспективного плану ПК інституту. Кількісні показники 
підвищення кваліфікації та стажування співробітників КЗ СОІППО у  2018 році свідчать про перевиконання перспективного плану (таблиця 
4.3.1).  

Зокрема, 17 науково-педагогічних працівників кафедр здійснювали професійний розвиток поза перспективним планом з виробничої 
необхідності, у тому числі проходження післядипломного закордонного стажування, 12 чоловік – за альтернативними освітніми програмами, 
у тому числі із використанням потенціалу відкритих освітніх ресурсів. 

Таблиця 4.3.1 
Виконання плану підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників у 2018 році 

 

№
 з/

п 

Термін Зміст роботи,  
форма ПК 

Контингент, на 
потребу якого 
спрямована 

робота 

Очікуваний результат  Учасники Місце 
проведення 

Відповідальна 
особа, 

організатор 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Підвищення кваліфікації (стажування) згідно перспективного плану та плану роботи КЗ СОІППО на 2018 рік 

1 І етап 05.02-
23.06.2018 
дист.;  
ІІ етап 25.06-
30.06.2018 
очно 

Завідувачі кафедр і 
структурних 
підрозділів закладів 
ППО 

Науково-
педагогічний 
працівник 

Свідоцтво про підвищення 
кваліфікації. Реєстраційний 
номер СП № 35830447/ 1339-18 
 

Жук М.В., завідувач 
кафедри соціально-
гуманітарної освіти, 
доцент 

ДВНЗ 
«Університет 
менеджменту 
освіти» НАПН 
України 

Гришак В.В. 

2 І етап 05.02-
23.06.2018 
дист.;  
ІІ етап 25.06-
30.06.2018 
очно 

Науково-педагогічні 
(викладачі) та 
педагогічні 
(методисти) 
працівники закладів 
ППО 

Педагогічний 
працівник 

Свідоцтво про підвищення 
кваліфікації. Реєстраційний 
номер СП № 35830447/ 1366-18 
 

Коренева І.В., 
методист з трудового 
навчання та креслення 

ДВНЗ 
«Університет 
менеджменту 
освіти» НАПН 
України 

Гришак В.В. 

3 22.01.2018-
22.02.2018 

Стажування Науково-
педагогічний 
працівник 

Посвідчення про підвищення 
кваліфікації. Реєстраційний 
номер ПЗ № 02125510/ 000033-
18 

П’ятаченко Ю.В., 
старший викладач 
кафедри соціально-
гуманітарної освіти 

Сум ДПУ  
ім.А.С.Макаренка 

Гришак В.В. 

4 14.02.2018-
18.03.2018 

Стажування Науково-
педагогічний 
працівник 

Свідоцтво про підвищення 
кваліфікації. Реєстраційний 
номер СПК № 002521/ 02125527-
18 

Перлик В.В., старший 
викладач кафедри 
педагогічної освіти та 
менеджменту 

ГНПУ  
імені Олександра 
Довженка 

Гришак В.В. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
5 22.01.2018-

16.02.2018 
Стажування Педагогічний 

працівник 
Свідоцтво про підвищення 
кваліфікації. Реєстраційний 
номер ПК № 02139771 7360-18 

Гришак В.В., методист 
навчального відділу 

КЗ СОІППО Гришак В.В. 

6 22.01.2018-
16.02.2018 

Стажування Педагогічний 
працівник 

Свідоцтво про підвищення 
кваліфікації. Реєстраційний 
номер ПК № 02139771 7315-18 

Міщенко Л.Б., 
методист з дошкільного 
виховання навчально-
методичного відділу 
координації освітньої 
діяльності та 
професійного розвитку 

КЗ СОІППО Гришак В.В. 

7 22.01.2018-
16.02.2018 

Стажування Педагогічний 
працівник 

Свідоцтво про підвищення 
кваліфікації. Реєстраційний 
номер ПК № 02139771 7317-18 

Пащенко О.К., 
методист навчального 
відділу  

КЗ СОІППО Гришак В.В. 

8 22.01.2018-
16.02.2018 

Стажування Педагогічний 
працівник 

Свідоцтво про підвищення 
кваліфікації. Реєстраційний 
номер ПК № 02139771 7400-18 

Степаненко О.П., 
методист навчально-
методичного відділу 
ліцензування та 
атестації ЗНЗ 

КЗ СОІППО Гришак В.В. 

9 І етап 19.03-
23.03.2018 
дист.;  
ІІ етап 16.10-
20.10.2018 
очно 

Методисти районних 
(міських) методичних 
кабінетів (центрів) та 
керівники методичних 
об’єднань з освітнього 
моніторингу та ЗНО 

Педагогічний 
працівник 

Свідоцтво про підвищення 
кваліфікації. Реєстраційний 
номер СП № 35830447 2475-18 

Борисенко О.Ф., 
методист відділу 
моніторингу та ЗНО 

ДВНЗ 
«Університет 
менеджменту 
освіти» НАПН 
України 

Гришак В.В. 

10 І етап 19.03-
23.03.2018 
дист.;  
ІІ етап 16.10-
20.10.2018 
очно 

Методисти районних 
(міських) методичних 
кабінетів (центрів) та 
керівники методичних 
об’єднань з освітнього 
моніторингу та ЗНО 

Педагогічний 
працівник 

Свідоцтво про підвищення 
кваліфікації. Реєстраційний 
номер СП № 35830447 2476-18 
 

Браткова Г.М., 
методист відділу 
моніторингу та ЗНО 

ДВНЗ 
«Університет 
менеджменту 
освіти» НАПН 
України 

Гришак В.В. 

11 21.05.2018 – 
21.12.2018 

Менеджмент 
інновацій в 
сучасному закладі 
освіти 

Науково-
педагогічний 
працівник 

Свідоцтво про підвищення 
кваліфікації. Реєстраційний 
номер СП № 35830447 3519-18 

Луценко С.М., доцент 
кафедри педагогіки, 
спеціальної освіти та 
менеджменту 

ДВНЗ «Універси-
тет менеджменту 
освіти» НАПН 
України 

Гришак В.В. 

Підвищення кваліфікації (стажування) поза перспективним планом з виробничої необхідності 
1 25.09.2017-

25.03.2018 
Стажування Науково-

педагогічний 
працівник 

Посвідчення про підвищення 
кваліфікації. Тема: «Електронне 
навчання як засіб розвитку 
інформаційно-цифрової 
компетентності» 

Петрова Л.Г., 
завідувач кафедри 
освітніх та 
інформаційних 
технологій 

Сум ДУ Гришак В.В. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Реєстраційний номер № 2876 

2 25.09.2017-
25.03.2018 

Стажування Науково-
педагогічний 
працівник 

Посвідчення про підвищення 
кваліфікації. Тема: «Створення 
освітніх електронних ресурсів» 
Реєстраційний номер № 2877 

Наконечна Л.М., 
викладач кафедри 
освітніх та інформа-
ційних технологій 

Сум ДУ Гришак В.В. 

3 19.03.2018-
23.03.2018 

Курси підвищення 
кваліфікації 

Директори 
ЗПО 

Свідоцтво Тихенко Л.В., доцент 
кафедри теорії і 
методики змісту освіти 

м. Київ НЕНЦ Гришак В.В. 

4 22.04.2018-
25.04.2018 

Стажування Науково-
педагогічний 
працівник 

Сертифікат про проходження 
післядипломного закордонного 
стажування № 2018/04/012 по 
темі «Проектний офіс у 
структурі ВНЗ – інструмент 
реалізації освітніх проектів у 
фінансовій перспективі ЄС на 
2014-2020 рр.: європейська 
модель» 

Грицай С.М., доцент 
кафедри педагогічної 
освіти та менеджменту 

ВГО «Консорціум 
закладів 
післядипломної 
освіти», ДВНЗ 
«УМО», 
Український 
відкритий 
університет 
післядипломної 
освіти у співпраці з 
ГС «Всеукраїнська 
академія 
інноваційного 
розвитку освіти» 

Гришак В.В. 

5 22.04.2018-
25.04.2018 

Стажування Науково-
педагогічний 
працівник 

Сертифікат про проходження 
післядипломного закордонного 
стажування № 2018/04/029 на 
тему «Проектний офіс у 
структурі ВНЗ – інструмент 
реалізації освітніх проектів в 
фінансовій перспективі ЄС на 
2014-2020 роки. Європейська 
модель» 

Грицай С.М., доцент 
кафедри педагогічної 
освіти та менеджменту 

Університет 
Суспільних Наук 
(UNS) у м. Лодзь 
у співпраці з 
Фундацією 
Central European 
Academy Studies 
and Certifications 
(CEASC) 

Гришак В.В. 

6 22.04.2018-
25.04.2018 

Стажування Науково-
педагогічний 
працівник 

Сертифікат про проходження 
післядипломного закордонного 
стажування № 2018/04/034 на 
тему «Проектний офіс у 
структурі ВНЗ – інструмент 
реалізації освітніх проектів в 
фінансовій перспективі ЄС на 
2014-2020 роки. Європейська 
модель» 

Нікітін Ю. О., 
професор кафедри 
соціально-
гуманітарних 
дисциплін 

Університет 
Суспільних Наук 
(UNS) у м. Лодзь 
у співпраці з 
Фундацією 
Central European 
Academy Studies 
and Certifications 
(CEASC) 

Гришак В.В. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
7 22.04.2018-

25.04.2018 
Стажування Науково-

педагогічний 
працівник 

Сертифікат про проходження 
післядипломного закордонного 
стажування № 2018/04/026 по 
темі «Проектний офіс у 
структурі ВНЗ – інструмент 
реалізації освітніх проектів у 
фінансовій перспективі ЄС на 
2014-2020 рр.: європейська 
модель» 

Нікітін Ю. О., 
професор кафедри 
соціально-
гуманітарних 
дисциплін 

ВГО «Консорціум 
закладів 
післядипломної 
освіти», ДВНЗ 
«УМО», 
Український 
відкритий 
університет 
післядипломної 
освіти у співпраці з 
ГС «Всеукраїнська 
академія 
інноваційного 
розвитку освіти» 

Гришак В.В. 

8 03.09.2018-
03.10.2018 

Стажування Науково-
педагогічний 
працівник 

Посвідчення про підвищення 
кваліфікації. Тема: 
«Використання інноваційних 
підходів в процесі підготовки 
фахівців в галузі корекційної та 
інклюзивної освіти» 
Серія ПЗ 02125510/000049-18 

Єфремова Г.Л., доцент 
кафедри педагогіки, 
спеціальної освіти та 
менеджменту 

Сум ДПУ 
ім. А.С. Макаренка 

Гришак В.В. 

9 03.09.2018-
03.10.2018 

Стажування Науково-
педагогічний 
працівник 

Посвідчення про підвищення 
кваліфікації. Тема: 
«Використання інноваційних 
підходів в процесі підготовки 
фахівців в галузі корекційної та 
інклюзивної освіти» 
Серія ПЗ 02125510/000048-18 

Клочко О.М., викладач 
кафедри педагогіки, 
спеціальної освіти та 
менеджменту 

Сум ДПУ 
ім. А.С. Макаренка 

Гришак В.В. 

10 10.04.2018- 
12.10.2018 

Підвищення 
кваліфікації 

Науково-
педагогічний 
працівник 

Посвідчення про підвищення 
кваліфікації. Тема: «Робота 
закладу професійної освіти щодо 
професійної підготовки учнів з 
особливими потребами» 
Серія ПК № 02125510/000564-18 

Вознюк А.В., 
зав. кафедри, доцент 

Сум ДПУ 
ім. А.С. Макаренка 

Гришак В.В. 

11 10.04.2018- 
12.10.2018 

Підвищення 
кваліфікації 

Науково-
педагогічний 
працівник 

Посвідчення про підвищення 
кваліфікації. Тема: «Реалізація 
інклюзивної освіти в Україні: 
психолого-педагогічний аспект» 
Серія ПК № 02125510/000569-18 
 

Сидоренко І.В., 
старший викладач 
кафедри психології 

Сум ДПУ 
ім. А.С. Макаренка 

Гришак В.В. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
12 10.04.2018- 

12.10.2018 
Підвищення 
кваліфікації 

Науково-
педагогічний 
працівник 

Посвідчення про підвищення 
кваліфікації. Тема: «Актуальні 
проблеми інклюзивної освіти» 
Серія ПК № 02125510/000572-18 

Чижиченко Н.М., 
старший викладач 
кафедри психології 

Сум ДПУ 
ім. А.С. Макаренка 

Гришак В.В. 

13 10.04.2018- 
12.10.2018 

Підвищення 
кваліфікації 

Науково-
педагогічний 
працівник 

Посвідчення про підвищення 
кваліфікації. Тема: «Особливості 
емоційних проявів ліворуких 
дітей» 
Серія ПК № 02125510/000571-18 

Чеканська Л.М., 
доцент кафедри 
психології 

Сум ДПУ 
ім. А.С. Макаренка 

Гришак В.В. 

14 10.04.2018- 
12.10.2018 

Підвищення 
кваліфікації 

Науково-
педагогічний 
працівник 

Посвідчення про підвищення 
кваліфікації. Тема: 
«Педагогічний супровід родини, 
що виховує дитину з 
особливими потребами» 
Серія ПК № 02125510/000570-18 

Троіцька М.Є., 
старший викладач 
кафедри психології 

Сум ДПУ 
ім. А.С. Макаренка 

Гришак В.В. 

15 10.04.2018- 
12.10.2018 

Підвищення 
кваліфікації 

Науково-
педагогічний 
працівник 

Посвідчення про підвищення 
кваліфікації. Тема: 
«Психологічні бар’єри 
інклюзивного навчання в Новій 
українській школі» 
Серія ПК № 02125510/000568-18 

Панченко С.М., доцент 
кафедри психології 

Сум ДПУ 
ім. А.С. Макаренка 

Гришак В.В. 

16 10.04.2018- 
12.10.2018 

Підвищення 
кваліфікації 

Науково-
педагогічний 
працівник 

Посвідчення про підвищення 
кваліфікації. Тема: 
«Диференціація навчання, як 
засіб врахування індивідуальних 
особливостей учнів» 
Серія ПК № 02125510/000567-18 

Марухина І.В., 
старший викладач 
кафедри психології 

Сум ДПУ 
ім. А.С. Макаренка 

Гришак В.В. 

17 10.04.2018- 
12.10.2018 

Підвищення 
кваліфікації 

Науково-
педагогічний 
працівник 

Посвідчення про підвищення 
кваліфікації. Тема: «Подолання 
заїкання засобами акупресури у 
дітей дошкільного віку» 
Серія ПК № 02125510/000565-18 

Гільова Л.Л., старший 
викладач кафедри 
психології 

Сум ДПУ 
ім. А.С. Макаренка 

Гришак В.В. 

 
Підвищення кваліфікації поза перспективним планом підвищення кваліфікації КЗ СОІППО за альтернативними освітніми програмами, у тому числі 

із використанням потенціалу відкритих освітніх ресурсів 
 

1 12.04.2018 
 

Сучасні технології 
навчання: 
можливості для 
освітніх закладів 

Працівники 
закладів освіти 

Сертифікат Дудко Н.В., доцент 
кафедри соціально-
гуманітарних 
дисциплін 

Сум ДУ Гришак В.В. 
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2 12.04.2018 

 
Сучасні технології 
навчання: 
можливості для 
освітніх закладів 

Працівники 
закладів освіти 

Сертифікат Стукалова Т.Г., 
старший викладач 
кафедри соціально-
гуманітарних 
дисциплін 

Сум ДУ Гришак В.В. 

3 12.04.2018 
 

Сучасні технології 
навчання: 
можливості для 
освітніх закладів 

Працівники 
закладів освіти 

Сертифікат Ніколаєнко С.П., 
старший викладач 
кафедри соціально-
гуманітарних 
дисциплін 

Сум ДУ Гришак В.В. 

4 13.02.2018-
14.02.2018 

Підготовка у якості 
тренера для навчання 
вихователів ЗДО за 
програмно-методич-
ним комплексом 
«Впевнений старт»
(тренінг) 

Педагоги ЗДО, 
методисти 
дошкільної 
освіти 

Сертифікат (18 навчальних 
годин) 

Ковтун Є.Ф., старший 
викладач кафедри 
теорії і методики 
змісту освіти 

НАПН України, 
Інститут психології 
ім. Г.С. Костюка, 
лабораторія 
психології дошкіль-
ника, Українська 
академія дитинства 
за співпрацею КЗ 
СОІППО 
 

Гришак В.В. 

5 13.02.2018-
14.02.2018 

Підготовка у якості 
тренера для навчання 
вихователів ЗДО за 
програмно-
методичним 
комплексом 
«Впевнений старт» 
(тренінг) 

Педагоги ЗДО, 
методисти 
дошкільної 
освіти 

Сертифікат (18 навчальних 
годин) 

Цимерман І.Л., 
старший викладач 
теорії і методики 
змісту освіти 

НАПН України, 
Інститут психології 
ім. Г.С. Костюка, 
лабораторія 
психології 
дошкіль-ника, 
Українська 
академія дитинства 
за співпрацею КЗ 
СОІППО 

Гришак В.В. 

6 12.03.2018-
16.03.2018 

Тренінг Педагоги 
навчальних 
закладів усіх 
типів 

Сертифікат про проходження 
тренінгу з міжнародного проекту 
«Профілактика ВІЛ на робочих 
місцях» 

Успенська В.М., 
доцент кафедри теорії 
і методики змісту 
освіти 

Київ, Німецьке 
товариство 
міжнародного 
співробітництва 
(GIZ) 

Гришак В.В. 
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7 17.05.2018-

20.05.2018  
Міжнародне науково-
практичне 
стажування 
«Професійна 
підготовка фахівців в 
умовах неперервної 
освіти: андрагогіч-
ний підхід» 

Науково-
педагогічний 
працівник 

Сertificate №001/3-2018 of 
Advanced Training in European 
Universities of Slovakia 

Рассказова О.Л., 
доцент кафедри теорії 
і методики змісту 
освіти 

Технічний 
університет  
м. Кошице, 
Прешовський 
університет у  
м. Прешов, 
Словацька 
республіка 

Гришак В.В. 

8 01.02.2018- 
31.06. 2018 

Онлайн-курси для 
вчителів початкової 
школи 

Педагогічні 
працівники 

Сертифікат Панченко С.М., доцент 
кафедри психології 

https://courses.ed-
era.com/courses/cou
rse-v1:MON-
EDERA-
OSVITORIA+ST10
1+st101/about 

Гришак В.В. 

9 12.02.2018-
16.02.2018 

Експрес-курси Використання 
інтерактивних 
дошок в освіт-
ньому процесі 

Сертифікат №ПК 02139771 
1279-18 

Сидоренко І.В., 
старший викладач  

КЗ СОІППО Гришак В.В. 

10 12.02.2018-
16.02.2018 

Експрес-курси Використання 
інтерактивних 
дошок в освіт-
ньому процесі 

Сертифікат №ПК  
02139771 1272-18 

Вознюк А.В., 
зав. кафедри, доцент 

КЗ СОІППО Гришак В.В. 

11 12.02.2018-
16.02.2018 

Експрес-курси Використання 
інтерактивних 
дошок в освіт-
ньому процесі 

Сертифікат №ПК  
02139771 1280-18 

Троіцька М.Є., 
старший викладач 

КЗ СОІППО Гришак В.В. 

12 12.02.2018-
16.02.2018 

Експрес-курси Використання 
інтерактивних 
дошок в освіт-
ньому процесі 

Сертифікат №ПК 
02139771 1260-18 

Василега О.Ю., 
викладач 

КЗ СОІППО Гришак В.В. 

 
Підвищення кваліфікації (стажування) перенесено на інший термін або не відбулося з поважних причин 

 
1 - Стажування  Науково-

педагогічний 
працівник 

Перенесено підвищення 
кваліфікації на 2021 р.  

Гавриленко С.О., 
методист І кат. 
навчально-
методичного центру 
психологічної служби 
 

 Гришак В.В. 
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2 - Стажування  Педагогічний 

працівник 
Перенесено проходження 
стажування у  КЗ СОІППО на 
2019 рік 

Єременко І.В., 
методист з іноземної 
мови навчально-
методичного відділу 
координації освітньої 
діяльності та профе-
сійного розвитку 

 Гришак В.В. 

3 - Стажування  Педагогічний 
працівник 

Перенесено проходження 
стажування у  КЗ СОІППО на 
2019 рік 

Іващенко І.І., методист 
з управлінської 
діяльності 

 Гришак В.В. 
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4. 4. Упровадження сучасного змісту та різноманітних форм  
навчання слухачів, студентів 

 
У 2018 році важливим завданням освітньої діяльності інституту було запровадження 

гнучкої системи безперервної освіти педагогічних та науково-педагогічних працівників 
галузі освіти Сумської області, забезпечення підвищення кваліфікації, перепідготовки і 
стажування, здобуття особами вищої освіти відповідного ступеня за обраними ними 
спеціальностями із врахуванням Концепції реалізації державної політики у сфері 
реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа». 

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.02.17 № 903-р «Про 
затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації 
державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська 
школа», розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.01.18 № 17-р «Про додаткові 
заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2018 році», наказу 
Міністерства освіти і науки України від 15.01.18 № 34 «Про деякі організаційні питання 
щодо підготовки педагогічних працівників для роботи в умовах Нової української школи», 
наказу Міністерства освіти і науки України від 15.01.18 № 36 «Про затвердження Типової 
освітньої програми організації і проведення підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників закладами післядипломної педагогічної освіти», наказу Міністерства освіти і 
науки України від 05.02.2018 року № 97-ОД «Про затвердження Орієнтовної навчальної 
програми підготовки тренерів для навчання педагогічних працівників, які навчатимуть учнів 
перших класів у 2018/2019 і 2019/2020 навчальних роках», наказу Департаменту освіти і 
науки Сумської ОДА від 30.01.18 № 64-ОД «Про додаткові заходи щодо підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти області у 2018 році» та з метою 
підвищення методичного та практичного рівнів професійної компетентності педагогічних 
працівників закладів освіти області щодо реалізації завдань нового Державного стандарту 
початкової освіти відповідно до основних напрямів державної політики у галузі освіти був 
розроблений План заходів КЗ СОІППО щодо підготовки педагогічних працівників Сумської 
області для роботи в умовах Нової української школи на 2018 рік (Наказ КЗ СОІППО від 
05.02.2018 № 11-ОД). 

У I кварталі 2018 року були визначені терміни додаткових курсів підвищення 
кваліфікації у КЗ СОІППО та протягом півріччя здійснено навчання педагогів, які будуть 
впроваджувати Державний стандарт початкової загальної освіти у 2018-2019 н. р.: 

- учителі початкової школи, які навчатимуть учнів перших класів у 2018-2019 
навчальному році, учителі закладів загальної середньої освіти (класів), в яких діти 
навчаються мовами національних меншин; 
- учителі іноземних мов, які навчатимуть учнів перших класів у 2018-2019 
навчальному році; 
- учителі-предметники фізичної культури, які навчатимуть учнів перших класів у 
2018-2019 навчальному році; 
- учителі-предметники інтегрованого курсу «Мистецтво», які навчатимуть учнів 
перших класів у 2018-2019 навчальному році. 

Для педагогів вказаних категорій забезпечено професійний розвиток, відбувалось 
сприяння проходженню ними дистанційних курсів для підвищення кваліфікації вчителів для 
початкової школи на сайті https://courses.ed-era.com 

Викладачами кафедри освітніх та інноваційних технологій були проведені навчальні 
семінари «Використання інтерактивних комплексів у освітньому процесі» для вчителів 
початкової школи, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/19 та у 2019/20  навчальних 
роках згідно створених графіків організації навчання як на базі КЗ СОІППО, так і на базі 
районів (міст).  

На сайті інституту регулярно протягом звітного періоду оприлюднювались 
нормативно-правові, навчальні та методичні матеріали за напрямком запровадження Нової 
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української школи. Широко презентована в нормативних документах ідея компетентнісно 
орієнтованої освіти набула адекватного втілення у змісті освітніх програм для слухачів ПК 

Викладачі кафедр потягом звітного періоду виконували задачі оновлення арсеналу 
педагогічних технологій, якими опановували на курсах ПК вчителі, як процесуальної умови 
реалізації компетентнісного підходу до навчання. Оскільки традиційними педагогічними 
технологіями, розробленими для знаннєвого підходу, неможливо продуктивно формувати 
компетентності учнів. 

Протягом звітного періоду приділялась належна увага оновленню змісту програм для 
вчителів початкової школи відповідно нового Державного стандарту початкової освіти, 
шляхом підвищення кваліфікації вчителів початкової школи, заступників директорів та 
директорів експериментальних шкіл, які апробують проект нового Державного стандарту 
початкової освіти та навчальні матеріали для початкової школи. У програмах виокремлено 
основні індивідуально-особистісні та професійно-діяльнісні якості вчителя, яких він має 
набути для успішного виконання стратегічної мети й завдань реформування початкової 
освіти. Головна ідея ПК — забезпечити індивідуально-особистісне та професійно-діяльнісне 
самовдосконалення педагогів початкової школи завдяки активізації їхньої базової освіти, 
набутого професійного та життєвого досвіду.  

На початковому етапі впровадження нового Державного стандарту початкової 
загальної освіти із врахуванням онлайн-опитування вчителів початкових класів закладів 
загальної середньої освіти області та з метою формування готовності вчителів до роботи за 
новим стандартом проводилась просвітницька робота серед педагогів та батьків, 
представників органів управління освітою, керівників закладів освіти.  

Актуальним завданням є запровадження ефективних форм підготовки вчителів: 
дистанційні курси, каскадні тренінги, міжрайонні семінари, практикуми по розробці 
конструктів занять, майстер-класи тощо. Важливою складовою ефективності впровадження 
Державного стандарту початкової загальної освіти у 2018 році стала управлінська 
компетентність керівників шкіл щодо створення сучасного освітнього середовища. З огляду 
на зазначене, до навчально-тематичного плану курсів підвищення кваліфікації директорів, 
заступників директорів з навчально-виховної роботи закладів загальної середньої освіти 
введено теми з питань управлінських аспектів впровадження Державного стандарту 
початкової освіти. 

Завершено роботу по переоснащенню аудиторій інституту для занять слухачів курсів 
відповідно до орієнтованого переліку засобів навчання в початковій школі та рекомендацій 
до створення освітнього середовища «Новий освітній простір». 

Забезпечити професійний розвиток вчителя і керівника закладу освіти допомагали 
також різноманітні форми навчання у системі підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників як способи керування навчально-пізнавальною діяльністю для розв'язання 
визначених дидактичних завдань. Серед різноманітних організаційних форм навчання 
слухачів, студентів (лекції, практичні заняття, самостійна робота студентів під контролем 
викладача, науково-дослідна робота студентів, виробнича практика та ін.) надавалася 
перевага тим, що забезпечували розкриття на конкретних прикладах з майбутнього фаху 
органічної єдності теорії і практики.  

У пошуках ефективних методів навчання, які сприяють формуванню у слухачів і 
студентів творчого підходу, залучають їх до колективної пізнавальної діяльності, дискусій 
перспективними видаються техніки «перевернутого класу», запис і застосування відео 
лекцій, проведення скайп-лекцій для виїзних курсів ПК. Як показала практика окремих 
викладачів, перенесення подачі теоретичного матеріалу за межі аудиторії (техніка 
перевернутого класу) допомагає виділити більшу кількість часу на заняття для розвитку 
важливих в сучасному світі навичок – ведення дискусії, критичного мислення, створення 
власних проектів. Удосконаленню особистісно-професійної компетентності педагогів 
сприяють застосування таких форм і технік: фасилітаційна техніка, колективна робота в 
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форматі brainstorming, заняття у форматі Workshop, інтерактивні заняття з елементами 
тренінгу, арт-терапія, техніки та прийоми емоційно-психологічного розвантаження тощо. 

У І півріччі 2018 року на курсах ПК продовжений досвід проектної роботи слухачів, 
яка базується на Інтернеті як на основному джерелі інформації – веб-квести. У класичному 
розумінні веб-квест (web-quest) – це проблемне завдання з елементами рольової гри, для 
виконання якого використовуються Інтернет-ресурси. Зазначена технологія передбачала 
роботу та навчання в команді, що зумовлено необхідністю підготовки компетентних 
фахівців, ефективного навчання учнів та підвищення фахової майстерності педагогів, які 
здатні самостійно і в команді вирішувати проблеми, використовуючи мережу Інтернет, веб-
технології та рольові ігри. Веб-квести спрямовані на розвиток критичного мислення 
слухачів, вмінь порівнювати, аналізувати, узагальнювати і робити висновки. Веб-квести 
застосовувались на різних рівнях навчання, передбачали охоплення окремої проблеми, 
навчального предмету, теми, ставали міжпредметними. 

 
 Освітні програми, навчальні дисципліни (навчальні курси) 
 
Зміст навчання слухачів та студентів формувався на основі освітньо-кваліфікаційних 

характеристик та визначався освітньо-професійними програмами, структурно-логічною 
схемою підготовки, навчальними планами, робочими навчальними планами, індивідуальним 
навчальним планом студента, навчально-методичними комплексами навчальних дисциплін 
(навчальними та робочими програмами навчальних дисциплін).  Освітні програми ПК та П 
оновлюються щорічно на 30% з урахуванням у їх змісті основних задач реформування 
освіти, освітянських потреб та регіональних особливостей. 

На основі Типової освітньої програми підготовки педагогічних працівників для 
роботи в умовах Нової української школи розроблені та затверджені освітні програми, 
навчальні та навчально-тематичні плани підготовки регіональних тренерів та педагогів, які 
будуть впроваджувати Державний стандарт початкової загальної освіти у 2018-2019 і 2019-
2020 н. р.: 

- для вчителів початкової школи, які навчатимуть учнів перших класів у 2018-2019 
навчальному році, учителів закладів загальної середньої освіти (класів), в яких діти 
навчаються мовами національних меншин; 

- для заступників директорів закладів загальної середньої освіти з навчально-
виховної роботи у початкових класах; 

- для вчителів іноземних мов, які навчатимуть учнів перших класів у 2018-2019 
навчальному році; 

- для учителів-предметників фізичної культури, які навчатимуть учнів перших класів 
у 2018-2019 навчальному році; 

- для учителів-предметників інтегрованого курсу «Мистецтво», які навчатимуть 
учнів перших класів у 2018-2019 навчальному році; 

- для вчителів початкової школи, які навчатимуть учнів перших класів у 2019-2020 
навчальному році; 

- для педагогів, які здійснюватимуть супервізію. 
Зміст перепідготовки з ліцензованих спеціальностей виражається у 3 акредитованих 

освітньо-професійних програмах (ОПП) за спеціальностями 011 Освітні, педагогічні науки; 
073 Менеджмент, 053 Психологія та 65 навчальних дисциплінах інваріантної та варіативної 
складової навчальних планів (таблиця 4.4.1). В основу освітніх програм були покладені 
галузеві стандарти вищої освіти, враховувався зміст акредитованих освітніх програм, 
розроблених колегами з інших вишів.  

Щодо освітньо-професійних програм другого (магістерського) рівня, що реалізуються 
в КЗ СОІППО, то наприкінці 2018 року вони були акредитовані (наказ Міністерства освіти і 
науки України від 08 січня 2019 року № 13) . Освітні програми з підготовки здобувачів вищої 
освіти на другому (магістерському) рівні, що започатковані в рамках ліцензованих 
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спеціальностей і реалізуються на кафедрах та перелік освітніх компонентів, що передбачені 
відповідною освітньою програмою розміщені на веб-сайті КЗ СОІППО.  

Навчальні програми дисциплін є складовими стандарту вищої освіти, розробляються 
згідно з вимогами відповідних ОПП підготовки фахівців та навчальних планів, визначають 
роль і значення відповідної навчальної дисципліни у підготовці та майбутній професійній 
діяльності фахівця; основні риси творчої діяльності, необхідні для успішної роботи фахівця, 
а також характер навчально-пізнавальних проблем і завдань, що сприяють формуванню цих 
рис; найважливіші світоглядні ідеї та категорії, що підлягають засвоєнню на конкретній 
змістовній основі; зміст навчання з дисципліни; очікувані результати навчання, а також рівні 
їх сформованості. У цілому, зазначені компоненти навчальної програми є конкретним 
відображенням цілей навчання, на досягнення яких повинні бути спрямовані зусилля 
педагогів і студентів у процесі навчання.  

Програми навчальних дисциплін містять відповідні змістовні модулі, забезпечують 
формування певних компетентностей, зазначених в ОПП.  

Навчальні та робочі навчальні програми дисциплін розробляються відповідними 
кафедрами інституту, а відповідальність за їх розробку покладається на завідувачів кафедр. 
При розробці навчальних програм кафедри враховують перспективні напрями розвитку 
відповідної науки; новітні досягнення науки і технологій; забезпечують наступність та 
необхідні міждисциплінарні зв’язки, мотивацію навчання, виховання інтересу до 
спеціальності, розуміння суспільної значущості своєї праці. 

Зміст підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників у  
2018/19 навчальному році виражався у 53 навчальних дисциплінах та 118 спецкурсах, 
закріплених за кафедрами КЗ СОІППО (таблиця 4.4.1).  

Таблиця 4.4.1 
Закріплення навчальних дисциплін, спецкурсів,  експрес-курсів та курсів за вибором 

за кафедрами КЗ СОІППО на 2018/19 навчальний рік 
 

№ 
з/п 

Назва начальної дисципліни, спецкурсу, 
експрес-курсів ПСОМ ТМЗО СГО П ОІТ 

У
сь

ог
о 

1 Навчальні дисципліни інваріантної складової 
НТП підвищення кваліфікації 10 19 7 12 5 53 

2 Спецкурси варіативної складової НТП 
підвищення кваліфікації 40 30 22 25 1 118 

3 Навчальні дисципліни інваріантної складової 
НТП перепідготовки 19 - 2 16 - 37 

4 Навчальні дисципліни варіативної складової 
НТП перепідготовки 19 - 1 4 4 28 

 Усього: 88 49 32 57 10 236 
 Експрес-курси кафедри 1 6 1 1 7 16 
 Курси за вибором кафедри 11 18 15 10 10 64 

 
На 2018/19 н. р. кафедрами було запропоновано 16 експрес-курсів з соціально-

гуманітарної, фундаментальної, психолого-педагогічної, методичної, інформаційно-
технологічної підготовки працівників галузі освіти.  

Виконуючи вимогу законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» 
(ст. 27) у  2018 році освітянам закладів загальної середньої освіти надані нові можливості 
щодо щорічного підвищення кваліфікації та вибору форм та змісту підвищення власної 
кваліфікації, зокрема,  курси за вибором.  

Курси за вибором – це щорічні курси підвищення кваліфікації для педагогічних 
працівників закладів загальної середньої освіти. Курси за вибором носять інноваційний 
характер в освітній діяльності інституту, охоплюють фахову та загальноосвітну 
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проблематику, розширюють межі фахових компетентностей та підвищують 
загальнокультурний рівень вчителів, надають можливість педагогам свідомо та самостійно 
обрати проблему і зміст курсів щорічного підвищення кваліфікації.  

Мета курсів за вибором – задоволення індивідуальних освітніх інтересів, потреб і 
нахилів педагогів закладів загальної середньої освіти у форматі щорічного підвищення 
кваліфікації. Курси за вибором покликані забезпечити гнучку систему підвищення 
кваліфкації, яка дає змогу педагогам закладів загальної середньої освіти обрати кожного 
року індивідуальну освітню програму підвищення кваліфікації. Вибір курсів педагогами 
закладів загальної середньої освіти повинен бути вільним, відповідати їх освітнім інтересам, 
потребам і нахилам. 

Протягом звітного періоду розроблене Положення «Про курси за вибором для 
щорічного підвищення кваліфікації педагогів закладів загальної середньої освіти» 
спрямоване на вдосконалення функціонування загальнонаціональної системи підвищення 
кваліфікації фахівців для професійної діяльності у сфері освіти, забезпечення права педагогів 
на безперервну освіту. Положення встановлює правові, навчально-методичні, організаційні 
та інші засади впровадження у систему післядипломної педагогічної освіти курсів за 
вибором, створює умови для щорічного підвищення кваліфікації, забезпечення потреб 
освітян та закладів освіти в безперервному оновленні змісту програм підвищення 
кваліфікації. 

Зміст курсів за вибором не повторює зміст традиційних фахових курсів підвищення 
кваліфікації, але може доповнювати їх, мати інтегрований характер. Частина курсів за 
вибором спрямована на вдосконалення знань, вмінь і практичних навичок педагогів у частині 
роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. У 2018 році  до переліку курсів за 
вибором увійшли також такі актуальні та проблемні тематики, як: реформування початкової 
освіти відповідно до Концепції Нової української школи (інтегроване навчання, 
компетентнісний підхід, корпоративне навчання, безпека освітнього середовища, розвиток 
критичного мислення та креативності); робота з авторськими програмами, медіаграмотність, 
розвиток професійних компетентностей, питання інклюзивної освіти, стресостійкість усіх 
учасників навчального процесу тощо.   

На 2018/19 н. р. кафедрами було запропоновано 64 теми курсів за вибором. Перелік 
курсів за вибором оприлюднений на сайті інституту ( http://www.soippo.edu.ua/ index.php/navchalna-

robota/56-pidvishchennya-kvalifikatsiji/2581-perelik-kursiv-za-viborom-dlya-pedagogiv-zakladiv-zagalnoji-serednoji-osviti), 
завдяки чому вчителі можуть самостійно обирати тематику та час проходження курсової 
підготовки.  

Курси за вибором це нова форма роботи, яка покликана врахувати індивідуальні 
освітні потреби педагогів та пропозиції слухачів, таким чином колектив КЗ СОІППО готовий 
до тісної та плідної співпраці із освітнім загалом Сумської області. 

Такі авторські курси як «Компетентнісно-орієнтована освіта як інструмент 
формування конкурентноспроможного випускника нової української школи» (Луценко С.М., 
Ніколаєнко С.П.), «Організаційно-методичні засади інклюзивного навчання дітей з 
порушенням опорно-рухового апарату» (Прядко Л.О.), «Основи сучасної української 
літературної мови за професійним спрямуванням» (П’ятаченко Ю.В.), «Хмарні сервіси в 
професійній діяльності педагога» (Ніколаєнко М.С.) та ін. проводились з педагогічними 
колективами закладів освіти із застосування технології корпоративного навчання.  

Як засвідчує практика, корпоративне навчання є прикладом інноваційного за формою 
і змістом навчання педагогічного персоналу в системі внутрішньофірмової підготовки 
закладу освіти. В основі такого навчання міститься ідея командного підходу до процесу 
придбання нових знань, нових моделей мислення та підвищення кваліфікації педагогів, за 
допомогою якого формується новий «виробничий потенціал» сучасного закладу освіти, 
орієнтація на спільну мету або завдання; співпраця членів команди і координація їх зусиль на 
здійснення цієї мети; регулярна взаємодія членів команди. Застосування командного підходу 
при корпоративному навчанні, як засвідчують відгуки вчителів, надасть можливість закладу 
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освіти розв’язувати стратегічно важливі завдання освітньої організації, отримувати і 
впроваджувати нові професійно орієнтовані знання і технології, виробляти у членів 
колективу спільне бачення – це загальні ідеї, цілі, цінності, образ майбутнього школи, 
способи досягнення цього образу, шлях до нього. 

При формуванні змістової складової курсів підвищення кваліфікації працівників 
галузі освіти були враховані Типова освітня програма підготовки педагогічних працівників 
для роботи в умовах Нової української школи, рекомендації МОН України. 

 
 Форми навчання слухачів та студентів 

 
Підвищення кваліфікації слухачів у КЗ СОІППО передбачає навчання педагогічних 

працівників на курсах ПК очної, очно-дистанційної чи дистанційної форм навчання, а також 
навчання за індивідуальним планом та графіком та стажування науково-педагогічних 
працівників на кафедрах закладу. Можлива комбінована форма навчання, яка передбачає 
інтеграцію різних форм або їх окремих елементів (таблиця 4.4.2; 4.4.3).  

Підготовка студентів за ліцензованими спеціальностями та акредитованими освітньо-
професійними програмами за другим (магістерським) рівнем вищої освіти напряму 
перепідготовки в інституті здійснюється за такими основними формами:  

 – денна, яка є основною формою здобуття певного рівня освіти або кваліфікації з 
відривом від виробництва; 

–  заочна, яка є формою здобуття певного рівня освіти або кваліфікації без відриву від 
виробництва. 

У системі безперервної освіти педагогічних працівників передбачається обов'язкове 
відбиття ідей компетентнісного підходу в системі ПК і перепідготовки та діє проект 
упровадження проблемно-тематичних курсів, серед пріоритетних напрямів якого є тема 
компетентнісного підходу.  

Терміни навчання за відповідними формами визначалися можливостями виконання 
освітньо-професійної програми певного рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня.  
Різноманітність пропонованих форм навчання та викладання, оптимальний вибір методів 
навчання, правильна організація самостійної роботи слухачів та студентів, застосування 
таких форм взаємодії як інтерактивне та кооперативне навчання, застосування технічних 
засобів та технологій електронного навчання забезпечують якість технології освіти, форм 
взаємодії між викладачем та студентами. Недостатній педагогічний супровід слухачів 
індивідуальної форми навчання можна компенсувати шляхом адаптації та апробації 
електронних (дистанційних) курсів для слухачів індивідуальної форми навчання. 

Таблиця 4.4.2 
Основні напрями та організаційні форми підвищення кваліфікації педагогів області 

 
Форми навчання 

№ 
з/п 

Види курсів 
підвищення 
кваліфікації О

чн
а 

О
чн

а 
(в

иї
зн

і) 
О

чн
о-

ди
ст
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(з
а 

К
Т

С
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Документ про освіту 

1 Фахові курси + + + + + + Свідоцтво (дає право на атестацію) 
2 Проблемно-

тематичні курси 
  + +  + Свідоцтво (дає право на атестацію) 

3 Експрес-курси  + +     Сертифікат (дає право викладати 
дисципліну, запроваджувати новітню 
технологію, дає право накопичувати години 
щорічних курсів  ПК для атестації) 

4 Курси за вибором + +     Сертифікат (дає право накопичувати години 
щорічних курсів  ПК для атестації) 

5 Стажування   +    Свідоцтво (дає право на атестацію) 



65 
 

Таблиця 4.4.3 
 

Основні форми підвищення кваліфікації 
керівних та педагогічних кадрів Сумської області у КЗ СОІППО у 2018 році 

 
 

Кількість годин 
 

Форма 
навчання Тривалість курсів 

Усього Аудитор-
на 

Самос-
тійна 

робота 

Напрямок курсів, категорія педагогічних 
працівників Примітки Документ про 

освіту 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Очна 2 тижні 150 84 66 Фахові курси: 

 педагогічні працівники, що мають 
кваліфікаційні категорії «спеціаліст», «спеціаліст ІІ 
категорії»; 
 учителі, що викладають два та більше 
предметів; 
 викладачі ЗВО І-ІІ р.а., ПТНЗ 
 
 

З повним відривом 
від педагогічної 
діяльності 

Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації 

Очно- 
дистанційна 
(повні) 

1 тиждень- 
настановна сесія; 
4 тижні – самостійна 
робота; 
1 тиждень- 
екзаменаційна сесія 

150 84 66 Фахові курси з оволодінням програмою Intel® 
«Навчання для майбутнього»: 
 педагогічні працівники, що мають 
кваліфікаційні категорії  «спеціаліст», 
«спеціаліст ІІ категорії», «спеціаліст І категорії», 
«спеціаліст вищої категорії»; 
 викладачі ЗВО І-ІІ р.а., ПТНЗ;  
Проблемно-тематичні курси:  
 педагогічні працівники, що мають кваліфікаційні 
категорії  «спеціаліст», «спеціаліст ІІ категорії», 
«спеціаліст І категорії», «спеціаліст вищої 
категорії»; 
 директори ЗНЗ, НВК, спеціальних шкіл – 
інтернатів; 
 керівні кадри навчальних закладів області. 
 
 
 

З частковим 
відривом від 
педагогічної 
діяльності 

Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Очно- 
дистанційна 
(скорочені) 

1 тиждень- 
настановна сесія; 
4 тижні – самостійна 
робота; 
3 дні – 
екзаменаційна сесія 

150 66 84 Фахові курси: 
педагогічні працівники, що мають кваліфікаційні 
категорії «спеціаліст І категорії», «спеціаліст вищої 
категорії» 

З частковим 
відривом від 
педагогічної 
діяльності 

Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації 

Очно- 
дистанційна за 
кредитно- 
трансферною 
системою 
навчання 

1 тиждень- 
організаційно- 
настановна сесія; 
16 тижнів – 
керована самостійна 
робота; 
3 дні – залікова 
сесія 

«спеціа- 
ліст ІІ 
категорії» – 
167 год. 
«спеціа- 
ліст І 
категорії» – 
185 год. 
«спеціа- 
ліст вищої 
категорії» – 
200 год. 

104 
 
 
104 
 
 
 
102 

63 
 
 
81 
 
 
 
98 

Фахові курси (для окремих категорій слухачів) З частковим 
відривом від 
педагогічної 
діяльності 

Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації 

Дистанційна 4 місяці 180 16 164 Фахові курси: 
 заступники директорів ЗНЗ; 
 учителі англійської мови; 
 учителі математики; 
 учителі історії та суспільних дисциплін; 
 учителі початкових класів; 
 учителі української мови та літератури; 
 учителі російської мови та зарубіжної 
літератури; 
 учителі інформатики; 
 учителі фізики, астрономії; 
 учителі географії, економіки; 
 учителі хімії; 
 учителі біології; 
 вихователі ДНЗ 
 
 
 

Без відриву від 
педагогічної 
діяльності 

Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Експрес- курси 1 тиждень 40 40 —  педагоги, що викладають нові навчальні 

предмети; 
 педагоги, що оволодівають інноваційними 
освітніми технологіями 

З відривом від 
педагогічної 
діяльності 

Сертифікат (дає 
право викладати 
дисципліну чи 
впроваджувати 
технологію) 

Курси за 
вибором 

3 дні 30 24 6  педагоги різних спеціальностей незалежно 
від стажу, досвіду і кваліфікаційної категорії, що 
накопичують щорічні курси ПК 

З відривом від 
педагогічної 
діяльності 

Сертифікат 

Стажування 4 тижні 150 — 150 Викладачі вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня 
акредитації; 
методисти районних (міських) відділів освіти. 

Без відриву від 
педагогічної 
діяльності 

Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації 
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 Дистанційне навчання, електронні освітні ресурси 
 

Упровадження та супровід дистанційної форми ПК слухачів у КЗ СОІППО забезпечує 
сектор дистанційної освіти навчального відділу, який у своїй роботі взаємодіє з кафедрами та 
іншими структурними підрозділами інституту.  

Нормативно-правовою базою підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів за 
дистанційною формою навчання виступають Закон України «Про вищу освіту», положення 
«Про дистанційне навчання» (наказ МОН України «Про затвердження Положення про 
дистанційне навчання» від 25.04.2013 року № 466 із змінами, внесеними згідно з наказами 
МОН України №660 від 01.06.2013; № 761 від 14.07.2015) та положення КЗ СОІППО «Про 
дистанційну форму організації навчального процесу при підвищенні кваліфікації керівних і 
педагогічних кадрів». 

Організація дистанційної форми ПК у КЗ СОІППО відбувається завдяки освітньому 
ресурсу: сайту dl.soippo.edu.ua, на основі програмної оболонки Moodle 2.3.1+, яка забезпечує 
розроблення та використання веб-ресурсів з навчальною метою управління навчальним 
процесом та необхідні види навчальної взаємодії між суб’єктами дистанційного навчання у 
синхронному та асинхронному режимах із забезпеченням цілодобового доступу до таких 
ресурсів (таблиця 4.4.4). 

Таблиця 4.4.4 
Використання власних відкритих електронних освітніх ресурсів  

для забезпечення дистанційного навчання у КЗ СОІППО 
 

Назва електронного освітнього ресурсу Посилання 
Сайти 

КЗ СОІППО http://soippo.edu.ua 
Розвиток ІК-компетентності педагогів Сумщини  
(в рамках державного стандарту початкової загальної 
освіти) 

https://sites.google.com/site/shodynky; 
 

Медіаосвітній простір Сумщини https://sites.google.com/site/mediaosvitasoippo; 
Я – Медіаграмотний  https://sites.google.com/site/nlpkvest 
Технології WEB 2.0 для оптимізації праці вчителя https://sites.google.com/site/iktoptim/home 
Кафедра освітніх та інформаційних технологій https://sites.google.com/site/iktsoippo 
Обдарована учнівська молодь Сумщини http://umnisumy.at.ua 
Блоги 
Левеня на Сумщині  http://sumylevenia.blogspot.com 
Блог-квест від абака до персонального комп’ютера http://blucfi.blogspot.com 
Електронне портфоліо педагога http://mainfi.blogspot.com 
Електронне навчання http://envlsp.blogspot.com 
Серія блогів «Освітній Web-квест» https://sites.google.com/site/iktsoippo/osvitnij-veb-kvest 
Освітні конфетті http://konfettislad.blogspot.com/ 
Філософ https://filosofts.blogspot.com/ 
Освіта в вимірі 4 промислової революції та сучасної 
філософії освіти. Канал на YOUTUBE 

https://www.youtube.com/channel/UCEDX7EO2y5dJS
HGbVzx1VwA 

Педагогічні спільноти 
Регіональний Інтернет-проект з міжнародною участю 
«Сумські літописи» 

http://istoriya.soippo.edu.ua 

Вікі-спільнота професійного розвитку педагогів 
Сумщини 

http://wiki.soippo.edu.ua 

Мобільна сторінка методиста http://soippo.edu.ua/index.php/mobilna-storinka-
metodista 

Дистанційна освіта 
Дистанційні освітні технології у процесі підвищення 
кваліфікації, що сприяє створенню електронного 
контенту навчального призначення і містить тексти 
лекцій, медіа-уроки, інтерактивні тексти, тренажери, 
словники, корисні посилання  

http://dl.soippo.edu.ua 

 



69 
 

Курси ПК за дистанційною формою навчання у 2018 році пройшли 535 осіб (загалом 
35 навчальних груп) за 11-ма спеціальностями ПК (учителів української мови та літератури, 
іноземної мови, інформатики, основ здоров’я основної школи, математики,  біології та 
природознавства, географії та економіки, історії та суспільних дисциплін, вихователі 
дошкільних навчальних закладів, учителі початкових класів, фізики та астрономії, 
математики, хімії) та 5 спеціальностями ПК викладачів ВНЗ, ПТНЗ. 

Кількість слухачів курсів ПК за дистанційною формою навчання ілюструють діаграми 
(рисунок 4.4.1; 4.4.2). 
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Рис. 4.4.1. Кількість педагогів ЗНЗ та ДНЗ за спеціальностями 
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Рис. 4.4.2. Кількість викладачів ВНЗ та ПТНЗ за спеціальностями, що навчалися 
дистанційно  
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Організаційна модель ПК за дистанційною формою складається з трьох етапів: 
настановної сесії (реєстрація слухачів і проходження вхідного діагностування); 
дистанційного навчання (виконання передбачених навчальних завдань) та екзаменаційної 
сесії (проходження вихідного діагностування, захист екзаменаційної письмової роботи). 

Навчально-тематичні плани ПК передбачають опанування п’яти змістових блоків: ІКТ 
у викладанні предметів, соціально-гуманітарний модуль, педагогічна психологія, педагогічна 
інноватика, теорія та методика викладання предмету. Кожен модуль має типову структуру та 
містить: теоретичний матеріал, інтерактивні завдання, практичні роботи, чати та контрольне 
тестування. До навчально-методичного забезпечення ПК за дистанційною формою належать 
дистанційні курси та матеріали, що регламентують методику та порядок проведення 
навчальних занять, послідовність виконання практикумів і контрольних завдань. 
Дистанційний курс розробляється викладачем інституту з певної дисципліни або колективом 
авторів і містить органічно пов’язані структурні блоки.  

З метою підвищення якості дистанційної освіти у 2018 році сектор дистанційної освіти 
СОІППО провів навчально-методичний семінар «Створення контенту для якісної 
дистанційної освіти педагогів». Були розглянуті питання:  

1. Оформлення лекційних матеріалів, практичних робіт. 
2. Можливості ресурсу Google. Обліковий запис(профіль) та додатки Google. 
3. Створення відеоматеріалів (відео лекцій, відео презентацій). 
4. Додаток Google Диск. Завантаження та створення документів. 
5. Відеохостинг YouTube. Налаштування власного каналу. Завантаження відео.  
6. Офрормлення подачі відеоматеріалів для розміщення на навчальний ресурс Moodle. 
 

Таким чином, протягом 2014-2018 років, відсоток слухачів курсів ПК, що навчалися за 
дистанційною формою, зріс з 9% до 14% (рисунок 4.4.3). 
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Рис. 4.4.3. Кількість слухачів курсів ПК за дистанційною формою навчання 
  

 Забезпечення відповідності внутрішньої системи якості освіти та 
освітньої діяльності  

 

Усвідомлюючи важливість упровадження системи управління якістю освітньої 
діяльності, спрямованої на забезпечення надання високоякісних освітніх послуг, підготовку 
конкурентоспроможних фахівців, ректорат КЗ СОІППО працював над подальшим розвитком 
внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності в інституті, апробацією її 
сучасних механізмів. У 2018 році наявна у КЗ СОІППО внутрішня система забезпечення якості 
освітньої діяльності відповідала чинним державним вимогам, базувалася на засадах Закону України 
«Про вищу освіту» та відповідала основним цілям і завданням, зазначеним у Статуті інституту 
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та в Концепції освітньої діяльності комунального закладу Сумський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти. Система забезпечення якості спрямована на реалізацію 
потреб і прав учасників освітнього процесу та регламентується положеннями:  

- Положення про систему контролю якості навчального процесу у Сумському 
обласному інституті післядипломної педагогічної освіти (2013);  

- Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та 
якості вищої освіти у комунальному закладі Сумський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти  (2016). 

Відповідно до Концепції освітньої діяльності, представленої у новій редакції Статуту, 
інститут здійснює освітню діяльність з метою запровадження гнучкої системи безперервної 
освіти педагогічних та науково-педагогічних працівників галузі освіти області, забезпечення 
підвищення кваліфікації, перепідготовки і стажування, здобуття особами вищої освіти 
відповідного ступеня за обраними ними спеціальностями. 

Порядок організації освітньої діяльності КЗ СОІППО враховує необхідність здійснення 
заходів у системі внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності інституту. Система 
забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти КЗ СОІППО регламентує 
здійснення відповідних процедур забезпечення якості освіти. 

Політика КЗ СОІППО щодо забезпечення якості спрямована на постійне покращення 
рівня вищої освіти та освітньої діяльності з підвищення кваліфікації працівників галузі освіти 
й реалізується шляхом здійснення першочергових заходів та внутрішніх процедур, а саме 
здійснення внутрішнього освітнього аудиту, що регламентується нормативно-правовими 
документами: 

 Постанова КМУ від 28 вересня 2011 р. № 1001 «Деякі питання утворення 
структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення  такого аудиту в міністерствах, 
інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних 
установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів 
виконавчої влади» (редакція від 17.12.2016); 

 Наказ МОН України від 17.06.2013 № 770 «Про координацію заходів щодо 
здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів»; 

 Розпорядження голови Сумської ОДА від 27.08.2014 № 369-ОД «Про утворення 
робочої групи з вироблення стратегічних напрямів для запровадження системи внутрішнього 
контролю та внесення змін до Порядку проведення внутрішнього аудиту в структурних 
підрозділах Сумської обласної державної адміністрації та бюджетних установах, що належать 
до сфери її управління»; 

 Наказ Департаменту освіти і науки Сумської ОДА від 12.01.2017 № 13-ОД «Про 
утворення робочої групи».  

Серед основних принципів освітньої діяльності КЗ СОІППО: активна участь усіх 
працівників інституту у забезпеченні якісної освітньої діяльності та залучення всіх категорій 
працівників інституту до заходів із забезпечення якості освітньої діяльності. Система 
забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти КЗ СОІППО регламентує 
здійснення процедур забезпечення якості освіти відповідно до визначених принципів. 

Протягом звітного періоду забезпечено публічність та доступність інформації про 
зміст освітніх програм, навчальних та навчально-тематичних  планів підвищення 
кваліфікації. Урізноманітнено перелік дисциплін (спецкурсів), курсів за вибором, створено 
можливості для самостійного вибору педагогами змісту підвищення кваліфікації, реалізації 
гнучких траєкторій навчання. 

Протягом 2018 року відповідно до наказів ректора КЗ СОІППО спеціально створені 
комісії проводили внутрішній освітній аудит навчально-методичного забезпечення профільних 
навчальних дисциплін кафедр інституту: освітніх програм, навчальних планів, навчально-
тематичних планів (застосування ефективних механізмів їх розроблення та затвердження), 
наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, облік навчально-
методичних комплексів, робочих навчальних програм. 
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Відповідно до наказу ректора КЗ СОІППО № 70-ОД від 13.06.2018 створена робоча 
група та розроблений «План заходів щодо підвищення якості надання освітніх послуг на 
курсах підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів області». 

У найближчій перспективі 2019 року: 
- внесення змін до «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти в КЗ СОІППО»; 
-  перегляд основних принципів освітньої діяльності та політики КЗ СОІППО щодо 

забезпечення покращення рівня якості освітньої діяльності з підвищення кваліфікації 
працівників галузі освіти; 

- започаткування онлайн-опитування слухачів курсів щодо оцінювання ними змісту, 
стану організації підвищення кваліфікації, результативності курсів, здатності задовольняти їх 
очікування; 

- забезпечення якості викладацького складу: педагогічних та науково-педагогічних 
працівників; 

- забезпечення наявності необхідних інформаційних ресурсів для організації 
освітнього процесу. 

 
 Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу 

 
Матеріально-технічна база інституту у 2018 році у цілому відповідає вимогам до 

забезпечення освітнього процесу у закладах вищої освіти. Інститут має розвинену матеріально-
технічну базу: 1 навчальний корпус, спортивну залу, актову залу, бібліотеку з читальним 
залом, стадіон, їдальню, медичний пункт, гуртожиток.  Загальна і навчальна площа будівель 
інституту становить 4377,6 кв. метрів та 1311,5 кв. метрів відповідно. З метою проведення 
навчальних занять використовуються також приміщення для науково-педагогічних 
працівників, бібліотека та читальна зала (з огляду на малочисельність навчальних груп).  

Тому фактичне значення забезпеченості інституту приміщеннями для здійснення 
освітнього процесу становить 2085,5 кв. Забезпеченість приміщеннями для проведення 
навчальних занять та контрольних заходів для фактичного контингенту студентів та 
заявленого обсягу з урахуванням навчання за змінами складає 2,4 кв. м. на одну особу.  

Право власності, оперативного управління чи користування основними засобами для 
здійснення освітнього процесу в закладі на строк, необхідний для завершення повного циклу 
освітньої діяльності засвідчене відповідними документами. Усі навчальні та адміністративні 
приміщення відповідають вимогам техніки безпеки та забезпечують умови життєдіяльності 
щодо освітлення, теплового та повітряного режиму. Режими роботи навчального 
устаткування та обладнання відповідають нормативним вимогам, санітарним нормам, 
вимогам правил пожежної безпеки (лист Сумського міського відділу управління державної 
служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області від 01.11.2018 № 1097 про 
погодження щодо проходження ліцензування та акредитації освітніх програм у 
комунальному закладі Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти; 
висновок на відповідність санітарно-гігієнічним нормам приміщень державної санітарно-
епідеміологічної експертизи від 28.04.2016 № 05.03.02-04/15098; протокол державної 
санітарно-епідеміологічної експертизи від 28.04.2016 № 117). 

Освітній процес у 2018 році відбувався у 15 приміщеннях для занять (лекційних 
аудиторій, кабінетів), 5 комп’ютерних класів, розрахованих на 55 посадкових місць. Класи 
обладнані персональними комп’ютерами на базі процесорів Intel Celeron 430 – 10 стаціонарних 
робочих місць, ноутбуками Asus K50IJ на базі Intel Celeron Dual-Core T3000 – 10 мобільних 
робочих місць, ноутбуками Prestigio smartbook 141С на базі Intel Atom Z8350 – 15 робочих 
місць, персональними комп’ютерами на базі процесорів Core 2 Duo – 20 стаціонарних робочих 
місць. Усі персональні комп’ютери оснащені рідкокристалічними моніторами 17” та 19” 
виробництва Acer та Phillips. Комп’ютери з’єднані у локальну мережу з виходом до всесвітньої 
мережі Інтернет. Робота мережі мобільного класу організована за бездротовою технологією 
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WiFi. Детальніше обладнання, устаткування та програмне забезпечення спеціалізованих 
комп’ютерних лабораторій описано у таблиці 4.4.5. 

Таблиця 4.4.5  
Обладнання, устаткування та програмне забезпечення  

спеціалізованих комп’ютерних класів 
 

Найменування комп’ютерних класів,  
їх площа кв. метрів 

Кількість 
персональних 

комп’ютерів, із 
строком 

використання не 
більше 8 років  

Найменування 
пакетів 

прикладних 
програм (у тому 

числі 
ліцензованих) 

Наявність 
каналів 

доступу до 
Інтернету 

(так/ні) 
Комп’ютерний клас № 302а – 51,7 кв.м. - MS Office так 
Комп’ютерний клас № 302б – 52,4 кв.м.  - MS Office так 
Комп’ютерний клас № 303 – 51,1 кв.м. - MS Office так 
Комп’ютерний клас № 304 – 50,6 кв.м. - MS Office так 
Комп’ютерний клас №301 – 51,8 кв.м. 21 MS Office так 
Комп’ютерний клас№ 206 – 51,0 кв.м. 16 MS Office так 

 
Комп’ютерний парк інституту нараховує 97 стаціонарних машин та 32 ноутбуки. 

Забезпеченість мультимедійним обладнанням для одночасного використання в навчальних 
аудиторіях складає більше 30% від кількості аудиторій.  

Кафедри інституту мають 10 приміщень для науково-педагогічних (педагогічних) 
працівників і обладнання, яке відповідає необхідним вимогам щодо виконання освітніх 
програм. Кабінети науково-педагогічних працівників обладнані комп’ютерною технікою, 
зокрема сканерами у кількості 3 шт., монохромними лазерними принтерами у кількості 15 шт., 
багатофункціональними пристроями. 

Відділ технічних засобів навчання має у своєму розпорядженні 2 мобільні і 5 
стаціонарних мультимедійних комплектів, що включають у себе два ноутбуки Acer Aspire 
5315, ноутбук Asus K50IJ, ноутбук ACER 5732ZG, та три ноутбуки DELL Vostro 3558, два 
мультимедійні проектори Benq MP 532, мультимедійні проектори: NEC NP40, NEC VT491, 
NEC VE281X, Benq MS 512, Optoma DX 349, два проекційні екрани Sopar, а також дві 
інтерактивні дошки SMART Board V280, одна інтерактивна дошка Polyvision WT1610, три 
інтерактивні мультимедійні комплекси на базі інтерактивного проектору Epson EB-680Wi. 
Один навчальний кабінет оснащено інтерактивною панеллю Prestigio MultiBoard PMB14L650. 
Також в наявності відеомагнітофон Panasonic NV-MV21, телевізор Samsung, музичний центр 
Panasonic RX-DT640, відеокамера Panasonic NV-VZ17. 

Для забезпечення потреб у виготовлені друкованої продукції для освітнього процесу 
працює редакційно-видавничий підрозділ науково-видавничого відділу. На сьогоднішній день 
підрозділ обладнано персональними комп’ютерами на базі Intel Core2 Duo, Intel Pentium 4 та 
трьома персональними комп’ютерами на базі Intel Celeron, 2-ма сканерами: Epson Perfection 
V100 PHOTO, Epson Perfection 3490 PHOTO, копіювальним апаратом CONICA MINOLTA 
bizhab 185, різографом Gestetner DX-4542, кольоровим лазерним принтером Canon LBP 7018c, 
монохромними лазерними принтерами HP LserJet 1018, Canon 6000 (2 шт.), струменевими 
фотопринтерами: Epson L110, Epson L312, Epson L1300, струменевим багатофункціональним 
пристроєм Epson WorkForce Wf-7610. Поліграфічне обладнання (ксерокс, різограф) інституту 
дає змогу забезпечити розмноження матеріалів, необхідних для проведення занять та 
самостійної роботи слухачів та студентів. 

Соціально-побутова сфера представлена їдальнею, загальною площею 228,1 кв. м. на 
100 посадкових місць та медпунктом. Усі іногородні слухачі та студенти, у разі потреби, 
забезпечуються гуртожитком (розрахований на 160 місць), який розташований на території 
інституту.  
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4. 5. Здійснення освітньої діяльності з підвищення кваліфікації та стажування 
працівників галузі освіти 

 
Основними напрямами діяльності ФПКП є: надання освітніх послуг з підвищення 

кваліфікації і стажування, науково-методичне забезпечення системи післядипломної освіти 
фахівців галузі освіти. Фахівці ФПКП здійснюють освітню послугу у сфері вищої освіти 
«Підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів, навчально-допоміжного персоналу 
в галузі освіти». Ліцензований обсяг на ПК слухачів становить 4500 осіб на рік.  

Підвищення кваліфікації, стажування працівників освіти здійснювались на підставі 
укладених договорів, наказу ДОН Сумської ОДА «Про підвищення кваліфікації керівних і 
педагогічних кадрів, навчально-допоміжного персоналу в галузі освіти у 2018 році» від 
03.07.2018 року № 413-ОД та відповідно до графіку навчального процесу з підвищення 
кваліфікації.  

Здійснення освітньої діяльності з підвищення кваліфікації і стажування працівників 
галузі освіти Сумської області відбувалося з урахуванням сучасного етапу реформування 
освітньої галузі, ідеологією якого стала Концепція реалізації державної політики у сфері 
реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, з 
урахуванням та задоволенням нагальних освітянських проблем. 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05.02.2018 № 97 «Про 
затвердження Орієнтовної навчальної програми підготовки тренерів для навчання 
педагогічних працівників, які навчатимуть учнів перших класів у 2018-2019 і 2019-2020 
навчальних роках» та наказу КЗ СОІППО від 05.02.2018 № 11-ОД «Про затвердження плану 
заходів КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти щодо підготовки 
педагогічних працівників Сумської області для роботи в умовах Нової української школи на 
2018 рік», з 07.02.2018р. по 10.02.2018р на базі КЗ СОІППО було проведено навчання 
регіональних тренерів-педагогів для підвищення кваліфікації вчителів, які навчатимуть учнів 
перших класів у 2018-2019 та 2019-2020 навчальних роках.  

З метою підготовки до впровадження нового Державного стандарту початкової 
загальної освіти та успішної організації освітнього процесу в початкових класах Нової 
української школи  у 2018 році   підготовлено 733 учителів, які викладають у 2018-2019 
навчальному році в 1-му класі та 600 учителів, що працюватимуть з першокласниками з 1 
вересня 2019 року (відповідно до наказу від 05.02.2018 року № 11-ОД «Про затвердження 
плану заходів КЗ Сумський ОІППО щодо підготовки педагогічних працівників Сумської 
області для роботи в умовах Нової української школи на 2018 рік»). 

Підготовку та навчання вчителів початкових класів здійснювали сертифіковані 
тренери МОНУ (Декунова З.В., Лавська А.М. – старші викладачі кафедри теорії і методики 
змісту освіти КЗ СОІППО, Юрченко Оксана Михайлівна – заступник директора з НВР 
Конотопської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 3 Конотопської міської ради, Гетьман Оксана 
Миколаївна – заступник директора з НВР загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 8 Охтирської 
міської ради) та  регіональні тренери-педагоги. 

Що стосується навчання вчителів іноземної мови, які працюють з першокласниками:  
Британською радою затверджено та сертифіковані 14 тренерів, (наказ МОН №208, додаток 1 
і 2),  які у травні-червні 2018 року на базі СОІППО підготували до роботи в 1 класах  20 груп 
вчителів англійської мови (536) та 1 групу вчителів німецької мови (15), всього 551 вчителів.   

На виконання наказу Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної 
адміністрації від 22.02.2018 № 116-ОД «Про проведення навчальних семінарів 
«Використання інтерактивних комплексів у освітньому процесі», викладачами інституту 
проведено навчальні семінари «Використання інтерактивних комплексів у освітньому 
процесі» для вчителів початкової школи, які працюють з учнями перших класів у 2018-2019 
навчальному році, навчання пройшли 668 педагогів області.  

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» в КЗ 
СОІППО змінено модель підвищення кваліфікації для педагогів закладів загальної середньої 
освіти, а саме: педагогічним працівникам запропоновано щорічні курси за вибором обсягом 
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30 годин. У 2018 році організовано та забезпечено якісний зміст та кадрове забезпечення  93 
груп курсів за вибором (1659 педагогів) за очною формою навчання.  

Стажування на кафедрах інституту пройшли 138 чоловік: викладачі ВНЗ, вчителі-
методисти ЗЗСО та методисти управлінь, відділів освіти міськвиконкомів (міських рад), 
управлінь, відділів освіти, молоді та спорту райдержадміністрацій, міськвиконкомів.  

 
4. 6. Здійснення підготовки  фахівців з вищою освітою на другому 

(магістерському) рівні вищої освіти за акредитованими освітньо-професійними 
програмами та ліцензованими спеціальностями 

 
На виконання потреб регіону одним із напрямів освітньої діяльності ФПКП 

КЗ СОІППО є здійснення підготовки  фахівців на другому (магістерському) рівні вищої 
освіти за ліцензованими спеціальностями та акредитованими освітньо-професійними 
програмами (таблиця 4.6.1).  

Таблиця 4.6.1 
Ліцензовані напрями підготовки, спеціальності, види освітньої послуги 

№ 
з/п 

Шифр та 
найменування 

галузі знань 
 

Код та найменування 
спеціальності 

Ліцензований 
обсяг Номер і дата рішення 

 Підготовка магістрів 
1 01 Освіта 011 Освітні, педагогічні 

науки (Педагогіка вищої 
школи) 

50 
наказ МОН № 1397л  
від 30.06.2016 

2 05 Соціальні та 
поведінкові науки 

053 Психологія (Практична 
психологія) 50 наказ МОН № 70-л від 

07.04.2017 
3 07 Управління та 

адміністрування 
073 Менеджмент 
(Управління навчальним 
закладом) 

50 
наказ МОН №658 від 
27.04.2017 

Підвищення кваліфікації спеціалістів (Підвищення 
кваліфікації і педагогічних кадрів, навчально-
допоміжного персоналу в галузі освіти) 

4500 
Наказ МОНмолодьспорту 
№ 2951л  
від 29.11.2011 

 
Здобуття особами вищої освіти відповідного ступеня за обраними ними освітньо-

професійними програмами здійснюється на комерційній основі, за кошти фізичних та 
юридичних осіб. 

Навчальними планами, які складені з урахуванням кредитно-трансферної системи 
організації навчального процесу, передбачено вивчення студентами протягом усього 
терміну навчання (1,5 роки – денна форма; 2 роки заочна форма) 69 навчальних дисциплін, 
серед яких: 33 дисципліни складають нормативну частину програми підготовки, 12 – 
дисциплін самостійного вибору навчального закладу, 24 – дисципліни за вибором студентів 
та навчального закладу. 

Викладачами інституту, які забезпечують навчальний процес напряму перепідготовки, 
розроблено 58 робочі програми навчальних дисциплін, решта робочих програм оновлені. 
Навчально-методичне забезпечення спеціальностей відповідає ліцензійним вимогам. У 
наявності пакети комплексних контрольних завдань для перевірки знань з фахової 
підготовки. Розроблено критерії оцінювання знань і вмінь студентів. Центральне місце в 
організації та забезпеченні навчального процесу належить кафедрам, які здійснюють згідно з 
навчальними планами, робочими програмами і розкладом занять читання лекцій, проведення 
лабораторних, семінарських та практичних занять. 

Випусковими є 2 кафедри: педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту та психології 
(таблиця 4.6.2). 
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Таблиця 4.6.2 
 

Розподіл спеціальностей  між структурними підрозділами інституту 
 

Назва кафедри Назва спеціальності, ОПП 
073 Менеджмент 
ОПП  Управління навчальним закладом 

Кафедра педагогіки, спеціальної освіти та 
менеджменту 

011 Освітні, педагогічні науки 
ОПП Педагогіка вищої школи 

Кафедра психології 053 Психологія 
ОПП Практична психологія 

 
Важливу роль у підготовці фахівця відіграє чітко організована самостійна робота 

студентів, яка становить 75% навчальних планів спеціальностей. Самостійною роботою 
передбачено: виконання навчальних тестів, підготовка індивідуальних творчих завдань 
поглибленого вивчення певної теми, робота над проблемними питаннями до розділів тем, 
запропонованих для самостійного вивчення. Самостійна робота студентів забезпечується 
науковою і навчально-методичною літературою бібліотечного фонду інституту. 

В освітній діяльності використовуються різні форми контролю знань студентів: види 
контрольних робіт, тестування, контрольні опитування, реферати, студентські наукові 
роботи, комплексні контрольні роботи, кваліфікаційні комплексні завдання, заліки, іспити, 
захист курсової та кваліфікаційної роботи. Викладачами інституту цього року оновлювалась 
тематика рефератів, завдання комплексних контрольних робіт, тематика курсових 
кваліфікаційних робіт, екзаменаційні питання та завдання. 

Поточний контроль проводиться з метою виявлення якості навчального процесу і його 
результатів. Він здійснюється систематично протягом усього навчального року під час 
занять, семінарів, колоквіумів, ділових ігор, співбесід тощо. Такий контроль забезпечує 
своєчасне виявлення труднощів і мобільність у корекції навчального процесу. Поточний 
контроль здійснюється викладачами за планом факультету, контролюється завідувачами 
кафедр. 

Підсумковий контроль проводиться з метою визначення результатів навчання в цілому. 
Він поділяється на внутрішньо факультетський, ректорський. Вища його форма – державна 
атестація. Державна атестація здійснюється державною екзаменаційною комісією після 
завершення навчання і повного виконання навчального плану вищого навчального закладу 
шляхом підготовки та захисту магістерської дипломної роботи – для ОКР «магістр» та 
складання державного комплексного іспиту чи захисту дипломної роботи – для «спеціаліст». 
На державну атестацію студента виносяться теми кваліфікаційних робіт, що охоплюють всі 
блоки змістовних модулів. Кваліфікаційні роботи мають досить високий рівень і 
відповідають усім вимогам, що висуваються до робіт такого типу. Більшість дипломних 
досліджень проводилися на місцях роботи чи майбутнього працевлаштування випускників. 

У І півріччі 2018 року інститут підготував і випустив 56 фахівців, серед яких: 
магістрів – 33, спеціалістів – 23 особи. Усі випускники 2018 року успішно склали державну 
атестацію. Середній бал успішності за результатами ДЕК – 4,8.  

Наукова діяльність студентів реалізується шляхом участі у науково-практичних 
конференціях, підготовки не менше 2 наукових статей протягом навчання в інституті. 

У 2018 році результатом наукової діяльності студентів стали публікації 20 статей 
загальним обсягом 4 др. арк. у збірнику наукових праць молодих дослідників «Сучасна 
наука: погляд молодих». 

У системі підготовки магістрів важливе місце відводиться стажуванню як одному із 
складових компонентів навчально-виховного процесу. Тривалість і терміни проведення 
стажування зі спеціальностей визначаються освітньо-професійною програмою та навчальним 
планом і становить чотири тижні. Мета стажування – закріплення теоретичних знань і умінь, 
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оволодіння методикою дослідження та експериментування в реальних умовах практичної 
діяльності фахівців цього рівня, розвиток творчих здібностей, збір необхідних для виконання 
кваліфікаційної випускної роботи матеріалів. 

Основним завданням стажування магістрантів є забезпечення поєднання теоретичної 
підготовки з їх практичною діяльністю. Це дає можливість магістранту спробувати свої сили 
в обраній професії, навчитися застосовувати знання, здобуті в процесі теоретичної 
підготовки, під час професійної діяльності. Під час стажування не лише відбувається 
перевірка теоретичної і практичної підготовки магістрів до самостійної роботи, але і 
створюються широкі можливості для збагачення творчого потенціалу особистості. 

У 2018 році базами стажування для студентів напряму перепідготовки були:  
КУ Сумська ЗОШ №24, м. Суми.; Грунський ДНЗ «Барвінок» Грунської сільської ради; 
Краснопільська гімназія; Роменська ЗОШ I-III ступенів №11; Роменський коледж Сумського 
національного аграрного університету; Хмелівський НВК , ЗОШ I-III ступенів – ДНЗ; 
Первинна профспілкова організація Навчально-методичного центру професійно-технічної 
освіти у Сумській області; Державний ліцей-інтернат військово-фізичною підготовкою 
«Кадетський корпус» ім. І.Г. Харитоненка тощо. При оцінюванні рівня стажування 
магістрантів враховуються повнота та якість виконання індивідуального завдання, обсяг та 
якість підібраних інформаційних матеріалів для випускної роботи, обсяг та якість 
заповнення звітного журналу, відгуки співробітників підрозділу, де проходили стажування, 
дисциплінованість магістранта, рівень засвоєння магістрантом основних методик виконання 
наукових досліджень, правил техніки безпеки тощо. Результати стажування показали, що всі 
студенти досить успішно (якість становить 95%) виконали завдання стажування, про що 
свідчать характеристики, надані з баз стажування, відгуки методистів стажування, звітна 
документація. 

Викладачі інституту популяризують ліцензовані спеціальності, їх актуальність та 
перспективи працевлаштування випускників в обласних періодичних виданнях, на сторінках 
журналу «Освіта Сумщини», на сайті інституту, що дозволяє залучати майбутніх 
абітурієнтів до вступу на навчання. Презентація спеціальностей відбувається також під час 
проведення робочих нарад з методистами, з керівниками навчальних закладів, під час 
проведення виїзних курсів ПК, під час стажування магістрантів. 

 
 Формування контингенту студентів за освітньо-професійними програмами 

 
Формування контингенту студентів за освітньо-професійними програмами у 2018 році 

здійснювалося в межах ліцензованого обсягу (50 осіб з кожної програми) та регламентувалося 
правилами прийому доКЗ СОІППО, які складені відповідно до Умов прийому до вищих 
навчальних закладів України у 2017 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки 
України від 13.10.2016 р. за № 1236 «Про затвердження Умов прийому на навчання до вищих 
навчальних закладів України в 2017 році», зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 
04.11.2015 р. за № 1351/27796 та є обов’язковими при прийомі на навчання. 

Підставою для оголошення прийому для здобуття вищої освіти у 2018 році та 
підготовки фахівців другого (магістерського) рівня за освітньо-професійними програмами є 
Ліцензія Міністерства освіти і науки України від 16.05.2017 року (наказ МОН України від 
07.04.2017 № 70-л (вперше); наказ МОН України від 27.04.2017 №  658).  

Відповідно до діючої ліцензії показники формування контингенту студентів за 
освітньо-професійними програмами другого (магістерського) рівня вищої освіти наступні:  

 Педагогіка вищої школи зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки: у 2017 – 14 
осіб, у 2018 – 5 осіб; 

 Управління навчальним закладом зі спеціальності 073 Менеджмент: у 2017 році –  32 
студента (8 студентів – денна форма навчання; 24 студента – заочна форма навчання), у 2018 
році – 29 студентів (6 студентів – денна форма навчання; 23 студента – заочна форма 
навчання); 
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 Практична психологія зі спеціальності 053 Психологія: у 2017 році – 37 студентів (13 
студентів – денна форма навчання; 24 студенти – заочна форма навчання); у 2018 році – 
11 студентів (6 студентів – денна форма навчання; 5 студентів – заочна форма навчання).  

На навчання для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-
професійними програмами приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень 
бакалавра або спеціаліста за відповідним напрямом у закладах вищої освіти. 

Організацію прийому вступників у 2018 році здійснювала приймальна комісія, склад 
якої затверджений наказом ректора, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з 
Положенням про приймальну комісію, затвердженим вченою радою комунального закладу 
Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти від 25.02.2016 р. № 9 (наказ 
від 26.02.2016 р. № 27-ОД) у відповідності до Положення про приймальну комісію вищого 
навчального закладу, затвердженого наказом МОН від 15.10.2015 р. № 1085, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 04.11.2015 р. № 1353/27798.  

До процедури прийому студентів активно залучаються викладачі кафедр, які 
розробляють програми вступних випробувань, проводять тематичні консультації та вступні 
іспити з визначених предметів. Зарахування здійснюється на підставі результатів вступних 
випробувань, додаткового вступного фахового випробування (для абітурієнтів, що вступають 
на навчання на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, 
здобутою за іншою спеціальністю або напрямом підготовки) та за результатами зовнішнього 
незалежного оцінювання (ЗНО) з іноземної мови (за освітньо-професійною програмою 
Практична психологія зі спеціальності 053 Психологія). 

Основною складовою процесу формування контингенту студентів у 2018 році стала 
профорієнтаційна робота, яка є однією з основних напрямів діяльності випускових кафедр, що 
відображається у кафедральному  плані  роботи. Для проведення профорієнтації викладачі 
використовують різноманітні форми роботи. 

Основними завданнями профорієнтаційної роботи є професійно-орієнтовані 
консультації, які забезпечують ознайомлення абітурієнтів зі змістом і перспективами розвитку 
професії, формами та умовами її здобуття, станом та потребами ринку праці в кадрах, 
вимогами професії до особистості. В рамках проведення консультацій абітурієнтам надається в 
повному обсязі інформація про заклад освіти, правила прийому, програми вступних 
випробувань, а також рекламно-інформаційна продукція (буклети, брошури, плакати, 
календарі та ін.). Науково-педагогічні працівники випускових кафедр здійснюють цю роботу 
також шляхом рекламно-інформаційної діяльності у засобах масової інформації (преса, радіо, 
Internet, сайт кафедри) та активно долучаються до проведення в межах інституту Дня 
відкритих дверей. 

На офіційному веб-сайті КЗ СОІППО (http://www.soippo.edu.ua/) на сторінці 
«Абітурієнт» постійно розміщується та оновлюється інформація про заклад освіти, умови та 
правила прийому, вартість навчання, заходи, які проводяться в закладі. 

Важливим завданням є збереження контингенту студентів. З цією метою здійснюється 
система заходів щодо забезпечення належних умов надання освітніх послуг та якості 
навчання. Куратори груп постійно контролюють освітній процес у групах та самостійну 
роботу студентів. На засіданнях випускових кафедр обговорюються результати атестації, 
заліків, екзаменів. На удосконалення навчально-виховного процесу, підвищення його якості, 
забезпечення виховання духовності та культури студентів, зростання у студентської молоді 
соціальної активності та відповідальності за доручену справу спрямована діяльність органів 
студентського самоврядування. 
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 Результати ліцензування та акредитації 
 
Згідно з ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності закладів освіти, 

зміни до яких затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. 
№ 347 у І півріччі 2018 року проведений аналіз нових вимог до показників (нормативів) 
стосовно кадрового, матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного 
забезпечення освітньої діяльності КЗ СОІППО. Питання започаткування та провадження 
освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою підвищення 
кваліфікації за новими видами освітньої діяльності у чинній нормативно-правовій базі ще не 
зовсім  врегульоване і потребує, щонайперше,  перегляду кадрового складу науково-
педагогічних працівників КЗ СОІППО відповідно до вимог, передбачених ліцензійними 
умовами. 

Ліцензування освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти, обов’язковість якої 
передбачена законами, у 2018 році не проводилось у зв’язку з продовженням дії 
безстрокових ліцензій на освітню діяльність та, відповідно, відсутністю потреби у 
процедурах повторного ліцензування.  

Станом на 30.12.2018 року в інституті ліцензовано 3 спеціальності з 3 галузей знань за 
ступенем магістра: 073 Менеджмент (ОПП Управління навчальним закладом); 011 Освітні, 
педагогічні науки (ОПП Педагогіка вищої школи); 053 Психологія (ОПП Практична 
психологія).  

За підсумками ліцензійних процедур минулих років збережене право підготовки 
магістрів зі спеціальностей 073 Менеджмент; 011 Освітні, педагогічні науки; 053 Психологія, 
з урахувням розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти у 2017 році 
коли було проведене ліцензування спеціальності – 053 Психологія (спеціалізація Практична 
психологія) з ліцензованим обсягом 50 осіб ОКР магістр згідно з Ліцензійними умовами 
провадження освітньої діяльності закладів освіти, затвердженими постановою Кабінету 
Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (засідання Ліцензійної комісії МОН України 
від 6 квітня 2017 р., протокол № 47/1, наказ МОН України від 07.04.2017 № 70-л (вперше); 
наказ МОН України від 27.04.2017 № 658).  

Сукупний ліцензований обсяг прийому до магістратури КЗ СОІППО за трьома 
спеціальностями – 150 осіб.  

Хоча у 2017 році проведена процедура чергової акредитації діяльності з надання 
освітніх послуг у сфері вищої освіти щодо підготовки фахівців у галузі знань 1801 
Специфічні категорії (07 Управління та адміністрування) зі спеціальності 8.18010020 
Управління навчальним закладом (за типом) (073 Менеджмент) освітнього ступеню магістр з 
ліцензованим обсягом 50 осіб щорічно (25 осіб за денною та 25 осіб за заочною формою 
навчання), наказом МОН України від 19.03.2018 р.  № 253 ця спеціальність визнана 
акредитованою на підставі чинного сертифікату про акредитацію спеціальності лише до  
01 березня 2019 року.  

Протягом 2018 року проведена первинна акредитація освітньо-професійних програм з 
підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні у КЗ СОІППО зі 
спеціальностей 011 Освітні, педагогічні науки; 073 Менеджмент; 053 Психологія. У ході 
підготовчої роботи створені робочі групи, які здійснили самоаналіз наукової та професійної 
активності науково-педагогічних працівників кафедр та її відповідності до кадрових вимог 
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, підготовку 
інформаційного та навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін зі 
спеціальностей, підготовку акредитаційних справ.  

Згідно з наказами Міністерства освіти і науки України від 07.12. 2018 р. № 2781-л, 
№ 2947-л, № 2955-л «Про проведення акредитаційної експертизи», відповідно до підпункту 20 
пункту 2 розділу ХV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту» 
та пункту 4 Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих 
навчальних закладах та вищих професійних училищах, затвердженого постановою Кабінету 
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Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 978 «Про затвердження Положення про акредитацію 
вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих 
професійних училищах» створені експертні комісії Міністерства освіти і науки України. 

У період з 17 грудня по 19 грудня 2018 року включно безпосередньо у КЗ СОІППО 
комісії розглянули подані до МОН України акредитаційні справи та провели експертне 
оцінювання відповідності освітньої діяльності інституту державним вимогам щодо акредитації 
освітньо-професійних програм: 

- Педагогіка вищої школи зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки у галузі знань 
01 Освіта/Педагогіка за другим (магістерським) рівнем вищої освіти;  

- Управління навчальним закладом зі спеціальності 073 Менеджмент у галузі знань 07 
Управління та адміністрування за другим (магістерським) рівнем вищої освіти;  

- Практична психологія зі спеціальності 053 Психологія у галузі знань 05 Соціальні та 
поведінкові науки за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. 

Акредитаційна експертиза проведена згідно з такими нормативно-правовими 
документами:  

– Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII;  
– Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 «Про затвердження 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» у редакції Постанови 
Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. № 347;  

– Положення про акредитаційну комісію від 29.08.2003 р. № 1380 у редакції 
Постанови Кабінету Міністрів України від 27.05.2014 р. № 446;  

– Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих 
навчальних закладах та вищих професійних училищах, затверджене Постановою Кабінету 
Міністрів України від 09.08.2001 р. № 978; із змінами, внесеними Постановами Кабінету 
Міністрів України від 31.10.2011 р. № 1124, від 15.08.2012 р. № 801, від 27.05.2014 р. № 507; 
від 31.10.2018 р. № 901);  

– наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.06.2012 р. № 689 
«Про затвердження Державних вимог до акредитації напряму підготовки, спеціальності та 
вищого навчального закладу»;  

– наказ Міністерства освіти і науки України від 17.09.2012 р. № 1021 «Про 
затвердження зразків документів, що додаються до заяв для проведення ліцензування освітніх 
послуг у сфері вищої освіти»;  

– лист Міністерства освіти і науки України від 06.10.2017 р. № 1/9-539 «Щодо 
акредитації освітніх програм». 

Акредитаційна експертиза проведена за такими напрямами: 
– підтвердження достовірності інформації, поданої до Міністерства освіти і науки 

України у зв’язку з проведенням акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм; 
– підтвердження відповідності встановленим законодавством вимогам щодо 

кадрового складу, навчально-методичного, матеріально-технічного, інформаційного 
забезпечення та якості підготовки фахівців. 

Експертизу проведено за такими основними  критеріями: 
- Загальна характеристика навчального закладу. 
- Формування контингенту студентів за освітньо-професійною програмою. 
- Зміст підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою. 
- Організаційне та навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності. 
- Критерії оцінювання знань студентів. 
- Кадрове забезпечення освітньої діяльності. 
- Науково-дослідна робота випускової кафедри педагогіки, спеціальної освіти та 

менеджменту. 
- Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності. 
- Інформаційне забезпечення освітньо-професійної програми . 
- Якісні характеристики підготовки фахівців. 
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- Відповідність внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності. 
На підставі розгляду оригіналів документів, що забезпечують правові основи освітньої 

діяльності КЗ СОІППО у підготовці здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, 
спілкування з керівництвом і професорсько-викладацьким складом закладу, вивчення 
реального стану справ в інституті експертні комісії дійшли позитивних висновків про 
спроможність КЗ СОІППО здійснювати освітню діяльність з підготовки фахівців з вищою 
освітою за другим (магістерським) рівнем за заявленими освітньо-професійними програмами. 

 
 Організація роботи в ЄДЕБО 
 
Відповідальним працівником навчального відділу (адміністратором ЄДЕБО) у 2018 

році виконувались планові роботи з внесення до ЄДЕБО даних КЗ СОІППО (заміна ліцензій, 
сертифікатів, інших загальноінститутських документів та даних; формування та верифікація 
в ЄДЕБО звітності; внесення даних щодо внесення поточного руху контингенту студентів).  

Протягом звітного періоду організовано та забезпечено також внесення до ЄДЕБО:  
– даних щодо професорсько-викладацького складу інституту;  
– формування наказів на звільнення, прийом, переведення на інші посади 

професорсько-викладацького складу та їх верифікація; 
– замовлення та присвоєння номерів документів про вищу освіту;  
– формування відповідної документації щодо вступної компанії. 
 
 

4. 7. Розробка нормативно-правового забезпечення освітньої діяльності 
 

Нормативно-правове забезпечення освітньої діяльності складають освітні програми, 
положення, концепції, навчальні плани та навчально-тематичні плани в кількості 142 
нормативних документів (таблиця 4.7.1; 4.7.2; 4.7.3; 4.7.4).  

Зокрема, у 2018 році розроблені Положення: «Про курси за вибором для щорічного 
підвищення кваліфікації педагогів закладів загальної середньої освіти», Про державну 
атестацію студентів», «Про критерії оцінювання знань студентів», «Про порядок надання 
платних освітніх та інших послуг, які надаються комунальним закладом Сумський обласний 
інститут післядипломної педагогічної освіти» та оновлені наступні Положення: ««Про 
факультет підвищення кваліфікації та перепідготовки Комунального закладу Сумський 
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», «Про організацію освітньої 
діяльності на факультеті підвищення кваліфікації та перепідготовки», «Про виїзні курси 
підвищення кваліфікації педагогічних кадрів». 

Інститут забезпечує освітній процес засобами навчання (навчальною, методичною, 
науковою літературою, технічними та іншими засобами) відповідно до своїх матеріальних та 
фінансових можливостей. 
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Таблиця 4.7.1 

Розробка нормативно-правового забезпечення освітньої діяльності 
 

№ 
з/п 

Термін 
виконання Назва 

Вид 
нормативно-

правового 
забезпечення К

іл
ьк

іс
ть

 

Автор 
(укладач) Співавтори 

Контингент, на 
потребу якого 
спрямовано 

забезпечення 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
РОЗРОБЛЕНІ ПОЛОЖЕННЯ, КОНЦЕПЦІЇ 

1 І півріччя 
2018  

Положення «Про курси за вибором для щорічного 
підвищення кваліфікації педагогів закладів 
загальної середньої освіти» 

Положення 1 Панченко С.М.  Педагогічний 
колектив  
КЗ СОІППО 

2 ІІ півріччя 
2018 

Положення «Про порядок надання платних 
освітніх та інших послуг, які надаються 
комунальним закладом  Сумський обласний 
інститут післядипломної педагогічної освіти» 

Положення 1 Панченко С.М.  Педагогічний 
колектив  
КЗ СОІППО 

3 ІІ півріччя 
2018  

Положення «Про державну атестацію студентів»  Положення 1 Захарова І.О.  Педагогічний 
колектив  
КЗ СОІППО 

4 ІІ півріччя 
2018  

Положення «Про критерії оцінювання знань 
студентів» 

Положення 1 Захарова І.О.  Педагогічний 
колектив  
КЗ СОІППО 

   Разом 4    
ОНОВЛЕНІ ПОЛОЖЕННЯ, КОНЦЕПЦІЇ 

1 І півріччя 
2018  

Положення «Про факультет підвищення 
кваліфікації та перепідготовки Комунального 
закладу Сумський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти»  

Положення 1 Захарова І.О.  Педагогічний 
колектив  
КЗ СОІППО 

2 І півріччя 
2018  

Положення «Про організацію освітньої діяльності 
на факультеті підвищення кваліфікації та 
перепідготовки» 

Положення 1 Захарова І.О.  Педагогічний 
колектив  
КЗ СОІППО 

3 І півріччя 
2018  

Положення «Про виїзні курси підвищення 
кваліфікації педагогічних кадрів» 

Положення 1 Захарова І.О.  Педагогічний 
колектив  
КЗ СОІППО 

   Разом 3    
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1 2 3 4 5 6 7 8 
НОВІ НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ, РОБОЧІ НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ (П), НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ (ПК) 

Кафедра педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту  
1 ІІ півріччя 

2018  
Підвищення кваліфікації логопедів (закладів 
освіти різного типу) (очно-дистанційна форма 
навчання) 

НТП 1 Прядко Л.О.  Логопеди (закладів 
освіти різного типу) 

2 ІІ півріччя 
2018  

Підвищення кваліфікації вчителів-дефектологів, 
вчителів–предметників спецшкіл-інтернатів 
(очно-дистанційна форма навчання) 

НТП 1 Прядко Л.О.  Учителі-дефектологи 
вчителі–предметники 
спецшкіл-інтернатів 

3 ІІ півріччя 
2018  

Підвищення кваліфікації вчителів-дефектологів, 
учителів початкових класів спецшкіл-інтернатів 
(очно-дистанційна форма навчання) 

НТП 1 Прядко Л.О.  Учителі-дефектологи, 
учителі початкових 
класів спецшкіл-
інтернатів 

4 ІІ півріччя 
2018  

Підвищення кваліфікації директорів закладів 
загальної середньої освіти, заступників 
директорів з навчально-виховної роботи закладів 
загальної середньої освіти (очно-дистанційна 
форма навчання) 

НТП 1 Перлик В.В.  Директори закладів 
загальної середньої 
освіти, заступники 
директорів з 
навчально-виховної 
роботи закладів 
загальної середньої 
освіти 

5 ІІ півріччя 
2018  

Підвищення кваліфікації заступників директорів з 
виховної роботи закладів загальної середньої 
освіти (очно-дистанційна форма навчання) 

НТП 1 Єфремова Г.Л.  Заступники 
директорів з виховної 
роботи закладів 
загальної середньої 
освіти 

6 ІІ півріччя 
2018  

Підвищення кваліфікації вихователів гуртожитків 
ЗВО, ЗПТО (очно-дистанційна форма навчання) 

НТП 1 Єфремова Г.Л.  Вихователі 
гуртожитків ЗВО, 
ЗПТО 

7 ІІ півріччя 
2018  

Підвищення кваліфікації вихователів групи 
продовженого дня (очно-дистанційна форма 
навчання) 

НТП 1 Єфремова Г.Л.  Вихователі групи 
продовженого дня 

8 ІІ півріччя 
2018  

Підвищення кваліфікації вихователів ЗОШ – 
інтернатів, спецшкіл – інтернатів (очно-
дистанційна форма навчання) 

НТП 1 Єфремова Г.Л.  Вихователі    ЗОШ – 
інтернатів, спецшкіл 
– інтернатів 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
9 ІІ півріччя 

2018  
Підвищення кваліфікації за спеціальністю 
соціальних педагогів (очно-дистанційна форма 
навчання) 

НТП 1 Єфремова Г.Л.  Соціальні педагоги 

10 ІІ півріччя 
2018  

Підвищення кваліфікації педагогів-організаторів 
(очно-дистанційна форма навчання) 

НТП 1 Єфремова Г.Л.  Педагоги-
організатори 

   Усього 10    
Кафедра теорії і методики змісту освіти 

1 І півріччя 
2018  

Підвищення кваліфікації викладачів біології, 
природознавства, хімії, екології ЗВО, ЗПТО 
(дистанційна форма навчання) 

НТП 1 Успенська В.М. 
 

 Викладачі біології, 
природознавства, 
хімії, екології  

2 І півріччя 
2018  

Підвищення кваліфікації курсу «Методика 
викладання основ здоров’я для вчителів основної 
школи» (дистанційна форма навчання) 

НТП 1 Успенська В.М. 
 

 Учителі основної 
школи 

3 І півріччя 
2018  

Підвищення кваліфікації курсу «Методика 
викладання основ здоров’я для вчителів основної 
школи» (очна форма навчання: експрес-курси) 

НТП 1 Успенська В.М. 
 

Коростіль 
Л.А. 

Учителі основної 
школи 

4 І півріччя 
2018  

Підвищення кваліфікації курсу «Методика 
викладання основ здоров’я для вчителів 
початкової школи» (очна форма навчання: 
експрес-курси) 

НТП 1 Успенська В.М. 
 

Коростіль 
Л.А. 

Учителі основної 
школи 

5 І півріччя 
2018  

Підвищення кваліфікації директорів, заступників 
директора, завідувачів відділами, методистів, 
культорганізаторів ПЗ (очно-дистанційна форма 
навчання, виїзні) 

НТП 1 Сєрих Л.В.  Директори, 
заступники 
директорів, завідувачі 
відділами, методисти, 
культорганізатори  

6 ІІ півріччя 
2018  

Підвищення кваліфікації вчителів біології, хімії, 
екології, природознавства (очна форма навчання) 

НТП 1 Успенська В.М. 
 

 Учителі біології, 
хімії, екології, 
природознавства 

7 ІІ півріччя 
2018  

Підвищення кваліфікації вчителів біології, 
екології, природознавства за проблемою 
««Можливості інформаційно-комунікаційних 
технологій у професійній діяльності вчителів 
біології, природознавства, екології» (очно-
дистанційна форма навчання) 

НТП 1 Успенська В.М.  Учителі біології, 
екології, 
природознавства 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
8 ІІ півріччя 

2018  
Підвищення кваліфікації вчителів географії, 
економіки, біології, природознавства, предмета 
«Рідний край» (очна форма навчання) 

НТП 1 Удовиченко І.В.  Учителі географії, 
економіки, біології, 
природознавства, 
предмета «Рідний 
край» 

9 ІІ півріччя 
2018  

Підвищення кваліфікації вчителів географії, 
економіки, предмета «Рідний край» (очно-
дистанційна форма навчання) 

НТП 1 Удовиченко І.В.  Учителі географії, 
економіки, предмета 
«Рідний край» 

10 ІІ півріччя 
2018  

Підвищення кваліфікації вчителів математики, 
фізики, астрономії (очна форма навчання) 

НТП 1 Кода С.В.  Учителі математики, 
фізики, астрономії 

11 ІІ півріччя 
2018  

Підвищення кваліфікації вчителів математики 
кваліфікаційної категорії «спеціаліст І категорії» 
(очно-дистанційна форма навчання) 

НТП 1 Кода С.В.  Учителі математики 

12 ІІ півріччя 
2018  

Підвищення кваліфікації курсу «Вчимося жити 
разом» у початковій школі (експрес-курси) 

НТП 1 Успенська В.М. 
Коростіль Л.А. 

 Учителі початкової 
школи 

13 ІІ півріччя 
2018  

Підвищення кваліфікації курсу «Вчимося жити 
разом» в основній школі (експрес-курси) 

НТП 1 Успенська В.М. 
Коростіль Л.А. 

 Учителі основної 
школи 

14 ІІ півріччя 
2018  

Підвищення кваліфікації вчителів початкових 
класів кваліфікаційної категорії «спеціаліст» з 
педагогічним стажем роботи понад 10 років 
(очно-дистанційна форма навчання) 

НТП 1 Декунова З.В. 
Лавська А.М. 

 Учителі початкової 
школи 

15 ІІ півріччя 
2018  

Підвищення кваліфікації початкових класів 
кваліфікаційної категорії «спеціаліст І категорії» 
(очно-дистанційна форма навчання) 

НТП 1 Декунова З.В. 
Лавська А.М. 

 Учителі початкової 
школи 

16 ІІ півріччя 
2018  

Підвищення кваліфікації початкових класів 
кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої 
категорії» (очно-дистанційна форма навчання) 

НТП 1 Декунова З.В. 
Лавська А.М. 

 Учителі початкової 
школи 

17 ІІ півріччя 
2018  

Підвищення кваліфікації вчителів трудового 
навчання (обслуговуючі види праці), креслення, 
предмету «Технології» (очно-дистанційна форма 
навчання) 

НТП 1 Крот Г.В.  Учителі трудового 
навчання 
(обслуговуючі види 
праці), креслення, 
предмету 
«Технології» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
17 ІІ півріччя 

2018  
Підвищення кваліфікації викладачів професійно-
теоретичної підготовки закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти (очна форма 
навчання) 

НТП 1 Крот Г.В.  Викладачі 
професійно-
теоретичної 
підготовки ЗПТО 

19 ІІ півріччя 
2018 

Підвищення кваліфікації заступників директорів, 
завідувачів відділів, методистів, 
культорганізаторів ПЗ (очно-дистанційна форма 
навчанняі) 

НТП 1 Сєрих Л.В.  Заступники 
директорів, завідувачі 
відділів, методисти, 
культорганізатори  

20 ІІ півріччя 
2018  

Підвищення кваліфікації вчителів, викладачів 
образотворчого мистецтва, художньої культури та 
інтегрованого курсу «Мистецтво» (очно-
дистанційна форма навчання) 

НТП 1 Тихенко Л.В.  Учителі, викладачі 
образотворчого 
мистецтва, художньої 
культури та 
інтегрованого курсу 
«Мистецтво» 

21 ІІ півріччя 
2018  

Підвищення кваліфікації бібліотекарів 
навчальних закладів різного типу (очно-
дистанційна форма навчання) 

НТП 1 Сєрих Л.В.  Бібліотекарі 
(навчальних закладів 
різного типу) 

22 ІІ півріччя 
2018  

Підвищення кваліфікації керівників гуртків 
науково-технічного напряму (навчальних закладів 
різного типу) (очно-дистанційна форма 
навчання) 

НТП 1 Сєрих Л.В.  Керівники гуртків 

23 ІІ півріччя 
2018  

Підвищення кваліфікації керівників гуртків 
туристсько-краєзнавчого напряму (навчальних 
закладів різного типу) (очно-дистанційна форма 
навчання) 

НТП 1 Сєрих Л.В.  Керівники гуртків 

24 ІІ півріччя 
2018  

Підвищення кваліфікації керівників гуртків 
художньо-естетичного напряму (навчальних 
закладів різного типу) (очно-дистанційна форма 
навчання) 

НТП 1 Сєрих Л.В.  Керівники гуртків 

25 ІІ півріччя 
2018  

Підвищення кваліфікації керівників гуртків 
еколого-натуралістичного напряму (навчальних 
закладів різного типу) (очно-дистанційна форма 
навчання) 

НТП 1 Сєрих Л.В.  Керівники гуртків  

26 ІІ півріччя 
2018  

Підвищення кваліфікації кухарів ЗНЗ (очно-
дистанційна форма навчання) 
 

НТП 1 Крот Г.В.  Кухарі ЗНЗ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
27 ІІ півріччя 

2018  
Підвищення кваліфікації кухарів ДНЗ (очно-
дистанційна форма навчання) 

НТП 1 Крот Г.В.  Кухарі ДНЗ 

28 ІІ півріччя 
2018  

Підвищення кваліфікації вчителів трудового 
навчання, креслення, фізичної культури, 
предмету «Технології» (очна форма навчання) 

НТП 1 Крот Г.В.  Учителі трудового 
навчання, креслення, 
фізичної культури, 
предмету 
«Технології» 

29 ІІ півріччя 
2018  

Підвищення кваліфікації викладачів фізичної 
культури, керівників спортивних гуртків закладів 
вищої освіти, закладів професійно-технічної 
освіти (очна форма навчання)  

НТП 1 Деменков Д.В.  Викладачі фізичної 
культури, керівників 
спортивних гуртків 
закладів вищої освіти, 
закладів професійно-
технічної освіти 

30 ІІ півріччя 
2018  

Підвищення кваліфікації  інструкторів фізичної 
культури закладів дошкільної освіти (очно-
дистанційна форма навчання) 
 

НТП 1 Деменков Д.В.  Інструктори фізичної 
культури закладів 
дошкільної освіти 

31 ІІ півріччя 
2018  

Підвищення кваліфікації  керівників фізичного 
виховання закладів вищої освіти, закладів 
професійно-технічної освіти (очно-дистанційна 
форма навчання) 
 

НТП 1 Деменков Д.В.  Керівники фізичного 
виховання закладів 
вищої освіти, закладів 
професійно-технічної 
освіти 

32 ІІ півріччя 
2018  

Підвищення кваліфікації  вчителів фізичної 
культури кваліфікаційної категорії «спеціаліст 
першої категорії» (очно-дистанційна форма 
навчання) (очно-дистанційна форма навчання) 

НТП 1 Деменков Д.В.  Учителі фізичної 
культури  

33 ІІ півріччя 
2018  

Підвищення кваліфікації вчителів фізичної 
культури кваліфікаційних категорій «спеціаліст 
першої категорії», «спеціаліст вищої категорії» 
(очно-дистанційна форма навчання) 

НТП 1 Деменков Д.В.  Учителі фізичної 
культури  

34 ІІ півріччя 
2018  

Підвищення кваліфікації вчителів фізичної 
культури, предмету «Захист Вітчизни» (очно-
дистанційна форма навчання) 

НТП 1 Деменков Д.В.  Учителі фізичної 
культури, предмету 
«Захист Вітчизни» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
35 ІІ півріччя 

2018  
Підвищення кваліфікації вчителів, викладачів 
фізичноі культури, трудового навчання, 
креслення та предмету «Захисту Вітчизни» (очно-
дистанційна форма навчання) 

НТП 1 Деменков Д.В.  Учителі, викладачі 
фізичної культури, 
трудового навчання, 
креслення та 
предмету «Захисту 
Вітчизни» 

36 ІІ півріччя 
2018  

Підвищення кваліфікації вчителів фізичної 
культури, керівників спортивних гуртків (очно-
дистанційна форма навчання) 

 НТП  1 Деменков Д.В.  Учителі фізичної 
культури, керівники 
спортивних гуртків 

37 ІІ півріччя 
2018  

Підвищення кваліфікації вихователів закладів 
дошкільної освіти кваліфікаційної категорії 
«спеціаліст ІІ категорії» (очна форма навчання) 

 НТП  1 Цимерман І.Л. 
 

Ковтун Є.Ф. Вихователі закладів 
дошкільної освіти 

38 ІІ півріччя 
2018  

Підвищення кваліфікації вихователів закладів 
дошкільної освіти кваліфікаційних категорій 
«спеціаліст», «спеціаліст ІІ категорії» (очна 
форма навчання) 

 НТП  1 Цимерман І.Л. 
 

Ковтун Є.Ф. Вихователі закладів 
дошкільної освіти 

39 
 

ІІ півріччя 
2018  

Підвищення кваліфікації вихователів закладів 
дошкільної освіти кваліфікаційної категорії 
«спеціаліст» (стаж роботи до\більше 10 років) 
(очна форма навчання) 

 НТП  1 Цимерман І.Л. 
 

Ковтун Є.Ф. Вихователі закладів 
дошкільної освіти 

40 ІІ півріччя 
2018  

Підвищення кваліфікації вихователів закладів 
дошкільної освіти, вихователів категорії 
«спеціаліст» (очно-дистанційна форма навчання) 

 НТП  1 Цимерман І.Л. 
 

Ковтун Є.Ф. Вихователі закладів 
дошкільної освіти 

41 ІІ півріччя 
2018  

Підвищення кваліфікації завідувачів закладами 
дошкільної освіти (очно-дистанційна форма 
навчання) 
 

 НТП  1 Цимерман І.Л. 
 

 Завідувачі закладів 
дошкільної освіти 

42 ІІ півріччя 
2018  

Підвищення кваліфікації вихователів-методистів 
закладів дошкільної освіти (очно-дистанційна 
форма навчання) 

 НТП  1 Цимерман І.Л. 
 

Ковтун Є.Ф. Вихователі-
методисти закладів 
дошкільної освіти 

43 ІІ півріччя 
2018  

Підвищення кваліфікації вихователів закладів 
дошкільної освіти (очно-дистанційна форма 
навчання; виїзні курси) 

 НТП  1 Ковтун Є.Ф. Цимерман І.Л. Вихователі закладів 
дошкільної освіти 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
44 ІІ півріччя 

2018  
Підвищення кваліфікації  вихователів закладів 
дошкільної освіти кваліфікаційної категорії 
«спеціаліст вищої категорії» (очно-дистанційна 
форма навчання) 

 НТП  1 Цимерман І.Л. 
 

Ковтун Є.Ф. Вихователі закладів 
дошкільної освіти 

45 ІІ півріччя 
2018  

Підвищення кваліфікації вихователів закладів 
дошкільної освіти кваліфікаційної категорії 
«спеціаліст першої категорії» (очно-дистанційна 
форма навчання) 

 НТП  1 Цимерман І.Л. 
 

Ковтун Є.Ф. Вихователі закладів 
дошкільної освіти 

46 ІІ півріччя 
2018  

Підвищення кваліфікації вихователів закладів 
дошкільної освіти кваліфікаційної категорії 
«спеціаліст другої категорії» (очно-дистанційна 
форма навчання) 

 НТП  1 Цимерман І.Л. 
 

Ковтун Є.Ф. Вихователі закладів 
дошкільної освіти 

47 ІІ півріччя 
2018  

Підвищення кваліфікації вихователів закладів 
дошкільної освіти кваліфікаційної категорії 
«спеціаліст» з педагогічним стажем роботи понад 
10 років (очно-дистанційна форма навчання) 

 НТП  1 Цимерман І.Л. 
 

Ковтун Є.Ф. Вихователі закладів 
дошкільної освіти 

48 ІІ півріччя 
2018  

Підвищення кваліфікації завідувачів, вихователів-
методистів (за посадою), вихователів закладів 
дошкільної освіти (очно-дистанційна форма 
навчання) 

 НТП  1 Цимерман І.Л. 
 

Ковтун Є.Ф. Завідувачі, 
вихователі-методисти 
(за посадою), 
вихователі закладів 
дошкільної освіти 

   Усього 48    
Кафедра соціально-гуманітарної освіти 

1 І півріччя 
2018  

Підвищення кваліфікації вчителів історії та 
суспільних дисциплін кваліфікаційної категорії 
«спеціаліст вищої категорії», викладачі історії та 
суспільних дисциплін ЗВО, ЗПТО (очно-
дистанційна форма навчання) 

НТП 1 Драновска С.В.  Учителі історії та 
суспільних дисциплін 

2 ІІ півріччя 
2018  

Підвищення кваліфікації викладачів історії та 
суспільних дисциплін ВНЗ (коледж), ПТНЗ 
(дистанційна форма навчання) 

НТП 1 Драновска С.В.  Викладачі історії та 
суспільних дисциплін 

3 ІІ півріччя 
2018  

Підвищення кваліфікації вчителів, викладачів 
історії та суспільних дисциплін (що мають 
кваліфікаційні категорії «спеціаліст І категорії», 
«спеціаліст ІІ категорії» та «спеціаліст вищої 
категорії») (очно-дистанційна форма навчання) 

НТП 1 Драновска С.В.  Учителі, викладачі 
історії та суспільних 
дисциплін 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
4 ІІ півріччя 

2018  
Підвищення кваліфікації вчителів іноземної мови 
(що мають кваліфікаційні категорії «спеціаліст» 
та «спеціаліст ІІ категорії») (очна форма 
навчання) 

НТП 1 Клюніна Н.В. Скирта В.С. Учителі іноземної 
мови 

5 ІІ півріччя 
2018  

Підвищення кваліфікації вчителів іноземної мови 
(що мають кваліфікаційні категорії «спеціаліст І 
категорії», «спеціаліст ІІ категорії» та «спеціаліст 
вищої категорії») (очно-дистанційна форма 
навчання) 

НТП 1 Клюніна Н.В. Скирта В.С. Учителі іноземної 
мови 

6 ІІ півріччя 
2018  

Підвищення кваліфікації вчителів української 
мови та літератури, російської мови та зарубіжної 
літератури» для спеціалістів кваліфікаційної 
категорії «спеціаліст, ІІ категорія». (очно-
дистанційна форма навчання) 

НТП 1 П’ятаченко Ю.В.  Учителі української 
мови та літератури, 
російської мови та 
зарубіжної 
літератури» 

7 ІІ півріччя 
2018  

Підвищення кваліфікації вчителів, викладачів 
української мови та літератури (що мають 
кваліфікаційні категорії «спеціаліст І категорії», 
«спеціаліст ІІ категорії» та «спеціаліст вищої 
категорії») (очно-дистанційна форма навчання) 

НТП 1 Логвиненко Ю.В. П’ятаченко 
Ю.В. 

Учителі, викладачі 
української мови та 
літератури 

8 ІІ півріччя 
2018  

Підвищення кваліфікації вчителів російської 
мови та зарубіжної  літератури (що мають 
кваліфікаційні категорії «спеціаліст І категорії», 
«спеціаліст ІІ категорії» та «спеціаліст вищої 
категорії») (очно-дистанційна форма навчання) 

НТП 1 Чхайло Л.М.  Учителі російської 
мови та зарубіжної  
літератури  

   Усього 8    
Кафедра психології 

1 І півріччя 
2018  

Експрес-курси «Базові навички медіатора в 
навчальному закладі. Забезпечення участі жінок і 
дітей у вирішенні конфліктів та миробудування» 
(очна форма навчання: експрес-курси) 

НТП 1 Марухина І.В.  Практичні психологи 

2 І півріччя 
2018  

Проблемно-тематичні курси «Соціально-
психологічні умови та психологічні детермінанти 
само здійснення сучасного педагога» 
(дистанційна форма навчання) 

НТП 1 Панченко С.М.  Практичні психологи 

   Усього 2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Кафедра освітніх та інформаційних технологій 

1 І півріччя 
2018  

Підвищення кваліфікації для учителів 
інформатики, математики, фізики та астрономії 
(очна форма навчання) 

НТП 1 Петрова Л.Г.  Учителі інформатики, 
математики, фізики та 
астрономії 

2 І півріччя 
2018  

Підвищення кваліфікації курсу «Організація 
дистаційного навчання. Освітній блог-квест» 
(очна форма навчання: експрес-курси) 

НТП 1 Лабудько С.П. Герасименко 
Н.В. 

Вчителі- предметники 

3 І півріччя 
2018  

Підвищення кваліфікації курсу «Освітні 
можливості сучасних медіа: соціальні мережі. 
Технологія створення вікі статті за прикладом 
Вікіпедії» (очна форма навчання: експрес-курси) 

НТП 1 Антонченко М.О.  Учителі різних 
спеціальностей 

4 І півріччя 
2018  

Підвищення кваліфікації курсу «Створення 
освітнього Інтернет-ресурсу та електронного 
навчального посібника» (для вчителів-
предметників) (очна форма навчання: експрес-
курси) 
 

НТП 1 Наконечна Л.М.  Учителі різних 
спеціальностей 

5 І півріччя 
2018  

Підвищення кваліфікації з курсу «Освітні 
можливості сучасних медіа: соціальні мережі» 
(очна форма навчання: експрес-курси) 

НТП 1 Петрова Л.Г.  Учителі різних 
спеціальностей 

6 І півріччя 
2018 

Підвищення кваліфікації з курсу «Організація 
дистанційного навчання в закладах освіти» (очна 
форма навчання:курси за вибором) 

НТП 1 Петрова Л.Г. . Учителі різних 
спеціальностей 

   Усього 6    
 

ОНОВЛЕНІ РОБОЧІ НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ (П), НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ (ПК) 
Кафедра теорії і методики змісту освіти 

1 І півріччя 
2018  

Підвищення кваліфікації вчителів біології, 
природознавства (очно-дистанційна форма 
навчання) 

НТП 1 Успенська В.М. 
 

 Учителі біології, 
природознавства 

2 І півріччя 
2018  

Підвищення кваліфікації вчителів хімії (очно-
дистанційна форма навчання) 

НТП 1 Коростіль Л.А.  Учителі хімії 

3 І півріччя 
2018  

Підвищення кваліфікації вчителів хімії, біології, 
екології, природознавства (очна форма навчання) 

НТП 1 Коростіль Л.А.  Учителі хімії, 
біології, екології, 
природознавства 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
4 І півріччя 

2018  
Підвищення кваліфікації директорів, заступників 
директора, завідувачів відділами, методистів, 
культорганізаторів ПЗ (очно-дистанційна форма 
навчання, виїзні) 

НТП 1 Сєрих Л.В.  Директори, 
заступники 
директора, завідувачі 
відділами, методисти, 
культорганізатори  

   Усього 4    
Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін 

1 І півріччя 
2018  

Підвищення кваліфікації вчителів української 
мови та літератури з оволодінням програмою 
Intel® «Навчання для майбутнього» (за 10-
версією) (очно-дистанційна форма навчання) 

НТП 1 П’ятаченко 
Ю.В. 

 Учителі української 
мови та літератури 

   Усього 1    
Кафедра психології 

1 І півріччя 
2018  

Підвищення кваліфікації сестер медичних 
дошкільних навчальних закладів (очно-
дистанційна форма навчання) 

НТП 1 Василега О.Ю.  Сестри медичні  

2 ІІ півріччя 
2018  

Підвищення кваліфікації практичних психологів 
(очна форма навчання) 

НТП 1 Марухина І.В.  Практичні психологи 

3 ІІ півріччя 
2018  

Підвищення кваліфікації директорів навчально-
виховного комплексу усіх профілів за проблемою 
«Психолого-організаційні аспекти управління 
педагогічними працівниками в освітніх округах»  
(очно-дистанційна форма навчання; проблемно-
тематичні курси) 

НТП 1 Вознюк А.В.  Директори 
навчально-виховних 
комплексів усіх 
профілів 

4 ІІ півріччя 
2018  

Підвищення кваліфікації медичних сестер 
загальноосвітніх навчальних закладів (очно-
дистанційна форма навчання) 

НТП 1 Василега О.Ю.  Медичні сестри 
загальноосвітніх 
навчальних закладів 

   Усього 4    
   Разом 90    
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Таблиця 4.7.2 
Результати аудиту навчально-тематичних планів підвищення кваліфікації у І півріччі 2018 року 

 

очна очно-
дистанційна 

очно-дист. 
(проблем.-

темат.) 
дистанційна 

очно-
дистанційна 

(виїзні 
курси) 

експрес 
курси 

курси за 
вибором 

К
аф

ед
ра

 

Спеціальність слухачів курсів 

НП рік 
затв НП рік 

затв. НП рік 
затв НП рік 

затв. НП рік 
затв. НП рік 

затв НП рік 
затв 

за
 

сп
ец

іа
ль

но
ст

ям
и 

сл
ух

ач
ів

 
вс

ьо
го

 за
 

ка
ф

ед
ро

ю
 

ро
зр

об
ле

но
 

он
ов

ле
но

 

Українська 
мова та 
література Intel (10 версія)     1 2018                     

1 

С
ГО

 

Історія та 
суспільні 
дисц. 

вищ. кат., ЗВО, 
ЗПТО     1 2018                     

1 

2  1 1 

природозн.     1 2018                     1 

Біологія природозн.,хім
ія, біол. 
ЗВО,ЗПТО             1 2018             

1 

Метод.викл. ОЗ для вчит. 
основ.школи             1 2018     1 2018     2 

Метод.викл. ОЗ для вчит. 
початков.школи                     1 2018     1 

      1 2018                     1 
Хімія біол., екол., 

природозн. 1 2018                         
1 

Завідуючі, вихователі-
методисти ДНЗ                 1 2018         1 

Т
М

ЗО
 

Директ.,заст. директ.,зав. від., 
метод., культорг.ПЗ                 1 2018         1 

9 5 4 

Базові навички 
медіаторів   

                    1 2018     
1 

Соц.-психол. умови та психол. 
детермінанти самозд. сучас. 
педагога         1 2018                 

1 П
 

Сестри 
мед.ДНЗ       1 2018                     1 

3 2 1 
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Інформатика 
математика, 
фізика, 
астроном 1 2018                         

1 

«Організація дистаційного 
навчання. Освітній блог-
квест»                     1 2018     

1 

«Освітні можливості сучасних 
медіа: соціальні мережі» 
(для учителів різних 
спеціальностей)                     1 2018     

1 

«Створення освітнього 
Інтернет-ресурсу та 
електронного навчального 
посібника»                     1 2018     

1 

«Освітні можливості сучас. 
медіа: соц. мережі. Технол. 
ство вікі статті за прикладом 
Вікіпедії»                     1 2018     

1 

О
ІТ

 

«Організація дистанційного 
навчання в закладах освіти»                         1 2018 1 

6 6   

 РАЗОМ 
 2  5  1  2  2  7  1  20 20 14 6 

1/ НП 
розроблені  

     
      

        
    

1/1 НП оновлені                    
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Таблиця 4.7.3 

 
Результати аудиту навчально-тематичних планів підвищення кваліфікації у ІІ півріччі 2018 року 

 

очна очно-
дистанційна 

очно-дист. 
(проблем.-

темат.) 
дистанційн

а 
очно-

дистанційна 
(виїзні курси) 

експрес курси 

К
аф

ед
ра

 

Спеціальність слухачів курсів 

НП рік 
затв. НП рік 

затв. НП рік 
затв. НП рік 

затв. НП рік 
затв. НП рік 

затв. 

за
 

сп
ец

іа
ль

но
ст

я
м

и 
сл

ух
ач

ів
 

вс
ьо

го
 за

 
ка

ф
ед

ро
ю

 

ро
зр

об
ле

но
 

он
ов

ле
но

 

Директори ЗЗСО, заступники 
директора з НВР   1 2018         1 

Заступник директора з ВР   1 2018         1 

гуртожитків ЗВО, ЗПТО   1 2018         1 

ГПД    1 2018         1 Виховате
лі 

ЗОШ-інтернатів, 
спецшкіл-інтернатів   1 2018         1 

Соціальні педагоги   1 2018         1 
Педагоги-організатори   1 2018         1 
Логопеди (ЗО різного типу)    1 2018         1 
Вчителі-дефектологи, вчителі–предм. 
спецшкіл-інтернатів   1 2018         1 

П
С

О
М

 
 

Вчителі-дефектологи, учителі почат. 
класів спецшкіл-інтернатів 
   1 2018         

1 

10 10  

І, ІІ, вища кат     1 2018               1 Українська 
мова та 
література + рос. мова та заруб. літ. 

спец., ІІ кат   1 2018         1 

спец., ІІ кат. 1 2018                   1 Іноземні 
мови І, ІІ, вища кат 

   1 2018         1 

Рос. мова, 
зарубіж.літ І, вищ. кат.     1 2018                 1 

ЗВО, ЗПТО       1 2018     1 

С
ГО

 

Історія та 
суспільні 
дисципліни І, ІІ, вища кат. 

   1 2018         1 

7 7  



96 
 

хімія, екологія, природ. 1 2018           1 Біологія 
екологія, природозн.     1 2018       1 
біологія., природозн, 
предм. «Рідний край» 1 2018           1 Географія, 

економіка предм. «Рідний край»   1 2018         1 
фізика, астрономія 1 2018           1 Математика 
І кат.   1 2018         1 
ЗНЗ   1 2018         1 

Кухарі 
ДНЗ   1 2018         1 
труд.навч.,кресл., ЗВ   1 2018         1 
кер. спорт. гурт. ЗВО, 
ЗПТО 1 2018           1 

І кат.   1 2018         1 
І, вища кат.   1 2018         1 
предм. «Захист 
Вітчизни»   1 2018         1 

Фізична 
культура 

кер. спорт. гурт.   1 2018         1 
Інструктори фіз. культури ЗДО   1 2018         1 
Керівники фіз.вихов ЗВО, ЗПТО   1 2018         1 

фізична культура 1 2018                    1 Труд.навч., 
кресл., 
предмет. 
«Техн.» 

обслуговуючі види праці 
  1 2018        

 1 

Викл. проф.-теор. підг. ЗПТО 1 2018            

спец. понад 10р.   1 2018         1 
І категорія   1 2018         1 Початкові 

класи 
вища категорія   1 2018         1 
         1 2018   1 
ІІ кат. 1 2018 1 2018         2 
спец., ІІ кат. 1 2018           1 
спец. до/більше 10 р. 1 2018           1 
спеціалісти     1 2018                 1 
вища кат.   1 2018         1 
І кат.   1 2018         1 

Т
М

ЗО
 

Вихователі 
ЗДО 

спец. понад 10 р.   1 2018         1 

43 43  
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Завідувачі,вихователі-методисти /за 
посадою/ ЗДО         1 2018   1 

Завідувачі ЗДО   1 2018         1 
Вихователі-методисти ЗДО   1 2018         1 

Бібліотекарі   1 2018         1 
еколого-натураліст.     1 2018                 1 
науково-технічного   1 2018         1 
туристично-краєзн.   1 2018         1 

Керівник
и гуртків 

художньо-естет .   1 2018         1 
Образотворче мистецтво , ХК, та 
інтегр. курс «Мистецтво»   1 2018         1 
Заст. директ., зав. від., метод., 
культорг. ПЗ   1 2018          1 

осн. шк.                     1 2018 1 «Вчимося 
жити разом» початков.шк.                     1 2018 1 

Директори НВК усіх профілів     1 2018       1 
Практичні психологи  1  2018                   1 П

 

Медичні сестри ЗНЗ     1   2018               1 
3  3 

  РАЗОМ 11  45  2  1  2  2   63 60 3 
 Оновлено                 
 Розроблено                 
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Таблиця 4.7.4 

 
Розробка навчально-тематичних планів підвищення кваліфікації на II півріччя 2018 року / курси за вибором / 

 

К
аф

ед
ра

 

Назва курсів за вибором НП рік 
затв. 

вс
ьо

го
 з

а 
ка

ф
ед

ро
ю

 

ро
зр

об
ле

но
 

Позитивний імідж закладу освіти в умовах нової української школи як інструмент моделювання інноваційного 
освітнього середовища  

1 2018 

Технологія реалізації інклюзивної освіти 1 2018 
Формування соціальної компетентності учнів засобами профілактики девіантної поведінки (правопорушень) серед 
неповнолітніх та попередження дитячої жорстокості (булінгу) в освітньому середовищі 

1 2018 

Сучасні педагогічні технології в умовах нової української школи 1 2018 
Інноваційні технології в контексті концепції «НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ» 1 2018 
Креативність як основа розвитку інноваційної особистості в умовах нової української школи 1 2018 
Технології розвитку критичного мислення учнів 0,5 2018 
Технологія індивідуально-пізнавальних стратегій засобом  реалізації  проблемно-інтегративного підходу у  
навчальному процесі для  дисциплін природничого напряму 

1 2018 

Сучасні інноваційні стратегії  як ефективні засоби реалізації компетентнісного підходу в умовах  Нової 
української школи 

1 2018 

Професійний брейдінг-тренд успішності сучасного педагога Нової української школи 1 2018 

П
С

О
М

 

Компетентнісно-орієнтована освіта як інструмент формування конкурентноспроможного випускника навчального 
закладу 

1 2018 

10,5 10,5 

Дорожні карти НУШ 1 2018 
Права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу: нормативно-правове забезпечення 1 2018 
Нова українська школа: нормативно-правова підтримка 1 2018 
Виховання учня як громадянина, патріота, новатора та успішної особистості в сучасному суспільстві 1 2018 
Сучасні підходи навчання історії та суспільствознавчих дисциплін в умовах Нової української школи 1 2018 
Українське письменство в стилях, течіях, школах та мікропортретах художніх творів 1 2018 
Формування мовленнєвої компетенції учнів при вивченні іноземної мови в умовах Нової української школи 1 2018 
Актуальні питання викладання зарубіжної літератури та російської мови в умовах Нової української школи   1 2018 

С
ГО

 

Розвиток мовленнєвої компетентності як результат навчальної діяльності учнів в умовах Нової української школи 0,5 2018 

12 12 
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Використання інтерактивних дошок в освітньому процесі 1 2018 
Microsoft Office 365 в закладах освіти 1 2018 
Інформаційно-цифрова компетентність педагога: реалізація освітнього процесу 1 2018 
Медіаграмотність учасників освітнього процесу 1 2018 
Нові додатки Google для освітнього процесу 1 2018 

О
ІТ

 

Алгоритмізація та програмування 1 2018 

6 6 

Особистісно-професійне вдосконалення педагога  1 2018 
Основи та технології розвитку креативності та критичного мислення як основних компетентностей випускника 
Нової української школи 

1 2018 

Формування життєстійкості / стресостійкості у дітей в ситуаціях насильства та інших складних життєвих 
обставинах 

1 2018 

Готовність вчителя до реалізації освітнього процесу у сучасному просторі: інклюзивне навчання, гіперактивні 
учні, ліворукі діти 

1 2018 

Педагогіка партнерства – успішна взаємодія суб'єктів успішного процесу 1 2018 

Технології розвитку критичного мислення учнів 0,5 2018 
Модернізаційні процеси в освіті та їх вплив на вчителя та на його науково-методичну роботу 1 2018 
Розвиток креативної компетентності педагогічних працівників у системі неперервної освіти 1 2018 

 Демократизація та партнерство закладу освіти в умовах Нової української школи 1 2018 

Складова професійної компетентності педагога: корпоративне навчання  та авторська програма 1 2018 
Професійне зростання вчителя через власну науково-методичну роботу 1 2018 
Здоров’язбережувальні проекти та технології в закладах загальної середньої освіти 1 2019 
Формування компетентностей здобувачів освіти у шкільному курсі природознавства,біології, хімії, екології 1 2019 
Природничо-географічна освіта в контексті вимог Нової української школи 1 2018 
Освітня галузь «Мистецтво» в контексті Нової української школи 1 2018 
Упровадження декоративно-ужиткового мистецтва в освітній процес трудового навчання і образотворчого 
мистецтва 

1 2018 

Методика викладання футболу в  закладах загальної середньої освіти 1 2018 
Сучасні підходи до організації та проведення уроків фізичної культури, «Захисту Вітчизни» в умовах Нової 
української школи 

1 2018 

Організація освітнього процесу молодших школярів в умовах Нової української школи 1 2018 
Особливості інтегрованого навчання молодших школярів в умовах Нової української школи 1 2018 
Компетентнісний підхід початкової освіти у вимірі сьогодення 1 2018 

Т
М

ЗО
 

Колективно-компетентнісна взаємодія учасників освітнього процессу 1 2018 

13 13 
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Формування психолого-педагогічної готовності фахівців закладів освіти до професійної діяльності в умовах Нової 
української школи 

1 2018 

Основи та технології розвитку критичного мислення учнів Нової української школи 1 2018 
Психолого-педагогічні аспекти реалізації завдань інклюзії педагогами закладів освіти різного типу 1 2018 
Особистісно-професійна компетентність педагога в умовах реформування освіти 1 2018 
Психолого-організаційний супровід суб'єктів освітнього процесу в закладах освіти 1 2018 
Розвиток мовленнєвої компетентності як результат навчальної діяльності учнів в умовах Нової української школи 0,5 2018 
 РАЗОМ 52  52 52 

 НТП розроблені     
 
 
 

4. 8. Розробка навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності 
 
Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності інституту складають підручники, навчально-методичні посібники, словники, 

каталоги, довідники, банки даних, інформаційні збірники, навчально-методичні комплекси, методичні рекомендації. До переліку навчально-
методичного забезпечення освітньої діяльності належать також робочі програми навчальних дисциплін, лекції, програми спецкурсів, плани 
семінарських занять, методичні рекомендації до написання випускних творчих робіт та оформлення творчого проекту, програми стажування, 
методичні вказівки і тематики курсових робіт, методична документація для організації самостійної роботи студентів з навчальної дисциплін, 
методичні рекомендації до написання екзаменаційних письмових робіт та оформлення творчого проекту, інструктивно-методичні матеріали 
до залікових, семінарських занять та організації самостійної роботи слухачів, які розробляються професорсько-викладацьким складом 
кафедр інституту та затверджуються вченою радою інституту (таблиця 4.8.1).  
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Таблиця 4.8.1 
Розробка навчально-методичного забезпечення освітнього процесу 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Кафедра теорії і методики змісту освіти 

 
І півріччя 2018 року 

1 І півріччя 
2018   

Збірник тестів для поточного контролю з хімії: для 
8 класу загальнооосвіт. навч. закл.: дидактичні 
матеріали / упор. А.В. Метейко, Л.А. Коростіль. – 
Суми: НВВ СОІППО, 2018. – 107 с.  

навчально-
методичний 
посібник  
(гриф МОН) 

0,5 Коростіль Л.А. Метейко А.В. Учителі хімії 

2 І півріччя 
2018   

Навчально-методичні та наукові видання навчально-
методичний 
посібник 

1 Рассказова О.Л.  Педагоги закладів освіти 

3 І півріччя 
2018   

Сучасні підходи до організації та проведення уроків 
фізичної культури 

навчально-
методичний 
посібник 

1 Деменков Д.В.  Учителі фізичної культури 

4 І півріччя 
2018   

Рухливі ігри та естафети 1-4 класи навчально-
методичний 
посібник 

1 Деменков Д.В.  Учителі фізичної культури 

5 І півріччя 
2018   

Організація освітнього процесу в 2 класі навчально-
методичний 
посібник 

1 Декунова З.В.  Лавська А.М. Учителі початкових класів 

6 І півріччя 
2018   

Ігрові технології на уроках трудового навчання навчально-
методичний 
посібник 

1 Крот Г.В.  Учителі трудового навчання 

7 І півріччя 
2018   

Сучасні технології ознайомлення дітей дошкільного 
віку з властивостями  предметів та матеріалів 

навчально-
методичний 
посібник 

1 Цимерман І.Л.  Педагоги закладів освіти 

8 І півріччя 
2018   

Орігамі в сучасному світі Ч.1.  навчально-
методичний 
посібник 

0,33 Сєрих Л. В Чуркіна В. Г. 
Дюкарєва Н. Ф. 

Слухачі ПК 
 

9 І півріччя 
2018   

Орігамі в сучасному світі Ч.2 
 

навчально-
методичний 
посібник 
 

0,33 Сєрих Л. В Чуркіна В. Г. 
Дюкарєва Н. Ф. 

Слухачі ПК 
 

№ 
з/п 

Термін 
виконання Назва 

Вид навчально-
методичного 
забезпечення 

К
іл

ьк
іс

ть
 

на
йм

ен
ув

ан
ь 

Автор (укладач) Співавтори Контингент, на потребу якого 
спрямовано забезпечення 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
10 І півріччя 

2018   
Мистецька та літературна освіта школярів у системі 
компетентнісного підходу на основі методики 
вивчення казок і легенд про музику та ноти, музичні 
інструменти та музикантів (для вчителів художньо-
естетичного напряму, етики та естетики, мови та 
літератури, психологів, батьків 
 

навчально-
методичний 
посібник 

0,16 Сєрих Л. В. Чуркіна В. Г. 
Вололазченко Н. А
Косенко К. О. 
Ніколаєнко В. О. 
Ковтун І. І. 

Слухачі ПК 
 

11 І півріччя 
2018   

Мистецтво. 9 клас. Конспекти уроків електронний 
освітній 
ресурс 

0,25 Сєрих Л. В., Чуркіна В. Г., 
Мельник С. А., 
Макаренко Г. М 

Слухачі ПК 

12 І півріччя 
2018   

Теорія – методика – практика: Каталог публікацій  
працівників навчально – методичних відділів 
післядипломної освіти КЗ СОІППО 

каталог 1 Удовиченко І.В.   

13 І півріччя 
2018   

«Позашкільна освіта Сумщини: регіональний 
аспект» 

інф.-метод. 
збірник 

0,25 Тихенко Л.В. Колектив  
авторів 

ЗПО 

14 І півріччя 
2018   

Організація навчально-виховного процесу у 2018-
2019 н.р. 

методичні 
рекомендації 

0,5 Коростіль Л.А. Метейко А.В. Учителі хімії 

15 І півріччя 
2018   

Викладання природознавства у 5 класі на основі 
компетентнісного підходу 

методичні 
рекомендації 

1 Успенська В.М.  Учителі природознавства 

16 І півріччя 
2018   

Планування організації життєдіяльності дітей 
дошкільного віку в ДНЗ 

методичні 
рекомендації 

1 Цимерман І.Л.    Слухачі курсів  підвищення 
кваліфікації вихователів ЗДО 

17 І півріччя 
2018   

Сучасні технології навчання грамоти дітей 
дошкільного віку 

методичні 
матеріали  

1 Цимерман І.Л.   Слухачі курсів  підвищення 
кваліфікації вихователів ЗДО 

18 І півріччя 
2018   

Підготовка педагогів до роботи в НУШ методичні 
матеріали  

1 Лавська А.М. Декунова З.В. Учителі початкових класів 

19 І півріччя 
2018   

Конструктор уроку «Основи здоров’я» в початковій 
школі 

методичні 
матеріали 

1 
 

Коростіль Л.А. Успенська В.М. Учителі основ здоров’я, 
початкової школа 

20 І півріччя 
2018   

Сучасні підходи до музичної діяльності у школі тексти лекцій 1 Байдак Ю.В.  Слухачі курсів 

21 І півріччя 
2018   

Складові професійної майстерності вчителя 
музичного мистецтва 

тексти лекцій 1 Байдак Ю.В  Слухачі курсів 

22 І півріччя 
2018   

Професійна майстерність вчителів хореографічних 
та театральних дисциплін 

тексти лекцій 1 Байдак Ю.В  Слухачі курсів 

23 І півріччя 
2018   

Теорія та методика дошкільної освіти тексти лекцій 1 Лобода В.В.  Вихователі ЗДО (дистанційна 
форма навчання) 

24 І півріччя 
2018   

Методика викладання курсів «Основи здоров’я» і 
«Вчимося жити разом» у початковій школі на 
засадах формування життєвих навичок 

розробка 
тренінгу 

1 
 

Коростіль Л.А. Успенська В.М. Учителі основ здоров’я, 
початкової школа 

25 І півріччя 
2018   

Використання інноваційних методів навчання на 
уроці музичного мистецтва 

дидактичне 
забезпечення 

1 Байдак Ю.В  Слухачі курсів 

26 І півріччя 
2018   

Теорія та методика гурткової роботи дидактичне 
забезпечення 

1 Абрамітова І.М.  Слухачі курсів підвищ квал. 
(керівники гуртків) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
27 І півріччя 

2018   
Теорія та методика бібліотечної справи дидактичне 

забезпечення 
1 Абрамітова І.М.  Слухачі курсів підвищ квал. 

(бібліотекарі) 
28 І півріччя 

2018   
Аналіз стану ігрової діяльності у сучасному ЗДО дидактичне 

забезпечення 
1 Цимерман І.Л.   Слухачі курсів підвищ квал. 

закладів дошк. освіти 
29 І півріччя 

2018   
Навчально-методичне забезпечення дошкільної 
освіти 

дидактичне 
забезпечення 

1 Цимерман І.Л.   Слухачі курсів підвищ квал. 
закладів дошк. освіти 

30 І півріччя 
2018   

Інноваційні технології у реалізації завдань 
мовленнєвого розвитку дошкільників 

дидактичне 
забезпечення 

1 Ковтун Є.Ф.  Педагоги  ДНЗ 

31 І півріччя 
2018   

Використання медіатехнологій у роботі з 
дошкільниками 

дидактичне 
забезпечення 

1 Ковтун Є.Ф.  Педагоги  ДНЗ 

32 І півріччя 
2018   

Розробка майстер-класів дидактичне 
забезпечення 

1 Крот Г.В.  Учителі трудового навчання 

33 І півріччя 
2018   

Написання текстів лекцій з нового курсу дидактичне 
забезпечення 

1 Крот Г.В.  Учителі трудового навчання 

34 І півріччя 
2018   

Навчально-мкетодичне забезпечення початкової 
освіти 

дидактичне 
забезпечення 

1 Декунова З.В.  Лавська А.М. Учителі початкових класів 

35 І півріччя 
2018   

Написання текстів лекцій до нового курсу «Теорія 
та методика основ здоров’я» 

дидактичне 
забезпечення 

1 Успенська В.М.  Учителі основ здоров’я 

36 І півріччя 
2018   

Розробка електронного навчального комплексу 
дистанційних курсів учителів біології, екології ВНЗ, 
ПТНЗ 

дидактичне 
забезпечення 

1 Успенська В.М.  Учителі біології, екології ВНЗ, 
ПТНЗ 

37 І півріччя 
2018   

Розробка електронного навчального комплексу 
дистанційних курсів основ здоров’я в основній 
школі 

дидактичне 
забезпечення 

1 Успенська В.М.  Учителі основ здоров’я основної 
школи 

38 І півріччя 
2018   

Розвиток післядипломної музично-педагогічної 
освіти 

спецкурс 1 Байдак Ю.В  Слухачі курсів 

  Усього:  33,32    
ІІ півріччя 2018 року 

1 ІІ півріччя 
2018   

Хімічний експеримент, як засіб формування 
предметних компетентностей 

навчально-
методичний 
посібник 
(гриф МОН) 

0,33 Коростіль Л.А. Пономарьова Л.М. 
Метейко А.В. 

Слухачі курсів 

2 ІІ півріччя 
2018   

Організація освітнього процесу в закладах 
позашкільної освіти 

методичний 
посібник 

1 Тихенко Л.В.  ЗПО 

3 ІІ півріччя 
2018   

Сучасні підходи до організації роботи закладу 
позашкільної освіти 

методичний 
посібник 

1 Тихенко Л.В.  ЗПО 

4 ІІ півріччя 
2018   

Компетентнісні завдання. Географія навчально-
методичний 
посібник 

1 Удовиченко І.В.  Слухачі курсів 

5 ІІ півріччя 
2018   

Організація дослідницької діяльності учнів 1-х 
класів 

навчально-
методичний 
посібник 
 

1 Декунова З.В. 
 

Лавська А.М Слухачі курсів 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
6 ІІ півріччя 

2018   
Теорія та методика навчання хімії  електронні 

освітні 
ресурси 

1 Коростіль Л.А.  Слухачі дистанційної форми 
навчання 

7 ІІ півріччя 
2018   

 Lean-логістика в географії. електронний 
курс 

1 Удовиченко І.В.  Слухачі курсів 
 

8 ІІ півріччя 
2018   

Моніторинг якості освіти в закладах загальної 
середньої освіти Сумської області у 2017-2018 н.р. 

інформаційно
-аналітичний 
бюлетень 

1 Удовиченко І.В.  Слухачі курсів 

9 ІІ півріччя 
2018   

Олімпіадні змагання 2018: у цифрах і коментарях інформаційно
-аналітичний 
бюлетень 

1 Удовиченко І.В.  Слухачі курсів 

10 ІІ півріччя 
2018   

Позашкільна освіта Сумщини: регіональний аспект..  інформаційно
-методичний 
збірник 

0,25 Тихенко Л. В Л. М. Бондар 
Т. М. Крекотіна 
Л. В. Тернавська 

Слухачі курсів 

11 ІІ півріччя 
2018   

Сучасні тенденції розвитку позашкільної еколого-
натуралістичної освіти у світлі педагогічних ідей                                   
В.О. Сухомлинського 

інформаційни
й збірник 

1 Тихенко Л. В.  Слухачі курсів 

12 ІІ півріччя 
2018   

Складова професійної компетентності педагога: 
корпоративне навчання та авторська програма 

робоча 
програма 

1 Сєрих Л.В.  Учителі різних спеціальностей 

13 ІІ півріччя 
2018   

Мистецтво» в контексті Нової української школи робоча 
програма 

1 Сєрих Л.В.  Учителі різних спеціальностей 

14 ІІ півріччя 
2018   

Упровадження декоративно-ужиткового мистецтва 
в освітній процес трудового навчання та 
образотворчого мистецтва 

робоча 
програма 

1 Сєрих Л.В Крот Г.В. Учителі трудового навчання, 
образотворчого мистецтва 

15 ІІ півріччя 
2018   

Теорія та методики навчання хімії робоча 
програма 

1 Коростіль Л.А.  Учителі біології, хімії, 
природозн., екології (очна форма 
навч.) 

16 ІІ півріччя 
2018   

Теорія та методики навчання хімії робоча 
програма 

1 Коростіль Л.А.  Учителі хімії,  (дистанційна 
форма навч.) 

17 ІІ півріччя 
2018   

Професійне зростання вчителя через власну 
методичну розробку 

робоча 
програма 

1 Коростіль Л.А.  Слухачі курсів 

18 ІІ півріччя 
2018   

Теорія та методики навчання хімії  робоча 
програма 

1 Коростіль Л.А.  Учителі хімії, біології, 
природозн., екології (очна форма 
навч.) 

19 ІІ півріччя 
2018   

Кухарі ДНЗ робоча 
програма 

1 Крот Г.В.  Кухарі ДНЗ 

20 ІІ півріччя 
2018   

Кухарі ЗНЗ робоча 
програма 

1 Крот Г.В.  Кухарі ЗНЗ 

21 ІІ півріччя 
2018   

Учителі трудового навчання, креслення, фізичної 
культури, предмету «Технології» 

робоча 
програма 

1 Крот Г.В. Деменков Д.В. Учителі трудового навчання, 
фізичної кудьтури 

22 ІІ півріччя 
2018   

Учителі трудового навчання (обслуговуючі види 
праці) 

робоча 
програма 
 
 

1 Крот Г.В.  Учителі трудового навчання,  
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1 2 3 4 5 6 7 8 
23 ІІ півріччя 

2018   
Вчимося жити разом робоча 

програма 
1 Успенська В.М. Коростіль Л.А. Слухачі-учителі курсу «вчимося 

жити разом» 
24 ІІ півріччя 

2018   
Захисти себе від ВІЛ робоча 

програма 
1 Успенська В.М. Коростіль Л.А. Слухачі-учителі курсу «захисти 

себе від віл» 
25 ІІ півріччя 

2018   
Теорія і методика викладання мистецьких 
дисциплін 

робоча 
програма 

1 Байдак Ю.В.  Слухачі курсів 

26 ІІ півріччя 
2018   

Методика навчання музиці дітей дошкільного віку робоча 
програма 

1 Байдак Ю.В.  Слухачі курсів 

27 ІІ півріччя 
2018   

Методика викладання музично-теоретичних 
дисциплін 

робоча 
програма 

1 Байдак Ю.В.  Слухачі курсів 

28 ІІ півріччя 
2018   

Розвиток інтелектуальної, творчої та емоційної 
сфери учнів 

робоча 
програма 

1 Байдак Ю.В.  Слухачі курсів 

29 ІІ півріччя 
2018   

Робочі програми курсів підвищення кваліфікації робоча 
програма 

2 Декунова З.В. Лавська А.М Слухачі курсів 

30 ІІ півріччя 
2018   

Теорія і методика викладання предмету «Фізична 
культура» 

робоча 
програма 

1 Деменков Д.В.   Учителі фізичної культури 
кваліфікаційних категорій: 
«спеціаліст І категорії» 

31 ІІ півріччя 
2018   

Теорія і методика викладання предмету «Фізична 
культура» 

робоча 
програма 

1 Деменков Д.В.   Учителі фізичної культури 
вищої кваліфікаційної категорії» 

32 ІІ півріччя 
2018   

Теорія і методика викладання предмету «Фізична 
культура», «Захист Вітчизни» 

робоча 
програма 

1 Деменков Д.В.   Учителі фізичної культури, 
Захисту Вітчизни 

33 ІІ півріччя 
2018   

Теорія і методика викладання предмету «Фізична 
культура» 

робоча 
програма 

1 Деменков Д.В.   Керівники фізичного виховання 
ВНЗ, ПТНЗ 

34 ІІ півріччя 
2018   

Теорія і методика викладання предмету «Фізична 
культура», гурткової фізкультурно-оздоровчої 
роботи 

робоча 
програма 

1 Деменков Д.В.   Учителі фізичної культури, 
керівники спортивних гуртків 

35 ІІ півріччя 
2018   

Теорія і методика викладання предмету «Фізична 
культура»«, гурткової фізкультурно-оздоровчої 
роботи 

робоча 
програма 

1 Деменков Д.В.   Викладачі фізичної культури, 
керівники спортивних гуртків 
ВНЗ, ПТНЗ 

36 ІІ півріччя 
2018   

Теорія і методика викладання фізкультурних занять 
у ДНЗ 

робоча 
програма 

1 Деменков Д.В.   Інструктори фізичної культури 
ДНЗ 

37 ІІ півріччя 
2018   

Теорія та методика дошкільної освіти робоча 
програма 

1 Ковтун Є.Ф. 
Цимерман І.Л. 

Лобода В.В. Слухачі курсів 

38 ІІ півріччя 
2018   

Теорія та методика дошкільної освіти»для 
вихователів ЗДО (очна форм навчання) 

робоча 
програма 

1 Лобода В.В.  Вихователі ЗДО, викладач 

39 ІІ півріччя 
2018   

Загальнокультурна компетентність педагога робоча 
програма 

1 Лобода В.В  Вихователі ЗДО, викладач 

40 ІІ півріччя 
2018   

Організація освітнього процесу в 4 класі методичні 
рекомендації 

1 Декунова З.В. 
 

Лавська А.М Слухачі курсів 

41 ІІ півріччя 
2018   

Методичні рекомендації до написання 
екзаменаційної письмової роботи 

методичні 
рекомендації 

1 Ковтун Є.Ф.  Педагоги ЗДО 

42 ІІ півріччя 
2018   

Технологічна картка тренінгу «вчимося жити 
разом» 

методичні 
рекомендації 

1 Успенська В.М. Коростіль Л.А. Слухачі-учителі курсу «вчимося 
жити разом» 
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43 ІІ півріччя 

2018   
Теорія і методика викладання географії, економіки, 
предмету рідний край 

методичні 
рекомендації 

2 Удовиченко І.В.  Слухачі-учителі 

44 ІІ півріччя 
2018   

Технологічна картка тренінгу «Захисти себе від віл» методичні 
рекомендації 

1 Успенська В.М. Коростіль Л.А. Слухачі-учителі курсу «захисти 
себе від віл» 

45 ІІ півріччя 
2018   

Викладання біології в основній школі у 2018-2019 
навчальному році 

методичні 
рекомендації 

1 Успенська В. М.  Слухачі курсів 

46 ІІ півріччя 
2018   

Основи здоров’я. Вчимося жити разом. Формування 
здорового способу життя та профілактика 
ВІЛ/СНІДУ («Захисти себе від ВІЛ») 

методичні 
рекомендації 

1 Успенська В. М.  Слухачі курсів 

47 ІІ півріччя 
2018   

Творче конструювання уроку методичні 
рекомендації 

1 Байдак Ю.В.  Слухачі курсів 

48 ІІ півріччя 
2018   

Опис ігор та вправ,   методичні картки до  тренінгу-
лабораторії 

методичні 
рекомендації 

1 Ковтун Є.Ф.  Педагоги ЗДО 

49 ІІ півріччя 
2018   

Технологічна картка курсу за вибором професійне 
зростання вчителя 

методичні 
рекомендації 

1 Коростіль Л.А.  Слухачі курсів 

50 ІІ півріччя 
2018   

Загальнокультурна компетентність педагога. 
Полікультурна компетентність педагога 

тексти лекцій 1 Сєрих Л.В.  Слухачі курсів різних 
спеціальностей 

51 ІІ півріччя 
2018   

Професійне зростання вчителя тексти лекцій 5 Коростіль Л.А.  Слухачі курсів 

52 ІІ півріччя 
2018   

Виховання моральної культури учня тексти лекцій 1 Байдак Ю.В.  Слухачі курсів 

53 ІІ півріччя 
2018   

Виховання естетичної культури та культури 
почуттів 

тексти лекцій 1 Байдак Ю.В.  Слухачі курсів 

54 ІІ півріччя 
2018   

Загальнокультурна компетентність педагога тексти лекцій 1 Байдак Ю.В.  Слухачі курсів 

55 ІІ півріччя 
2018   

Використання інтерактивних методів та засобів 
навчання на уроці музики 

тексти лекцій 1 Байдак Ю.В.  Слухачі курсів 

56 ІІ півріччя 
2018   

Теорія та методика початкової освіти тексти лекцій 2 Декунова З.В. 
 

Лавська А.М Слухачі курсів 

57 ІІ півріччя 
2018   

Організація літературно-художньої діяльності 
дошкільнят у закладі дошкільної освіти 

тексти лекцій 1 Ковтун Є.Ф.  Педагоги ЗДО 

58 ІІ півріччя 
2018   

Теорія та методика дошкільної освіти тексти лекцій 13 Лобода В.В  Вихователі ЗДО, викладач 

59 ІІ півріччя 
2018   

Загальнокультурна компетентність педагога тексти лекцій 1 Лобода В.В  Вихователі ЗДО, викладач 

60 ІІ півріччя 
2018   

Загальнокультурна компетентність педагога. 
Полікультурна компетентність педагога. 

тексти лекцій 1 Сєрих Т.М.  Слухачі курсів різних 
спеціальностей 

61 ІІ півріччя 
2018   

Мистецька спадщина Сумщини текст ділової 
гри 

1 Сєрих Л.В.  Слухачі курсів різних 
спеціальностей 

62 ІІ півріччя 
2018   

Мистецька спадщина Сумщини текст ділової 
гри 

1 Сєрих Т.М.  Слухачі курсів різних 
спеціальностей 

63 ІІ півріччя 
2018   

Свобода самовираження як умова формування 
успішної особистості на етапі дошкільного итинства 

тренінг-
лабораторія 

1 Ковтун Є.Ф.  Педагоги ЗДО 
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64 ІІ півріччя 

2018   
Теорія та методика навчання хімії дидактичне 

забезпечення 
1 Коростіль Л.А.  Учителі хімії 

65 ІІ півріччя 
2018   

Професійне зростання вчителя дидактичне 
забезпечення 

1 Коростіль Л.А.  Слухачі курсів 

66 ІІ півріччя 
2018   

Формування емоційної сфери учнів засобами 
мистецтва 

дидактичне 
забезпечення 

1 Байдак Ю.В.  Слухачі курсів 

67 ІІ півріччя 
2018   

Організація літературно-художньої діяльності 
дошкільнят у закладі дошкільної освіти 

дидактичне 
забезпечення 

1 Ковтун Є.Ф.  Педагоги ЗДО 

68 ІІ півріччя 
2018   

Теорія та методика дошкільної освіти,  
Загальнокультурна компетентність педагога 

дидактичне 
забезпечення 
 

1 Лобода В.В.  Вихователі ЗДО 

69 ІІ півріччя 
2018   

Еклектика в музиці спецкурс 1 Байдак Ю.В.  Слухачі курсів 
 

  Усього:  86,58    
Кафедра соціально-гуманітарної освіти 

І півріччя 2018 року 
1 І півріччя 

2018   
Тенденції розвитку вищої освіти навчально-

методичний 
комплекс 

1 Нікітін Ю.О. Драновська С.В. Магістранти 

2 І півріччя 
2018   

Мистецька освіта в Україні та країнах світу тексти лекцій 1 Байдак  Ю.В.  Слухачі курсів 

3 І півріччя 
2018   

Мистецька освіта в інформаційному суспільстві тексти лекцій 1 Байдак  Ю.В.  Слухачі курсів 

4 І півріччя 
2018   

Філософія та соціологія мистецької освіти тексти лекцій 1 Байдак  Ю.В.  Слухачі курсів 

5 І півріччя 
2018   

Науково-методичні основи викладання української 
мови та літератури в школі 

тексти лекцій 1 Чхайло Л.М.  Слухачі курсів 

6 І півріччя 
2018   

Види мовленнєвої діяльності на уроки української 
мови та літератури 

тексти лекцій 1 Чхайло Л.М.  Слухачі курсів 

7 І півріччя 
2018   

Позакласна робота з української мови та літератури. 
Робота з обдарованими учнями 

тексти лекцій 1 Чхайло Л.М.  Слухачі курсів 

8 І півріччя 
2018   

Типи уроків мови та літератури, їх структура. 
Вимоги до сучасного уроку мови та літератури 

тексти лекцій 1 Чхайло Л.М.  Слухачі курсів 

9 І півріччя 
2018   

Методика аналізу художнього твору тексти лекцій 1 Чхайло Л.М.  Слухачі курсів 

10 І півріччя 
2018   

Вивчення біографії письменника на уроках 
літератури 

тексти лекцій 1 Чхайло Л.М.  Слухачі курсів 

11 І півріччя 
2018   

Розвиток вищої освіти у розвинених країнах світу у 
ХХІ ст. 

тексти лекцій 1 Нікітін Ю.О.  Слухачі курсів 

12 І півріччя 
2018   

Становлення вищої освіти Україні в сучасних 
умовах 

тексти лекцій 1 Нікітін Ю.О.  Слухачі курсів 

13 І півріччя 
2018   

Тенденції розвитку української мови на сучасному  
етапі 

тексти лекцій 1 П’ятаченко Ю.В.  Слухачі курсів 
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14 І півріччя 

2018   
Комунікативні ознаки культури мовлення тексти лекцій 1 П’ятаченко Ю.В.  Слухачі курсів 

15 І півріччя 
2018   

Мистецька освіта в інформаційному суспільстві дидактичне 
забезпечення 

1 Байдак  Ю.В.  Слухачі курсів 

16 І півріччя 
2018   

Соціокультурна компетентність вчителя дидактичне 
забезпечення 

1 Байдак  Ю.В.  Слухачі курсів 

17 І півріччя 
2018   

Філософія та соціологія мистецької освіти дидактичне 
забезпечення 

1 Байдак  Ю.В.  Слухачі курсів 

18 І півріччя 
2018   

Мистецька освіта в Україні та країнах світу дидактичне 
забезпечення 

1 Байдак  Ю.В.  Слухачі курсів 

19 І півріччя 
2018   

Освіта в інформаційному суспільстві дидактичне 
забезпечення 

1 Храменок Л. О.  Слухачі курсів 

20 І півріччя 
2018   

Сучасні наукові дослідження в освіті дидактичне 
забезпечення 

1 Храменок Л. О.  Слухачі курсів 

21 І півріччя 
2018   

Підготовка учнів до ЗНО дидактичне 
забезпечення 

1 Клюніна Н.В.  Слухачі курсів 

22 І півріччя 
2018   

Іноземна мова у першому класі дидактичне 
забезпечення 

1 Клюніна Н.В.  Слухачі курсів 

23 І півріччя 
2018   

Навчання лексики дидактичне 
забезпечення 

1 Скирта В.С.  Слухачі курсів 

24 І півріччя 
2018   

Диффузія інновацій дидактичне 
забезпечення 

1 Ніколаєнко С.П.  Слухачі курсів 

25 І півріччя 
2018   

Компетентнісний підхід в освіті дидактичне 
забезпечення 

1 Ніколаєнко С.П.  Слухачі курсів 

26 І півріччя 
2018   

Розробка дорожніх карт нової Української школи дидактичне 
забезпечення 

1 Жук М.В.  Слухачі курсів 

27 І півріччя 
2018   

ЗНЗ у вимірі задач нової Української школи дидактичне 
забезпечення 

1 Жук М.В.  Слухачі курсів 

28 І півріччя 
2018   

Соціокультурна компетентність вчителя спецкурс 1 Байдак  Ю.В.  Слухачі курсів 

  Усього:  28    
ІІ півріччя 2018 року 

1 ІІ півріччя 
2018   

Ефективні технології управління в органах 
публічної влади:інформаційний провайдинг 

навчально-
методичний 
посібник 

0,5 Ніколаєнко С.П. Луценко С.М. Учителі усіх категорій 

2 ІІ півріччя 
2018   

Прийняття рішень навчально-
методичний 
посібник 

0,5 Ніколаєнко С.П. Луценко С.М. Учителі усіх категорій 

3 ІІ півріччя 
2018   

Розвиток мовленнєвої компетентності як результат  
навчальної діяльності  учнів в умовах нової 
української школи 

робоча 
програма 

0,5 Чхайло Л.М. Сидоренко І.В. Учителі усіх категорій 

4 ІІ півріччя 
2018   

Актуальні питання викладання зарубіжної 
літератури та російської  

робоча 
програма 

1 Чхайло Л.М.  Учителі зарубіжної літератури 
та російської мови 
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мови в умовах нової української школи   

5 ІІ півріччя 
2018   

Модернізаційні процеси в освіті та їх вплив на 
вчителя та на його науково-методичну роботу 

робоча 
програма 
 

1 Дудко М.В.  Учителі усіх категорій 

6 ІІ півріччя 
2018   

Розвиток креативної компетентності педагогічних 
працівників у системі неперервної освіти 

робоча 
програма 

1 Дудко М.В.  Учителі усіх категорій 

7 ІІ півріччя 
2018   

Методологічні основи та специфіка викладання 
української мови та літератури в Новій українській 
школі: концептуальні положення, специфіка, 
інструментарій 

робоча 
програма 

1 Логвиненко Ю.В.  Учителі української мови та 
літератури 

8 ІІ півріччя 
2018   

Права та обов’язки учасників навчально-виховного 
процесу: нормативно-правове  
забезпечення 

робоча 
програма 

1 Крамаренко Л.Д.  Учителі усіх категорій 

9 ІІ півріччя 
2018   

Демократизація та партнерство закладів освіти в 
умовах НУШ 

робоча 
програма 

1 Ніколаєнко С.П.  Учителі усіх категорій 

10 ІІ півріччя 
2018   

Компетентнісно-орієнтована освіта як інструмент 
формування конкурентноспроможнього випускника 
навчального закладу 

робоча 
програма 

0,5 Ніколаєнко С.П. Луценко С.М. Учителі усіх категорій 

11 ІІ півріччя 
2018   

Виховання учня як громадянин,патріота, новатора 
та успішної особистості в сучасному суспільстві 

робоча 
програма 

1 Стукалова Т.Г.  Учителі усіх категорій 

12 ІІ півріччя 
2018   

Формування мовленнєвої компетенції учнів при 
вивчені іноземної мови в умовах Нової української 
школи 

робоча 
програма 

1 Клюніна Н.В.  Учителі та викладачі іноземної 
мови 

13 ІІ півріччя 
2018   

Дорожні карти НУШ робоча 
програма 

1 Жук М.В.  Учителі усіх категорій 

14 ІІ півріччя 
2018   

Українське  письменство в стилях,течіях та 
мікропортретів художніх творів 

робоча 
програма 

1 П’ятаченко Ю.В.  Учителі усіх категорій 

15 ІІ півріччя 
2018   

Технологія розвитку критичного мислення учнів робоча 
програма 

0,5 Храменок Л.О. Литвиненко Я.О. Учителі усіх категорій 

16 ІІ півріччя 
2018   

Соціально-громадянський модуль. Нова українська 
школа: соціально-громадянський вимір 

тексти лекцій 1 Дудко Н.В.  Учителі географії та біології 

17 ІІ півріччя 
2018   

Мовно-комунікативний модуль. Мовно-
комунікативна компетентність 

тексти лекцій 1 Дудко Н.В.  Учителі географії та біології 

18 ІІ півріччя 
2018   

Розвиток соціальних компетенцій в рамках Нової 
української школи 

тексти лекцій 1 Дудко Н.В.  Учителі географії та біології 

19 ІІ півріччя 
2018   

Розвиток громадянських компетенцій в рамках 
Нової української школи 

тексти лекцій 1 Дудко Н.В.  Учителі географії та біології 

20 ІІ півріччя 
2018   

Освіта ХХІ століття: виклики, пошуки відповідей тексти лекцій 1 Дудко Н.В.  Учителі географії та біології 

21 ІІ півріччя 
2018   

Модернізаційні процеси в освіті та їх вплив на 
вчителя та на його науково-методичну роботу 

тексти лекцій 1 Дудко Н.В.  Усі категорії 

22 ІІ півріччя 
2018   

Розвиток креативної компетентності педагогічних 
працівників у системі неперервної освіти 

тексти лекцій 1 Дудко Н.В.  Усі категорії 
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23 ІІ півріччя 

2018   
Стан, проблеми та перспективи розвитку 
гуманітарної освіти у світі та в Україні. Сучасний 
стан викладання мови та літератури 
 

тексти лекцій 1 Логвиненко Ю.В.  Учителі української мови та 
літератури 

24 ІІ півріччя 
2018   

Професійна мовно-комунікативна компетенція 
учителя української мови та літератури. Професійна 
публічна промова. Мова, модуси її існування і 
функції. Наука про мову наприкінці ХХ- на початку 
ХХI ст 

тексти лекцій 1 Логвиненко Ю.В.  Учителі української мови та 
літератури 

25 ІІ півріччя 
2018   

Текст як форма реалізації мовно-комунікативної 
компетенції вчителя української мови та літератури. 

тексти лекцій 1 Логвиненко Ю.В.  Учителі української мови та 
літератури 

26 ІІ півріччя 
2018   

Технологї, методи, форми, методичні прийоми та 
засоби викладання української мови та літератури 

тексти лекцій 1 Логвиненко Ю.В.  Учителі української мови та 
літератури 

27 ІІ півріччя 
2018   

Умотивований учитель – професіонал у системі 
Нової української школи 

тексти лекцій 1 Мазуренко В.О.  Учителі української мови та 
літератури 

28 ІІ півріччя 
2018   

Розвиток соціальних компетенцій в рамках Нової 
української школи 

тексти лекцій 1 Храменок Л.О.  Учителі усіх категорій 

29 ІІ півріччя 
2018   

Розвиток громадянських компетенцій в рамках 
Нової української школи 

тексти лекцій 1 Храменок Л.О.  Учителі усіх категорій 

30 ІІ півріччя 
2018   

Мовно- комунікативна компетентність педагога: 
теоретичні і практичні аспекти 

тексти лекцій 1 Храменок Л.О.  Учителі усіх категорій 

31 ІІ півріччя 
2018   

Розвиток соціальних компетенцій в рамках Нової 
української школи 

тексти лекцій 1 Ніколаєнко С.П.  Учителі усіх категорій 

32 ІІ півріччя 
2018   

Розвиток громадянських компетенцій в рамках 
Нової української школи 

тексти лекцій 1 Ніколаєнко С.П.  Учителі усіх категорій 

33 ІІ півріччя 
2018   

Мовно- комунікативна компетентність педагога: 
теоретичні і практичні аспекти 

тексти лекцій 1 Ніколаєнко С.П.  Учителі усіх категорій 

34 ІІ півріччя 
2018   

Соціально-громадянський модуль. Нова українська 
школа: соціально-громадянський вимір 

тексти лекцій 1 Крамаренко Л.Д.  Усі категорії 

35 ІІ півріччя 
2018   

Мовно-комунікативний модуль. Мовно-
комунікативна компетентність 

тексти лекцій 1 Крамаренко Л.Д.  Усі категорії 

36 ІІ півріччя 
2018   

Розвиток соціальних компетенцій в рамках Нової 
української школи 

тексти лекцій 1 Крамаренко Л.Д.  Усі категорії 

37 ІІ півріччя 
2018   

Розвиток громадянських компетенцій в рамках 
Нової української школи 

тексти лекцій 1 Крамаренко Л.Д.  Усі категорії 

38 ІІ півріччя 
2018   

Соціально-громадянський модуль. Нова українська 
школа: соціально-громадянський вимір 

тексти лекцій 1 Стукалова Т.Г.  вихователі, завідуючі,методисти 
ЗДО 

39 ІІ півріччя 
2018   

Мовно-комунікативний модуль. Мовно-
комунікативна компетентність 

тексти лекцій 1 Стукалова Т.Г.  вихователі, завідуючі,методисти 
ЗДО 

40 ІІ півріччя 
2018   

Нормативне забезпечення викладання іноземної 
мови 

тексти лекцій 1 Клюніна Н.В.  учителі  та викладачі іноземної 
мови 

41 ІІ півріччя 
2018   

Проблеми типологізації мистецьких феноменів тексти лекцій 1 П’ятаченко Ю.В.  Учителі української мови та 
літератури 
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42 ІІ півріччя 

2018   
 Стиль як  конкретна модифікація законів поетики, 
чинників художньої форми 

тексти лекцій 1 П’ятаченко Ю.В.  Учителі української мови та 
літератури 
 

43 ІІ півріччя 
2018   

Стиль-напрям-течія-школа-угруповання: причини й 
умови зміни естетичних канонів. Типи  творчості 

тексти лекцій 1 П’ятаченко Ю.В.  Учителі української мови та 
літератури 

44 ІІ півріччя 
2018   

Нормативне забезпечення викладання іноземної 
мови 

дидактичне 
забезпечення 

1 Клюніна Н.В. 
 

Скирта В.С. учителі  та викладачі іноземної 
мови 

45 ІІ півріччя 
2018   

Діалектика традицій інноваторства у сучасному 
літературному процесі 

спецкурс 1 П’ятаченко Ю.В.  Учителі української мови та 
літератури 

46 ІІ півріччя 
2018   

Розвиток освіти в Україні та країнах світу спецкурс 1 Крамаренко Л.Д.  Учителі та викладачі укр.мова, 
поч. класи, математ., фізика, 
практ.психолог 

47 ІІ півріччя 
2018   

Інноваційний провайдинг у світ контроверсійних 
питань 

спецкурс 1 Ніколаєнко С.П.  Усі категорії 

48 ІІ півріччя 
2018   

Критичне мислення  як складова гуманістичної 
освіти 

спецкурс 1 Храменок Л.О.  Усі категорії 

49 ІІ півріччя 
2018   

Мова соціального статусу спецкурс 1 Дудко Н.В.  Учителі географії та біології 

50 ІІ півріччя 
2018   

Глобальні проблеми людства та освіти спецкурс 1 Стукалова Т.Г  вихователі, завідуючі,методисти 
ЗДО 

51 ІІ півріччя 
2018   

Національно-патріотичне виховання особистості як 
фактор духовності ХХІ ст. 

спецкурс 1 Стукалова Т.Г  вихователі, завідуючі,методисти 
ЗДО 

52 ІІ півріччя 
2018   

Критичне мислення як основна вимога соціалізації 
особистості в ХХІ ст. 

спецкурс 1 Стукалова Т.Г  вихователі, завідуючі,методисти 
ЗДО 

53 ІІ півріччя 
2018   

Громадянські права, свободи і обов’язки 
людини/учня у вимірах НУШ 

спецкурс  1 Гапон А.В.  учителі та викладачі укр.мови, 
уч.початкових кл., образотворче 
мист-во, практ.психологи 

  Усього:  50,5    
Кафедра педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту 

І півріччя 2018 року 
1 І півріччя 

2018   
Моніторинг та педагогічний контроль у системі 
вищої освіти 

навчальний 
посібник 

1  Гиря О.О.  Спеціальність 011 Освітні, 
педагогічні науки 

2 І півріччя 
2018   

Правові основи освітньої діяльності навчальний 
посібник 

1 Цебро Я.І.  Магістранти, слухачі курсів 
підвищення кваліфікації 

3 І півріччя 
2018   

Педагогічна інноватика навчально-
методичний 
посібник 

1 
 

Сударева Г.Ф. 
 

 Всі категорії вчителів 

4 І півріччя 
2018   

Практикум з академічної риторики  навчально-
методичний 
посібник 

1 Литвиненко Я.О.  Спеціальність 011 Освітні та 
педагогічні науки 

5 І півріччя 
2018   

Анотований каталог публікацій із інноваційної 
освітньої діяльності та експериментальної роботи 
педагогічних працівників Сумської області за 2017р  

анотований 
каталог 

0,33 Грицай С.М. Кіріченко О.М. 
Борисова О.В. 

Керівники закладів освіти та 
педагоги 
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6 І півріччя 

2018   
Освітні проекти та технології 
 

довідник 0,33 Грицай С.М. Кіріченко О.М. 
Борисова О.В. 

Керівники закладів освіти та 
педагоги 

7 І півріччя 
2018   

Основи девіантології  тести, білети 1 Єфремова Г.Л.  Спеціальність 073. Менеджмент 
 

8 І півріччя 
2018   

Методи прийняття ефективних рішень тести, білети 1 Луценко С.М.  Спеціальність 011 Освітні та 
педагогічні науки 

9 І півріччя 
2018   

Управління освітньою діяльністю навчально-
методичний 
комплекс 

1 Гиря О.О.  Спеціальність 073. Менеджмент 
 

10 І півріччя 
2018   

Управління проектами робоча 
програма 

1 Кудінов Д.В.  Спеціальність 073. Менеджмент 
 

11 І півріччя 
2018   

Методологія та організація наукової діяльності робоча 
програма 

1 Кудінов Д.В.  Спеціальність 073. Менеджмент 
 

12 І півріччя 
2018   

Планування та організація освітнього процесу у 
вищій школі 

робоча 
програма 

1 Кудінов Д.В.  Спеціальність 011 Освітні та 
педагогічні науки 

13 І півріччя 
2018   

Методологія та організація наукової діяльності робоча 
програма 

1 Кудінов Д.В.  Спеціальність 011 Освітні та 
педагогічні науки 

14 І півріччя 
2018   

Основи девіантології  робоча 
програма 

1 Єфремова Г.Л.  Спеціальність 073. Менеджмент  

15 І півріччя 
2018   

Методи прийняття ефективних рішень робоча 
програма 

1 Луценко С.М.  Спеціальність 011 Освітні та 
педагогічні науки 

16 І півріччя 
2018   

Педагогічна деонтологія робоча 
програма 

1 Прядко Л.О.  Спеціальність 011 Освітні та 
педагогічні науки (денна) 

17 І півріччя 
2018   

Педагогічна деонтологія робоча 
програма 

1 Прядко Л.О.  Спеціальність 011 Освітні та 
педагогічні науки (заочна) 

18 І півріччя 
2018   

Документообіг та документознавство в 
навчальному закладі 

робоча 
програма 

0,5 Івашина Л.П. Нікітін Ю.О. Спеціальність 073. Менеджмент, 
011 Освітні та педагогічні науки 

19 І півріччя 
2018   

Основи комунікативної культури керівника робоча 
програма 

1 Литвиненко Я.О.  Спеціальність 073. Менеджмент, 
011 Освітні та педагогічні науки 

20 І півріччя 
2018   

На допомогу керівнику інклюзивного закладу 
освіти 

методичні 
рекомендації 

0,5 Прядко Л.О. Калюжна Н.О. Керівники закладів загальної 
середньої освіти 

21 І півріччя 
2018   

Розв’язування задач з генетики методичні 
рекомендації 

1  Гиря О.О.  Вчителі біології 

22 І півріччя 
2018   

Керівник навчального закладу методичні 
матеріали 

1 Гиря О.О.  Спеціальність 073. Менеджмент 
 

23 І півріччя 
2018   

Правові основи освітньої діяльності методичні 
матеріали 

1 Цебро Я.І.  Магістранти  

24 І півріччя 
2018   

Управління фінансово-економічною та 
маркетинговою діяльністю 

методичні 
матеріали 

1 Цебро Я.І.  Магістранти, слухачі курсів 
підвищення кваліфікації 

25 І півріччя 
2018   

Сучасні педагогічні технології в навчальному 
процесі ДПТНЗ  

методичні 
матеріали 

1 Кожем’якіна І.В.  Викладачі спецдисциплін ПТНЗ 

26 І півріччя 
2018   

Документообіг та документознавство в 
навчальному закладі 

тексти лекцій 0,5 Івашина Л.П. Нікітін Ю.О. Спеціальність 073. Менеджмент, 
011 Освітні та педагогічні науки 
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27 І півріччя 

2018   
Управління освітньою діяльністю тексти лекцій 1 Гиря О.О.  Спеціальність 073. Менеджмент 

 
28 І півріччя 

2018   
Сучасні педагогічні технології в навчальному 
процесі ДПТНЗ 

тексти лекцій 1 Кожем’якіна І.В.  Викладачі спецдисциплін ПТНЗ 

29 І півріччя 
2018   

Особливості розвитку та підтримки дітей з 
порушеннями зору, слуху, інтелектуальною 
недостатністю, порушеннями емоційно-вольового 
розвитку, ОРА 

тренінг 1 Прядко Л.О.  Керівники закладів загальної 
середньої освіти, заступники 
керівників, практичні психологи 

30 І півріччя 
2018   

Педагогічна інноватика дидактичне 
забезпечення 

4 Зосименко О.В.  Учителі початкових класів 

31 І півріччя 
2018   

Моніторинг та педагогічний контроль дидактичне 
забезпечення 

1 Гиря О.О.  Спеціальність 011 Освітні та 
педагогічні науки 

32 І півріччя 
2018   

Інтерактивні технології на заняттях зі 
спецдисциплін  

дидактичне 
забезпечення 

1 Кожем’якіна І.В.  Викладачі спецдисциплін ПТНЗ 

33 І півріччя 
2018   

Педагогічна інноватика дидактичне 
забезпечення 

1 Пінчук Д.М.  Слухачі ПК 

34 І півріччя 
2018   

Курси духовно-морального спрямування дидактичне 
забезпечення 

4 Пінчук Д.М.  Всі категорії вчителів 

35 І півріччя 
2018   

Застосування інтерактивних технологій в 
навчальному закладі 

спецкурс 1 Івашина Л.П.  Учителі географії, викладачі 
фізичної культури 

36 І півріччя 
2018   

Метод заміщуючого онтогенезу спецкурс 1 Прядко Л.О.  Логопеди різних спеціальностей 

37 І півріччя 
2018   

Нейропсихологічний підхід у корекційній роботі спецкурс 1 Прядко Л.О.  Учителі-дефектологи 

38 І півріччя 
2018   

Індивідуальна програма розвитку спецкурс 1 Прядко Л.О.  Педагоги інклюзивних закладів 

  Усього:  41,16    
ІІ півріччя 2018 року 

1 ІІ півріччя 
2018   

«Зошит для практичних робіт з хімії»  навчальний 
посібник(гри
ф МОН 
України) 

0,33 Сударева Г.Ф. Депутат В.М., 
Чайченко Н.Н. 

Учні 10-11 класів (рівень 
стандарту) 

2 ІІ півріччя 
2018   

Гендерна педагогіка 
 

навчальний 
посібник 

1 Клочко О.М.  Для категорій: вчителі історії. 

3 ІІ півріччя 
2018   

Ефективні технології управління в органах 
публічної влади: інформаційний провайдинг 

навчально – 
методичний 
посібник 

0,5 Луценко С.М Ніколаєнко С.П. Магістранти спеціальності 073 
Менеджмент 

4 ІІ півріччя 
2018   

Навчальна дисципліна «Гендерна педагогіка» навчально-
методичний 
посібник 

1 Клочко О.М. Луценко О.А. Слухачі категорії «педагоги-
організатори»; 
«вихователі спецшкіл»; 
«учителі історії» 

5 ІІ півріччя 
2018   

Управління освітньою діяльністю навчальний 
посібник 

1 Гиря О.О.  Магістранти 
Спеціальності 073. Менеджмент 
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6 ІІ півріччя 

2018   
Ефективні технології прийняття рішень: навчально методичний 

посібник 
1 Луценко С.М.  Магістранти спеціальності 073 

Менеджмент 
7 ІІ півріччя 

2018   
Основи девіантології навчально-

методичний 
комплекс 

1 Єфремова Г.Л.  Магістранти спеціальності011 
Освітні, педагогічні науки та 
073. Менеджмент 

8 ІІ півріччя 
2018   

Управління освітньою діяльністю навчально-
методичний 
комплекс 

1 Гиря О.О.  Магістранти спеціальності 073 
Менеджмент 

9 ІІ півріччя 
2018   

Моніторинг та педагогічний контроль у системі 
вищої освіти 

навчально-
методичний 
комплекс 

1 Гиря О.О.  Магістранти спеціальності 011 
Освітні педагогічні науки 

10 ІІ півріччя 
2018   

Теорія і методика викладання у вищій школі навчально-
методичний 
комплекс 

1 Прядко Л.О.  Магістранти спеціальності011 
Освітні, педагогічні науки 

11 ІІ півріччя 
2018   

Педагогічна деонтологія навчально-
методичний 
комплекс 

1 Прядко Л.О.  Магістранти спеціальності011 
Освітні, педагогічні науки 

12 ІІ півріччя 
2018   

Навчальна дисципліна «Етика викладача вищої 
школи» 

навчально-
методичний 
комплекс 

1 Клочко О.М.  Магістранти спеціальності 
«Педагогіка вищої школи» 

13 ІІ півріччя 
2018   

Кризи та деформації професійного розвитку 
викладача вищої школи 

робоча 
програма  

1 Єфремова Г.Л.  Магістранти спеціальності011 
Освітні, педагогічні науки 

14 ІІ півріччя 
2018   

Основи девіантології робоча 
програма  

1 Єфремова Г.Л.  Магістранти спеціальності 011 
Освітні, педагогічні науки 

15 ІІ півріччя 
2018   

Основи девіантології робоча 
програма  

1 Єфремова Г.Л.  Магістранти 
Спеціальності 073. Менеджмент 

16 ІІ півріччя 
2018   

Кризи та деформації професійного розвитку 
викладача вищої школи 

робоча 
програма  

1 Єфремова Г.Л.  Магістранти спеціальності011 
Освітні, педагогічні науки 

17 ІІ півріччя 
2018   

Педагогічна деонтологія робоча 
програма  

1 Прядко Л.О.  Магістранти спеціальності011 
Освітні, педагогічні науки 

18 ІІ півріччя 
2018   

Теорія і методика викладання у вищій школі робоча 
програма  

1 Прядко Л.О.  Магістранти спеціальності011 
Освітні, педагогічні науки 

19 ІІ півріччя 
2018   

Педагогічна деонтологія робоча 
програма  

1 Прядко Л.О.  Магістранти спеціальності011 
Освітні, педагогічні науки 

20 ІІ півріччя 
2018   

Педагогічна інноватика» (очна форма навчання) 
(очно-дистанційна форма навчання) 

робоча 
програма  

2 Кожем’якіна І.В.  Вчителі трудового.навчання 

21 ІІ півріччя 
2018   

Навчальна дисципліна «Педагогічна інноватика» робоча 
програма  

6 Клочко О.М.  Слухачі ПК 

22 ІІ півріччя 
2018   

Креативність як основа розвитку інноваційної 
особистості в умовах Нової української школи 

робоча 
програма  

1 Сидоренко Н.В. Литвиненко Я.О Педагоги різних спеціальностей 

23 ІІ півріччя 
2018   

Сучасні педагогічні технології в умовах Нової 
української школи 

робоча 
програма  
 

1 Сидоренко Н.В. Литвиненко Я.О Педагоги різних спеціальностей 
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24 ІІ півріччя 

2018   
Стажування магістрантів: Методичні рекомендації методичні 

рекомендації 
1 Зосименко О.В.   Магістранти спеціальності011 

Освітні, педагогічні науки 
25 ІІ півріччя 

2018   
Індивідуальні пізнавальні стратегії учнів на уроках з 
природничих дисциплін 

методичні 
рекомендації 

1 Гиря О.О.  Вчителі природничих дисциплін 

26 ІІ півріччя 
2018   

Правові основи освітньої діяльності (семінарські 
заняття) 

методичні 
рекомендації 

1 Цебро Я.І.  Магістранти спеціальності011 
Освітні, педагогічні науки 

27 ІІ півріччя 
2018   

Правові основи освітньої діяльності (самостійна 
робота) 

методичні 
рекомендації 

1 Цебро Я.І.  Магістранти спеціальності011 
Освітні, педагогічні науки 

28 ІІ півріччя 
2018   

Демократизація та партнерство навчального закладу 
в умовах НУШ 

методичні 
матеріали 

2 Луценко С.М. Ніколаєнко С.П. Пед.колективи шкіл – учасників 
Рег.інновац.проекту 

29 ІІ півріччя 
2018   

Менеджмент інновацій методичні 
матеріали 

1 Івашина Л.П.  Керівні кадри закладів освіти 

30 ІІ півріччя 
2018   

Педагогічна інноватика (очна форма навчання) 
(очно-дистанційна форма навчання) 

методичні 
матеріали 

2 Кожем’якіна І.В.  Вчителі трудового.навчання 

31 ІІ півріччя 
2018   

Основи комунікативної культури методичні 
матеріали 

1 Литвиненко Я.О.  Магістранти спеціальності 073 
Менеджмент 

32 ІІ півріччя 
2018   

Історія управління освітою в Україні та світі тексти лекцій 4 Кудінов Д.В.  Магістранти спеціальності 073 
Менеджмент 

33 ІІ півріччя 
2018   
 

Менеджмент інновацій тексти лекцій 1 Івашина Л.П.  Керівні кадри закладів освіти 

34 ІІ півріччя 
2018   

Менеджмент організацій тексти лекцій 1 Івашина Л.П.  Магістранти спеціальності 073 
Менеджмент 

35 ІІ півріччя 
2018   

Особливості впровадження інноваційних технологій 
в закладах освіти 

тексти лекцій 1 Кожем’якіна І.В.  Вчителі трудового.навчання 

36 ІІ півріччя 
2018   

Педагогічна інноватика тексти лекцій 2 Пінчук Д.М.  Для категорій: вчителі фіз. 
культури, вчителів географії 

37 ІІ півріччя 
2018   

Підвищення рівня комунікативної компетентності 
керівника як один із основних чинників розвитку 
навчального закладу 

дидактичне 
забезпечення 

1 Литвиненко Я.О.  Магістранти спеціальності 073 
Менеджмент 

38 ІІ півріччя 
2018   

Педагогічна інноватика дидактичне 
забезпечення 

1 Пінчук Д.М.  Для категорій: вчителі фіз. 
культури 

39 ІІ півріччя 
2018   

Позитивний імідж навчального закладу дидактичне 
забезпечення 

1 Цебро Я.І.  Керівні кадри 

40 ІІ півріччя 
2018   

Сучасні інноваційні стратегії дидактичне 
забезпечення 

1 Цебро Я.І.  Керівні кадри 

41 ІІ півріччя 
2018   

Інтерактивні технології навчання в сучасному 
навчальному процесі 

спецкурс 1 Кожем’якіна І.В.  Вчителі трудового.навчання 

42 ІІ півріччя 
2018   

Спецкурс спецкурси 4 Пінчук Д.М.  Слухачі ПК 

  Усього:  55,83 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Кафедра психології 

І півріччя 2018 року 
1 І півріччя 

2018   
Міжособистісна амбівалентність: теорія, 
діагностика, психологічна допомога 
 

навчальний 
посібник 

1 Зелінська Т.М.  Спеціальність  053 Психологія 

2 І півріччя 
2018   

Патопсихологія навчально-
методичний 
посібник 

1 Борцова М.В.  Спеціальність  053 Психологія 

3 І півріччя 
2018   

Вступ до психофізіології (доопрацювання) навчальний 
посібник 

1 Сидоренко І.В.  Спеціальність  053 Психологія 

4 І півріччя 
2018   

Математичні методи в психології робоча 
програма  

1 Вознюк А.В.  Спеціальність  053 Психологія 

5 І півріччя 
2018   

Експериментальна психологія робоча 
програма  

1 Вознюк А.В.  Спеціальність  053 Психологія 

6 І півріччя 
2018   

Інноваційні технології в психології робоча 
програма  

1 Зелінська Т.М.  Спеціальність  053 Психологія 

7 І півріччя 
2018   

Соціально-психологічні основи здоров’я робоча 
програма  
 

1 Коробка Л.М  Спеціальність  053 Психологія 

8 І півріччя 
2018   

Психологічне консультування робоча 
програма  

1 Коробка Л.М  Спеціальність  053 Психологія 

9 І півріччя 
2018   

Психологія робоча 
програма  

1 Чижиченко Н.М.  Слухачі курсів ПК 

10 І півріччя 
2018   

Методологія та теорія практичної психології робоча 
програма  

1 Троіцька М.Є.  Спеціальність  053 Психологія 

11 І півріччя 
2018   

Математичні методи в психології методичні 
рекомендації  

1 Вознюк А.В.  Спеціальність  053 Психологія 

12 І півріччя 
2018   

Психодіагностика методичні 
рекомендації  

1 Чеканська Л.М.  Спеціальність  053 Психологія 

13 І півріччя 
2018   

Психодіагностика методичні 
рекомендації  

1 Чеканська Л.М.  Спеціальність  053 Психологія 

14 І півріччя 
2018   

Психодіагностика методичні 
рекомендації  

1 Чеканська Л.М.  Спеціальність  053 Психологія 

15 І півріччя 
2018   

Патопсихологія  методичні 
рекомендації  

1 Борцова М.В.  Спеціальність  053 Психологія 

16 І півріччя 
2018   

Патопсихологія методичні 
рекомендації  

1 Борцова М.В  Спеціальність  053 Психологія 

17 І півріччя 
2018   

Патопсихологія методичні 
рекомендації  

1 Борцова М.В  Спеціальність  053 Психологія 

18 І півріччя 
2018   

Практикум з групової психокорекції методичні 
рекомендації  

1 Кулик Н.А.  Спеціальність  053 Психологія 

19 І півріччя 
2018   

Методологія та теорія практичної психології методичні 
рекомендації  

1  Троіцька М.Є.  Спеціальність  053 Психологія 
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20 І півріччя 

2018   
Історія психології методичні 

рекомендації  
1 Василега О.Ю.  Спеціальність  053 Психологія 

21 І півріччя 
2018   

Історія психології методичні 
рекомендації  

1 Василега О.Ю.  Спеціальність  053 Психологія 

22 І півріччя 
2018   

Історія психології методичні 
рекомендації  

1 Василега О.Ю.  Спеціальність  053 Психологія 

23 І півріччя 
2018   

Психофізіологія методичні 
матеріали  

1 Сидоренко І.В.  Спеціальність  053 Психологія 

24 І півріччя 
2018   

Психологія методичні 
матеріали 

1 Сидоренко І.В.  Слухачі курсів ПК 

25 І півріччя 
2018   

Особистісно-професійна компетентність керівників 
освітніх організацій. 

тексти лекцій 1 Вознюк А.В.  Слухачі курсів ПК 

26 І півріччя 
2018   

Розвиток соціальної згуртованості – необхідна 
умова успішної взаємодії всіх учасників освітнього 
процесу 

тексти лекцій 1 Вознюк А.В.  Слухачі курсів ПК 

27 І півріччя 
2018   

Особливості створення безпечного освітнього 
середовища в рамках реалізації концепції «Нова 
українська школа». 

тексти лекцій 1 Вознюк А.В.  Слухачі курсів ПК 

28 І півріччя 
2018   

Особливості консультування з проблем спілкування тексти лекцій 1 Коробка Л.М.  Спеціальність  053 Психологія, 
слухачі курсів ПК 

29 І півріччя 
2018   

Консультування батьків з питань труднощів у 
взаємовідносинах з дорослими дітьми 

тексти лекцій 1 Коробка Л.М.  Спеціальність  053 Психологія, 
слухачі курсів ПК 

30 І півріччя 
2018   

Основні області та сфери психологічного 
консультування 

тексти лекцій 1 Коробка Л.М.  Спеціальність  053 Психологія, 
слухачі курсів ПК 

31 І півріччя 
2018   

Основи та технології розвитку критичного 
мислення 

тексти лекцій 1 Панченко С.М.  Слухачі курсів ПК 

32 І півріччя 
2018   

Особливості формування стресостійкості 
педагогічних працівників 

тексти лекцій 1 Панченко С.М.  Слухачі курсів ПК 

33 І півріччя 
2018   

Методологія та теорія практичної психології тексти лекцій 7 Панченко С.М.  Спеціальність  053 Психологія 

34 І півріччя 
2018   

Психологічні основи педагогічного спілкування тексти лекцій 1 Чеканська Л.М.  Слухачі курсів ПК  

35 І півріччя 
2018   

Психологічний супровід ліворуких дітей в 
навчальному процесі 

тексти лекцій 1 Чеканська Л.М.  Слухачі курсів ПК  

36 І півріччя 
2018   

Психологічна компетентність педагога тексти лекцій 1 Чеканська Л.М.  Слухачі курсів ПК  

37 І півріччя 
2018   

Психічний і особистісний розвиток школярів 
різного віку 

тексти лекцій 1 Чеканська Л.М.  Слухачі курсів ПК  

38 І півріччя 
2018   

Специфіка прояву важковиховуваності в дитячому 
та підлітковому віці 

тексти лекцій 1 Борцова М.В.  Слухачі курсів ПК  

39 І півріччя 
2018   
 

Соціально дезадаптована поведінка неповнолітніх тексти лекцій 1 Борцова М.В.  Слухачі курсів ПК  
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40 І півріччя 

2018   
Основи конфліктології. 
 

тексти лекцій 1 Марухина І.В.  Слухачі курсів ПК  
Практичні психологи 

41 І півріччя 
2018   

Відновні практики. 
 

тексти лекцій 1 Марухина І.В.  Слухачі курсів ПК Практичні 
психологи 

42 І півріччя 
2018   

Компетенції медіатора. 
 

тексти лекцій 1 Марухина І.В.  Слухачі курсів ПК Практичні 
психологи 

43 І півріччя 
2018   

Технологія використання відновних практик у 
навчальному закладі. 

тексти лекцій 1 Марухина І.В.  Слухачі курсів ПК Практичні 
психологи 

44 І півріччя 
2018   

Медіація в навчальному закладі. тексти лекцій 1 Марухина І.В.  Слухачі курсів ПК Практичні 
психологи 

45 І півріччя 
2018   

Особистість і роль майстер-клас 1 Чижиченко Н.М.  Педагогічні працівники 

46 І півріччя 
2018   

Психологічна компетентність педагога майстер-клас 1 Чижиченко Н.М.  Педагогічні працівники 

47 І півріччя 
2018   

Інноваційні технології в роботі практичного 
психолога 

майстер-клас 1 Чижиченко Н.М.  Практичні психологи 

48 І півріччя 
2018   

Емоційно-регулятивна компетентність педагога як 
показник ефективної професійної діяльності 

тренінг 1 Гільова Л.Л.  Педагогічні працівники 

49 І півріччя 
2018   

Емоційно-регулятивна компетентність педагога як 
основа конструктивної взаємодії всіх суб’єктів 
освітнього процесу 

тренінг 1 Гільова Л.Л.  Педагогічні працівники 

50 І півріччя 
2018   

Емоційна компетентність педагогів як умова 
професійної успішності суб’єктів освітнього 
процесу 

тренінг 1 Гільова Л.Л.  Педагогічні працівники 

51 І півріччя 
2018   

Підвищення емоційної компетентності педагога як 
умова ефективної взаємодії суб’єктів освітнього 
процесу 

тренінг 1 Гільова Л.Л.  Педагогічні працівники 

52 І півріччя 
2018   

Вікова психологія дидактичне 
забезпечення 

1 Чижиченко Н.М.  Спеціальність  053 Психологія 

53 І півріччя 
2018   

Соціально-рольова компетентність педагога дидактичне 
забезпечення 

1 Чижиченко Н.М.  Слухачі курсів ПК 

54 І півріччя 
2018   

Психокорекція дидактичне 
забезпечення 

1 Гільова Л.Л.  Спеціальність  053 Психологія 

55 І півріччя 
2018   

Практикум з групової психокорекції дидактичне 
забезпечення 

2 Гільова Л.Л.  Спеціальність  053 Психологія 

56 І півріччя 
2018   

Психофізіологія дидактичне 
забезпечення 

1 Сидоренко І.В.  Спеціальність  053 Психологія 

57 І півріччя 
2018   

Психологія дидактичне 
забезпечення 

1 Сидоренко І.В.  Слухачі курсів ПК 

  Усього:  64    
ІІ півріччя 2018 року 

1 ІІ півріччя 
2018   

Соціальна психологія робоча 
програма 

1 Зелінська Т.М.  Спеціальність 
053 Психологія 



119 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2 ІІ півріччя 

2018   
Основи та технології розвитку критичного 
мислення учнів Нової української школи 

робоча 
програма 

1 Панченко С.М. Шаванов С.В. Педагоги закладів освіти 

3 ІІ півріччя 
2018   

Основи сімейного психологічного консультування 
 

робоча 
програма 

1 Чижиченко Н.М.  Спеціальність 
053 Психологія 

4 ІІ півріччя 
2018   

Психолого-педагогічні аспекти реалізації завдань 
інклюзії педагогами  закладів освіти різного типу ( 
курси за вибором) 

робоча 
програма 

1 Борцова М.В. Чеканська Л.М., 
Троіцька М.Є. 

Слухачі курсів ПК 

5 ІІ півріччя 
2018   

Основи та технології розвитку креативності та 
критичного мислення як основних компетентностей 
випускника Нової української школи 

робоча 
програма 

0,5 Сидоренко І.В. Панченко С.М. Педагоги закладів освіти 

6 ІІ півріччя 
2018   

Формування життєстійкості/стресостійкості у дітей 
в ситуаціях насильства  
та інших складних життєвих обставинах 

робоча 
програма 

1 Троіцька М.Є.  Педагоги закладів освіти 

7 ІІ8 півріччя 
2018   

Психолого-педагогічні напрямки роботи сестри 
медичної навчального закладу 

робоча 
програма 

1 Василега О.Ю.  Сестри медичні НЗ 

8 ІІ півріччя 
2018   

Особистісно-професійна компетентність 
практичного психолога 

робоча 
програма 

1 Вознюк А.В.  Директори ЗНЗ, 
заст. директора з НВР 

9 ІІ півріччя 
2018   

Педагогіка партнерства - успішна взаємодія 
суб'єктів освітнього процесу 

робоча 
програма 

1 Вознюк А.В.  Педагоги закладів освіти 

 ІІ півріччя 
2018   

Особистісно-професійна компетентність педагога в 
умовах реформування освіти 

робоча 
програма 

1 Вознюк А.В.  Педагоги закладів освіти 

10 ІІ півріччя 
2018   

Психолого-організаційний супровід суб'єктів 
освітнього процесу в закладах освіти 

робоча 
програма 

1 Вознюк А.В.  Педагоги закладів освіти 

11 ІІ півріччя 
2018   

Психологія управління робоча 
програма 

1 Вознюк А.В.  Директори ЗНЗ, 
заст. директора з НВР 

12 ІІ півріччя 
2018   

Психологія управління робоча 
програма 

1 Вознюк А.В.  Заст. директора з ВР 

13 ІІ півріччя 
2018   

Психологічні проблеми виховання робоча 
програма 

1 Василега О.Ю.  053 Психологія 

14 ІІ півріччя 
2018   

Психологія особистісного росту ПВШ навчально-
методичний 
комплекс 

1 Чеканська Л.М.  011 Освітні, педагогічні науки  
(спеціалізація Педагогіка вищої 
школи)  

15 ІІ півріччя 
2018   

Вікова психологія методичні 
рекомендації  

1 Чижиченко Н.М.  Спеціальність 
053 Психологія 

16 ІІ півріччя 
2018   

Вікова психологія методичні 
рекомендації  

1 Чижиченко Н.М.  Спеціальність 
053 Психологія 

17 ІІ півріччя 
2018   

Вікова психологія методичні 
рекомендації  

1 Чижиченко Н.М.  Спеціальність 
053 Психологія 

18 ІІ півріччя 
2018   

Основи сімейного психологічного консультування  методичні 
рекомендації  

1 Чижиченко Н.М. Гільова Л.Л. Спеціальність 
053 Психологія 

19 ІІ півріччя 
2018   

Основи сімейного психологічного консультування  методичні 
рекомендації  

1 Чижиченко Н.М. Гільова Л.Л. Спеціальність 
053 Психологія 
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20 ІІ півріччя 

2018   
Основи сімейного психологічного консультування методичні 

рекомендації  
1 Чижиченко Н.М. Гільова Л.Л. Спеціальність 

053 Психологія 
21 ІІ півріччя 

2018   
Основи сімейного психологічного консультування методичні 

рекомендації  
1 Чижиченко Н.М. Гільова Л.Л. Спеціальність 

053 Психологія 
22 ІІ півріччя 

2018   
Психофізіологія методичні 

рекомендації  
1 Сидоренко І.В.  Педагоги закладів освіти 

23 ІІ півріччя 
2018   

Психофізіологія  методичні 
рекомендації 

1 Сидоренко І. В.  Спеціальність 
053 Психологія 

24 ІІ півріччя 
2018   

Психофізіологія методичні 
рекомендації 

1 Сидоренко І. В.  Спеціальність 
053 Психологія 

25 ІІ півріччя 
2018   

Практикум з групової психокорекції  методичні 
рекомендації  

1 Кулик Н.А.  Спеціальність 
053 Психологія 

26 ІІ півріччя 
2018   

Практикум з групової психокорекції  методичні 
рекомендації  

1 Кулик Н.А.  Спеціальність 
053 Психологія 

27 ІІ півріччя 
2018   

Практикум з групової психокорекції  методичні 
рекомендації  

1 Кулик Н.А.  Спеціальність 
053 Психологія 

28 ІІ півріччя 
2018   

Математичні методи в психології  методичні 
рекомендації  

1 Вознюк А.В.  Спеціальність 
053 Психологія 

29 ІІ півріччя 
2018   

Математичні методи в психології  методичні 
рекомендації  

1 Вознюк А.В.  Спеціальність 
053 Психологія 

30 ІІ півріччя 
2018   

Математичні методи в психології  методичні 
рекомендації  

1 Вознюк А.В.  Спеціальність 
053 Психологія 

31 ІІ півріччя 
2018   

Соціальна психологія  методичні 
рекомендації  

1 Вознюк А.В.  Спеціальність 
053 Психологія 

32 ІІ півріччя 
2018   

Психологічні особливості дітей з особливими 
потребами 

тексти лекцій 1 Чеканська Л.М.  Слухачі курсів ПК вчителі 
геогр., екол., біол., природ., 
«РК» 

33 ІІ півріччя 
2018   

Психологічний супровід ліворуких дітей в 
навчальному процесі 

тексти лекцій 1 Чеканська Л.М.  Слухачі курсів ПК вчителі 
геогр., екол., біол., природ., 
«РК» 

34 ІІ півріччя 
2018   

Огляд основних теоретичних моделей 
консультування сімей 

тексти лекцій 1 Чижиченко Н.М.  Спеціальність 
053 Психологія 

35 ІІ півріччя 
2018   

Психологічні особливості групових процесів в 
організації освітнього процесу 
 

тексти лекцій 1 Чеканська Л.М.  Слухачі курсів ПК вчителі 
геогр., екол., біол., природ., 
«РК» 

36 ІІ півріччя 
2018   

Техніки та технології створення мотивуючого 
середовища у класному колективі 

тексти лекцій 1 Чеканська Л.М.  Слухачі курсів ПК вчителі 
геогр., екол., біол., природ., 
«РК» 

37 ІІ півріччя 
2018   

Сутність та психологічні основи критичного 
мислення вчителів і учнів 

тексти лекцій 1 Панченко С.М.  Педагоги закладів освіти 

38 ІІ півріччя 
2018   

Психолого-організаційні аспекти управлінської 
діяльності керівників закладів освіти. 
 

тексти лекцій 1 Вознюк А.В.  Директори ЗНЗ, 
заст. директора з НВР 
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39 ІІ півріччя 

2018   
Особистісно-професійна компетентність керівників 
закладів освіти. 

тексти лекцій 1 Вознюк А.В.  Директори ЗНЗ, 
заст. директора з НВР 

40 ІІ півріччя 
2018   

Розвиток соціальної згуртованості – необхідна 
умова успішної взаємодії всіх учасників освітнього 
процесу 
 

тексти лекцій 1 Вознюк А.В.  Директори ЗНЗ, 
заст. директора з НВР 

41 ІІ півріччя 
2018   

Психологічні особливості дітей з особливими 
освітніми потребами 

тексти лекцій 1 Борцова М.В.  Слухачі курсів ПК  

42 ІІ півріччя 
2018   

Інклюзивна освіта як модель соціального устрою: 
понятійно- термінологічні визначення та основні 
принципи 

тексти лекцій 1 Борцова М.В.  Учителі, асистенти учителів,  які 
працюють за інклюзивною 
формою навчання  

43 ІІ півріччя 
2018   

Українське освітнє законодавство та нормативно-
правові акти в галузі інклюзивної освіти 

тексти лекцій 1 Борцова М.В.  Учителі, асистенти учителів,  які 
працюють за інклюзивною 
формою навчання 

44 ІІ півріччя 
2018   

Психолого-педагогічна характеристика дітей з 
особливостями психофізичного розвитку 

тексти лекцій 1 Борцова М.В.  Учителі, асистенти учителів,  які 
працюють за інклюз.формою 
навчання 

45 ІІ півріччя 
2018   

Пошук ресурсів підвищення адаптивності до 
кризових умов  

майстер-клас 1 Коробка Л.М.  Практичні психологи ЗНЗ, ДНЗ, 
ПТНЗ. 

  Усього:  45,5    
Кафедра освітніх та інформаційних технологій 

І півріччя 2018 року 
1 І півріччя 

2018 
Інтерактивна дошка : теорія і практика навчальний 

посібник 
1 Ніколаєнко М.С.  Учителі різних спеціальностей 

2 І півріччя 
2018 

Створення дидактичних матеріалів педагога 
засобами хмарних сервісів  

електронний 
навчальний 
посібник 

1 Герасименко Н.В.  Учителі різних спеціальностей 

3 І півріччя 
2018 

Інформаційні технології у професійній діяльності 
викладача 

навчально-
методичний 
комплекс 

1 Захаров М.М.  Магістри зі спеціальності 
«Освітні педагогічні науки» 

4 І півріччя 
2018 

Технологія розробки дистанційного курсу навчально-
методичний 
комплекс 

1 Захаров М.М.  Магістри зі спеціальності 
«Освітні педагогічні науки» 

5 І півріччя 
2018 

Організація дистаційного навчання. Освітній блог-
квест 

робоча 
програма 

1 Герасименко Н.В. Лабудько С.П. Учителі різних спеціальностей 

6 І півріччя 
2018 

Освітні можливості сучасних медіа: соціальні 
мережі. Технологія створення вікі статті за 
прикладом вікіпедія. 

робоча 
програма 

1 Ніколаєнко М.С. Антонченко М.О. Учителі різних спеціальностей 

7 І півріччя 
2018 

Практична робота з інтерактивною дошкою методичні 
рекомендації 

1 Атонченко М.О.  Учителі різних спеціальностей 

8 І півріччя 
2018 

Хмарні сервіси Оffice 365 в освітній діяльності 
навчального закладу 

методичні 
рекомендації 

1 Павленко І.М. Шевченко Т.О. Учителі різних спеціальностей 

9 І півріччя Інформаційно-цифрова компетентність керівника методичні 1 Павленко І.М. Шевченко Т.О. Керівні кадри 



122 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2018 освітнього закладу рекомендації 

10 І півріччя 
2018 

«Web-квест як особисто орієнтована технологія у 
навчально-виховному процесі навчального закладу» 

методичні 
матеріали 

1 Шевченко Т.О.  Учителі різних спеціальностей 

11 І півріччя 
2018 

Хмарні сервіси в освіті 
 

дидактичне 
забезпечення 

1 ШевченкоТО  Учителі різних спеціальностей 

12 І півріччя 
2018 

Блог учителя 
 

дидактичне 
забезпечення 

1 ШевченкоТО  Учителі різних спеціальностей 

13 І півріччя 
2018 

Інформаційні та телекомунікаційні технології 
навчання (денна) 

дидактичне 
забезпечення 

1 ШевченкоТО  Учителі різних спеціальностей 

14 І півріччя 
2018 

Огляд платформ для створення освітніх сайтів дидактичне 
забезпечення 

1 Наконечна Л.М.  Учителі інформатики 

15 І півріччя 
2018 

Особливості викладання інформатики в початковій 
школі 

дидактичне 
забезпечення 

1 Павленко І.М  Вчителі початкових класів 

16 І півріччя 
2018 

Хмарні технології в освіті дидактичне 
забезпечення 

1 Павленко І.М  Учителі різних спеціальностей 

17 І півріччя 
2018 

Створення нестандартної презентації дидактичне 
забезпечення 

1 Ніколаєнко М.С.  Учителі різних спеціальностей 

18 І півріччя 
2018 

Технологія створення дистанційного курсу дидактичне 
забезпечення 

1 Петрова Л.Г.  Учителі інформатики 

19 І півріччя 
2018 

Приклади застосування програмного забезпечення 
інтерактивних комплексів 

дидактичне 
забезпечення 

1 Антонченко. М.О.  Учителі різних спеціальностей  

20 І півріччя 
2018 

Інформаційні технології у професійній діяльності 
викладача 

дидактичне 
забезпечення 

1 Захаров М.М.  Магістри зі спеціальності 
«Освітні педагогічні науки» 

  Усього:  20    
ІІ півріччя 2018 року 

1 ІІ півріччя 
2018 

Безпека в Internet мережевий 
навчальний  
ресурс  

1 Подліняєва О.О. Герасименко Н.В. 
Лабудько С.П. 

 

2 ІІ півріччя 
2018 

Теорія та методика. Можливості ІКТ у професійній 
діяльності учителів біології, екології, 
природознавства 

робоча 
програма 

0,5 Герасименко Н.В. Успенська В.М. Учителі біології, екології, 
природознавства 

3 ІІ півріччя 
2018 

Розробка електронного освітнього видання робоча 
програма 

1 Герасименко Н.В. Подліняєва О.О Викладачі ПТП закладів 
професійної освіти 

4 ІІ півріччя 
2018 

Хмарні сервіси MS Office 365 у професійній 
діяльності педагога 

робоча 
програма 

1 Герасименко Н.В. Шевченко Т.О. Учителі різних спеціальностей 

5 ІІ півріччя 
2018 

Створення освітнього інтернет ресурсу та 
електронно навчального посібника 

робоча 
програма 

1 Подліняєва О.О. Герасименко Н.В. Учителі різних спеціальностей 

6 ІІ півріччя 
2018 

Освітні можливості  сучасних медіа: соціальні 
мережі 

робоча 
програма 

1 Шевченко Т.О. Павленко І.М. Учителі різних спеціальностей 

7 ІІ півріччя 
2018 

Технології Веб 2.0. для оптимізації праці вчителя робоча 
програма 
 

1 Павленко І.М. Шевченко Т.О. Учителі різних спеціальностей 

8 ІІ півріччя Інформаційно-цифрові технології робоча 1 Антонченко М.О.  Учителі різних спеціальностей 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
2018 програма 

9 ІІ півріччя 
2018 

Організація дистанційного навчання в закладах 
освіти 

робоча 
програма 

1 Лабудько С.П. Подліняєва О.О Учителі різних спеціальностей 

10 ІІ півріччя 
2018 

Алгоритмізація та програмування робоча 
програма 
 

1 Ніколаєнко М.С. Антонченко М.О. Учителі інформатики 

11 ІІ півріччя 
2018 

Інформаційно-цифрова компетентність педагога: 
реалізація освітнього процесу 

робоча 
програма 

1 Подліняєва О.О. Герасименко Н.В. Учителі різних спеціальностей 

12 ІІ півріччя 
2018 

Нові додатки Googl для освітнього процесу робоча 
програма 

1 Герасименко Н.В. 
 

Подліняєва О.О. Учителі різних спеціальностей 

13 ІІ півріччя 
2018 

MS Office 365 в закладах освіти робоча 
програма 

1 Подліняєва О.О. Герасименко Н.В. Учителі різних спеціальностей 

14 ІІ півріччя 
2018 

Використання інтерактивної дошки в освітньому 
процесі 

робоча 
програма 

1 Ніколаєнко М.С. Антонченко М.О. Учителі різних спеціальностей 

15 ІІ півріччя 
2018 

Медіаграмотність учасників освітнього процесу робоча 
програма 

1 Антонченко М.О. Ніколаєнко М.С. Учителі різних спеціальностей 

16 ІІ півріччя 
2018 

Інформаційно-цифрова компетентність педагога методичні 
рекомендації 

1 Петрова Л.Г. Подліняєва О.О. Учителі, викладачі, магістри 

17 ІІ півріччя 
2018 

Особливості проведення фізичного конкурсу 
«Левеня-2019» 

методичні 
рекомендації 

1 Лабудько С.П.  Учителі фізики 

18 ІІ півріччя 
2018 

Інтерактивна дошка Intech майстер-клас 1 Ніколаєнко М.С.  Учителі різних спеціальностей 

19 ІІ півріччя 
2018 

Інформаційно-цифрова компетентність педагога  дидактичне 
забезпечення 

1 Осадчий С.В.  Учителі різних спеціальностей 

20 ІІ півріччя 
2018 

Інтегрування медіаграмотності в освітній процес 
навчального закладу 

дидактичне 
забезпечення 

1 Петрова Л.Г.  Учителі інформатики 

21 ІІ півріччя 
2018 

Підвищення кваліфікації в умовах НУШ дидактичне 
забезпечення 

1 Захарова І.О.  Учителі різних спеціальностей 

22 ІІ півріччя 
2018 

Інформаційні технології в управлінні освітою дидактичне 
забезпечення 

1 Захаров М.М.  Учителі різних спеціальностей 

  Усього:  21,5    
  Разом:  446,39    
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Таблиця 4.8.2 
Розробка нормативно-правового та навчально-методичного забезпечення освітнього процесу 

(єдина форма статистичної звітності) 

 

Розробка нормативно-правового  
забезпечення Розробка навчально-методичного забезпечення 
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І півріччя 2018 року 
 П В П В П В П В П В П В П В П В П В П В П В П В П В П В П В П В П В П В П В П В 

1 ТМЗО         30 9 30 9 0,33 0,5 4 6,82  0,25 0,33 1 0,66 0,25   0,5 3,5   3 2  4 1 1 11,33 13  1 21,15 33,32 
2 СГО         3 2 3 2     1  1    3 1     1  13 13   13 13 1 1 33 28 
3 ПСОМ         1  1    5,5 4   1 0,66 2 2 3 10,5 1 1,5   3 4 21 2,5  1 8 11 2 4 46,5 41,16 
4 П    1     2 3 2 4   2 3   1    7 7 5 12   2 2 19 26 6 7 7 7   49 64 
5 ОІТ    3     2 6 2 9   2 1 2,66 1     4 4 2 3   1 1     8 10   19,66 20 

Усього 
 

   4     38 20 38 24 0,33 0,5 13,5 14,82 3,66 1,25 3,33 1,66 2,66 2,25 17 22,5 8,5 20   10 9 53 45,5 7 9 47,33 54 3 6 169,31 186,48 

ІІ півріччя 2018 року 
 П В П В П В П В П В П В П В П В П В П В П В П В П В П В П В П В П В П В П В П В 
1 ТМЗО         10,5 56 10,5 56  0,33 3 4  2    3,25 21 29 2 11   4  16 28 4 3 7 5 2 1 59 86,58 
2 СГО         4,16 19 4,16 19   1 1       13,5 11,5  1     33 28   1 1 9 8 57,5 50,5 
3 ПСОМ          20,5  20,5  0,33 3 4,5       11 23 2 4   3 6 8 9 2  5 4 6 5 40 55,83 
4 П   1 1     8,33 13,5 9,33 14,5           14 14,5 4 17     13 13 1 1 1    33 45,5 
5 ОІТ    2     1 6 1 8   1  1 1     4 13,5  2       1 1 5 4   12 21,5 
Усього   1 3     23,99 115 24,99 118  0,66 8 9,5 1 3    3,25 63,5 91,5 8 35   7 6 70 78 8 5 19 14 17 14 201,5 259,91 

Разом   1 7     61,99 135 62,99 142 0,33 1,16 21,5 24,32 4,66 4,25 3,331,66 2,66 5,5 80,5 114 16,5 55   17 15 123 123,5 15 14 66,33 68 20 20 370,81 446,39 
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4. 9.  Навчально-методичні заходи з науково-педагогічними та педагогічними працівниками 
Таблиця  4.9.1 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УЧАСТЬ В НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ЗАХОДАХ  
(семінарах, нарадах, тренінгах, майстер-класах тощо) у 2018 році 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Навчальний відділ 

1 Січень-
лютий 2018 

Система роботи з навчально-
допоміжним персоналом кафедр 

Лаборанти кафедр Виробничі наради 5 КЗ СОІППО Панченко С.М. 
Головач Е.В. 

2 31.01.2018 Нові підходи до організації та 
планування підвищення кваліфікації 
керівних та педагогічних кадрів 
області у 2019 році 

Завідувачі Р(М)МК 
освіти 

Семінар-нарада  50 КЗ СОІППО Захарова І.О. 
Удовенко Л.І. 

3 26.06. 2018 Створення контенту для якісної 
дистанційної освіти педагогів 

Науково-педагогічні 
працівники 

Навчально-методичний 
семінар 

15 КЗ СОІППО Яловець І.Г. 
Герасименко Н.В.

4 Серпень- 
вересень 
2018 

Загальні вимоги до діловодства 
кафедри: комплектування та 
оформлення нормативних справ 

Лаборанти кафедр Цикл навчально-методичних 
семінарів 

5 КЗ СОІППО Панченко С.М. 
Головач Е.В. 

Кафедра теорії і методики змісту освіти 
5 15.01.2018 Проведення практичних занять Переможці ІІ етапу 

олімпіади з хімії 
Хімічний колоквіум 25 СумДПУ ім. 

А.С.Макаренка 
Коростіль Л.А. 
 

6 12.03. 2018   Виступ (Дидактичний тренінг «Від 
педагогічної ідеї – до практичної 
реалізації») 

Учителі, що 
претендують на 
звання «вчитель-
методист» 

Обласна школа майбутнього 
вчителя-методиста 

40 КЗ СОІППО Коростіль Л.А. 

7 14.03.2018 Організація та участь Учителі хімії Майстер-клас 40 КЗ СОІППО Коростіль Л.А, 
 

8 16.04. 2018 Виступ (Використання інтерактивних 
технологій в освітньому процесі 
предмета «Захист Вітчини») 
 

Учителі  предмета 
«Захист Вітчизни»  

Засідання обласної творчої 
групи  

19 КЗ СОІППО Коростіль Л.А. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
9 18.04. 2018 Виступ (Організація  самоосвітньої 

діяльності вчителів хімії) 
Методисти управлінь 
(відділів освіти, 
рай/міськ/тер. 
громад, що відпові-
дають за викладання 
предмету «хімія» 

Методичний порадник 38 КЗ СОІППО Коростіль Л.А. 
 

10 07.05.2018 Виступ (Використання інтерактивних 
технологій в освітньому процесі 
предмета «Захист Вітчини» «Основи 
медичних знань») 

Учителі  предмета 
«Захист Вітчизни» 
«Основи медичних 
знань» 

Засідання обласної творчої 
групи  

9 КЗ СОІППО Коростіль Л.А. 

11 16.05. 2018 Коригування матеріалів для 
поточного контролю з хімії 9 класу 
(за результатами першого року 
апробації) 

Учителі хімії Засідання обласної творчої 
групи вчителів хімії 

11 КЗ СОІППО Коростіль Л.А. 
 

12 31.01.2018 Обласний семінар-нарада з проблеми 
з підвищення кваліфікації керівних та 
педагогічних  кадрів 

Методисти 
методичних кабінетів 
районних (міських) 
управлінь (відділів) 
освіти, об`єднаних 
територіальних 
громад 

Семінар-нарада  50 КЗ СОІППО Успенська В.М.. 

13 19.04.2018 Організація навчально-виховної та 
фізкультурно-оздоровчої роботи у 
закладах загальної середньої освіти в 
умовах нової української школи 

Керівники 
методичних 
об’єднань учителів 
фізичної культури 

Обласний семінар 
 

27 КЗ СОІППО Деменков Д.В. 

14 13-14.02 
2018 

Реалізація діяльнісного підходу у 
формуванні життєвої компетентності 
особистості дошкільника за 
програмою «Впевнений старт» 

Педагоги ДНЗ 
методисти 
дошкільної освіти 

Авторська творча майстерня 100 КЗ СОІППО Ковтун Є.Ф. 

15 Протягом 
семестру 

«Використання посібника для тренера 
«Репродуктивне здоров’я та 
відповідальна поведінка учнівської 
молоді»« 

Учителі біології, ОЗ, 
класні керівники, 
психологи 

Тренінги  49 КЗ СОІППО Успенська В.М. 
Коростіль Л.А. 

16 22.11. 2018 Обласний День дошкілля Педагоги ЗДО Урочисте свято 120 КЗ СОІППО Цимерман І. Л. 
Ковтун Є. Ф.  
Лобода В.В. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
17 18.12. 2018 Обласна панорама  педагогічних ідей 

«Світ дошкілля» 
Педагоги ДНЗ Панорама педагогічних ідей 120 КЗ СОІППО Цимерман І. Л. 

Ковтун Є. Ф.  
Лобода В.В. 

18 22.11. 2018 Теоретико-методологічні аспекти 
STEM-освіти 
 

Учителі природничо-
математичних 
дисциплін 

Науково-практичний семінар 28 Суми  
КЗ СОІППО 
ІПФ НАН 
України  

Сєрих Л.В. 
Лопаткін Р.Ю. 

19 14.12. 2018 Застосування STEM-обладнання на 
уроках фізики 
 

Учителі природничо-
математичних 
дисциплін 

Науково-практичний семінар 28 Недригайлі-
вська  
СЗОШ І-ІІІ ст. 
Недригайлі-
вської селищ. 
ради Сумської 
обл. 

Сєрих Л.В. 
Кода С.В. 

Кафедра соціально-гуманітарної освіти 
        

Кафедра професійної освіти та менеджменту 
20 20.02.2018 Організація освітнього процесу з 

дітьми з порушенням зору 
Учителі та асистенти, 
учителі, які 
працюють за 
інклюзивною 
формою навчання 

Обласний семінар 30 КЗ СОІППО Прядко Л.О.  

22 05.04.2018 Специфічність педагогічного підходу 
до учнів з особливими освітніми 
потребами 

Учителі та асистенти, 
учителі, які 
працюють за 
інклюзивною 
формою навчання, 
консультанти ПМПК 

Обласний семінар-практикум 40 НВК № 16 Прядко Л.О.  

23 28.04.2018 
 

Проведення workshop: «Веб-сайт як 
органайзер вчителя» 

Учителі різних 
спеціальностей 

Міні-EdCamp 15 м. Конотоп Пінчук Д.М.  

24 03.05.2018 Здійснення індивідуалізації навчання 
дітей з ООП в освітньому процесі 

Учителі та асистенти, 
учителі, які 
працюють за 
інклюзивною 
формою навчання 
 

Обласний семінар 35 КЗ СОІППО
  

Прядко Л.О.,  
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25 31.05.2018 Міський науково-практичний семінар 

«Готовність педагогічних працівників 
загальноосвітнього закладу  до 
роботи з дітьми з особливими 
освітніми потребами в умовах 
інклюзії» 

Педагоги ЗНЗ Міський науково-практичний 
семінар 

50 НВК № 16 Прядко Л.О. 

26 02.06.2018 
 

Проведення workshop: «Професійний 
брендінг, або як створити атмосферу 
успішності»  

Учителі різних 
спеціальностей 

Міні-EdCamp 15 м. Глухів Пінчук Д.М.  

27 19-21.10, 
16-18.11, 
30.11, 01-
02.12.2018 

Всеукраїнський тренінг для тренерів з 
медіаграмотності 

Педагогічні 
працівники 

Цикл семінарів - тренінгів 20 м. Київ Луценко С.М.  

28 14.09.2018 Виступ з теми «Реалізація     
компетентнісного підходу в 
практичній складовій програми з хімії 
10 класу (рівень стандарту і 
профільний рівень)» 

Учителі хімії 
Сумської області 

Вебінар 80 КЗ СОІППО
  

Сударева Г.Ф. 
 

29 06.12. 2018 Майстер-клас «Демократизація та 
партнерство навчального закладу в 
умовах НУШ» 

Учасники 
Міжнародної 
конференції 

Майстер-клас 15 КЗ СОІППО
  

Луценко С.М. 
Сударева Г.Ф., 
Івашина Л.П.,  
Пінчук Д.М. 

30 06.12. 2018 Майстер-клас «Інноваційний 
провайдинг у світ контроверсійних 
питань» 

Учасники 
Міжнародної 
конференції 

Майстер-клас 15 КЗ СОІППО
  

Луценко С.М.  
Сударева Г.Ф., 
Івашина Л.П.,  
Пінчук Д.М. 

Кафедра психології 
31 18.04. 2018 Виступ  «Нові можливості 

післядипломної освіти педагогів 
Нової української школи» 

Керівники 
методичних 
об’єднань вчителів 
хімії 

Методичний порадник 
«Планування роботи 
районного(міського) 
методичного об’єднання 
вчителів хімії. Організація 
самоосвітньої діяльності 
вчителів» 

30 КЗ СОІППО Панченко С.М. 

32 27.11.2018 Виступ  «Психологічні бар’єри 
інклюзивної освіти» 

Учителі та асистенти 
учителів закладів 
загальної середньої 

Круглий стіл «Інклюзивна 
освіта в контексті Нової 
української школи» 

30 КЗ СОІППО Панченко С.М. 
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освіти, які працюють 
за  інклюзивною 
формою навчання; 
методисти районних 
(міських) методичних 
кабінетів, 
відповідальні за 
впровадження 
інклюзивної освіти 

Кафедра освітніх та інформаційних технологій 
33 01.03.2018 Проведення майстер-класу 

«Програмне забезпечення курсу 
математики» 

Учителі різних 
спеціальностей 

Майстер-клас 17 КЗ СОІППО Ніколаєнко М.С. 

34 27.03.2018 Виступ на семінарі викладачів фізики Викладачі фізики Обласний семінар для 
викладачів фізики НМЦ ПТО 

25 Хотінський 
ПАЛ 

Лабудько С.П. 

35 27.03.2018 Тренінг «Використання освітніх 
електронних ресурсів на уроках 
фізики» 

Викладачі фізики Обласний семінар для 
викладачів фізики НМЦ ПТО 

25 Хотінський 
ПАЛ 

Лабудько С.П. 

36 29.03.2018 Майстер-клас  «Використання ІКТ 
для реалізації STEM-навчання» 

Директори та 
заступники ЗНЗ 

Обласний семінар для 
директорів та заступників ЗНЗ 

35 КЗ СОІППО Наконечна Л.М. 
Подліняєва О.О. 

37 04.04.2018 Проведення майстер-класу 
«Створення нестандартної 
презентації» 

Учителі різних 
спеціальностей 

Майстер-клас 17 КЗ СОІППО Ніколаєнко М.С. 

38 11.04.2018 Виступ на обл. семінарі 
координаторів фізичного конкурсу 
«Левеня» 

Учителі фізики, 
координатори 

Обласний семінар науково-
методичний семінар 

25 КЗ СОІППО Лабудько С.П. 

39 11.04.2018 Майстер-клас «Сайт Всеукраїнського 
фізичного конкурсу «Левеня» як 
хмарне середовище для роботи з 
обдарованими учнями»  

Учителі фізики, 
координатори 

Обласний семінар науково-
методичний семінар 

25 КЗ СОІППО Лабудько С.П. 

40 24.04.2018 Проведення майстер – класу 
«Використання мережевих технологій 
у педагогічній діяльності вчителя» 

Учителі різних 
спеціальностей 

Майстер-клас 15 Сумська 
гімназія № 1 

Павленко І.М., 
Шевченко Т.О. 

41 28.04.2018 Афілійований міні-EdCamp  «Школа 
успіху: від натхнення до успіху» 

Учителі різних 
спеціальностей 

Майстер-клас 150 Конотопська 
гімназія № 1 

Герасименко Н.В.

42 16.04.2018  Засідання творчої групи вчителів 
предмету «Захист Вітчизни» 

Учителі «Захист 
Вітчизни» 

Майстер-клас 12 КЗ СОІППО Герасименко Н.В.
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43 07.05.2018 Засідання творчої групи вчителів 

предмету «Захист Вітчизни», «Основи 
здоров'я») 

Учителі «Захист 
Вітчизни» та ОЗ 

Майстер-клас 10 КЗ СОІППО Герасименко Н.В.

44 16.05.2018 Буктрейлер як активізація читацької 
активності 

Учителі різних 
спеціальностей 

Майстер-клас 26 КЗ СОІППО Наконечна Л.М. 

45 28.08.2018 Доповідь «Всеукраїнький фізичний 
конкурс «Левеня» як інтерактивний 
засіб навчання учнів закладів 
загальної середньої освіти»  на 
секційному засіданні  

Керівники МО 
учителів фізики 

Обласна серпнева 
конференція 

25 Сумське ВПУ 
будівництва 
та автотран-
спорту 

Герасименко Н.В.
Лабудько С.П. 

46 28.08.2018 Доповідь  «Організація та проведення 
конкурсу з комп’ютерної анімації та 
веб-дизайну» на секційному засіданні  

Методисти управлінь 
(відділів) освіти 
райдержадміністраці
й, міськвиконкомів, 
керівники районних 
(міських) методичних 
об’єднань, учителів 
інформатики 

Обласна серпнева 
конференція 

20 КУ Сумська 
СП школа  
І ст. № 30  

Герасименко Н.В.

47 28.08.2018 Доповідь  «Міжнародний конкурс з 
інформатики «Бобер-2018» на 
секційному засіданні  

Методисти управлінь 
(відділів) освіти 
райдержадміністраці
й, міськвиконкомів, 
керівники районних 
(міських) методичних 
об’єднань, учителів 
інформатики 

Обласна серпнева 
конференція 

25 КЗ СОІППО Лабудько С.П. 
 

48 28.08.2018 Доповідь  «Формування цифрової 
інформаційної компетентності 
педагога засобами медіатехнологій» 
на секційному засіданні  

Методисти управлінь 
(відділів) освіти 
райдержадміністраці
й, міськвиконкомів, 
керівники районних 
(міських) методичних 
об’єднань, учителів 
інформатики 
 
 

Обласна серпнева 
конференція 

18 Сумська 
гімназія № 1 

Подліняєва О.О. 
Павленко І.М. 
Шевченко Т.О. 
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49 10.09.2018 Доповідь «Вимоги до параметрів 

комп`ютера для створення 
віртуальних 3d-моделей»на  

Учителі інформатики Обласний семінар 
«Особливості вивчення тем 
3d-графіка, 3d-друк за 
оновленими програмами з 
інформатики» 

50 КЗ СОІППО Павленко І.М. 
Шевченко Т.О. 

50 26.09. 2018 Доповідь «Самопрезентація 
викладача - вимоги часу та професійні 
можливості»; 
Проведення майстер-класу 
«Електронне 131орт фоліо викладача» 

Викладачі училищ Засідання Школи молодого 
викладача Компетентісно-
орієнтований підхід до 
навчання як чинник 
модернізації змісту освіти  

60 КЗ СОІППО Лабудько С.П. 

51 23.10.2018 Проведення майстер-класу 
«Використання програми Microsoft 
Word для написання нотного тексту» 

Викладачі музики 
ДНЗ 

Обласний семінар-практикум 
«Використання ІКТ 
викладачами музики ДНЗ» 

15 ПТУ №12,  
м. Суми 

Лабудько С.П. 

52 30.10.2018 Модератор двох тематичних івентів, 
доповідь «Цифровий майданчик 
професійного зростання». 

Учителі різних 
спеціальностей 

NewCемінар «Освітнє 
середовище закладу освіти: 
сучасні підходи» 
 

15 ПТУ №12,  
м. Суми 

Лабудько С.П. 
 

53 11.10. 2018 Доповіді «Звіт обласного 
координатора про проведення 
конкурсу «Бобер – 2017» у районах, 
містах»; «Обговорення формату 
наступного Міжнародного конкурсу з 
інформатики та комп’ютерної 
вправності «Бобер – 2018», 
організація конкурсу у 2018-2019 
навчальному році» 

Районні 
координатори 
міжнародного 
конкурсу з 
інформатики «Бобер» 

Обласний семінар-нарада 
районних координаторів 
міжнародного конкурсу з 
інформатики «Бобер» 

45 КЗ СОІППО Лабудько С.П. 
Павленко І.М. 
Шевченко Т.О. 

54 11.10. 2018 Доповідь «Використання завдань 
конкурсу у навчальному процесі» 

Районні 
координатори 
міжнародного 
конкурсу з 
інформатики «Бобер» 

Обласний семінар-нарада 
районних координаторів 
міжнародного конкурсу з 
інформатики «Бобер» 

30 КЗ СОІППО Павленко І.М., 
Шевченко Т.О. 

 Усього: 54      
 

Протягом 2018 року забезпечувалась інтеграція освітньої діяльності з науково-методичною, науковою, моніторинговою та іншими 
напрямами діяльності інституту, інтеграція в освітньому процесі інституту формальної, неформальної та інформальної освіти. Викладачі 
кафедр узяли участь в організації та проведенні 54 навчально-методичних заходів: семінарів, нарад, тренінгів, майстер-класів тощо. 
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РОЗДІЛ V. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

5. 1. Зміст науково-методичного супроводу педагогів області та форми організації  
науково-методичної роботи 

 
Національна Доктрина розвитку освіти передбачає модернізацію освіти, її стратегічне 

реформування та розвиток прямо вказує на доступність якісної освіти для всіх громадян як 
пріоритетне завдання освітньої галузі. 

 
На сучасному етапі це вимагає розвиток професіоналізму кадрового потенціалу, 

підвищення фахової підготовки, удосконалення неперервної освіти педагогічних 
працівників. Підґрунтям для вирішення цих питань є Конституція України, Закони України 
«Про освіту», «Про загальну середню освіту», Указ Президента «Про невідкладні заходи 
щодо забезпечення функціонування і розвитку освіти в Україні», Положення про районний 
(міський) методичний кабінет (центр) (наказ МОН України від 08.08.2008 №1119), 
Рекомендації щодо організації та проведення методичної роботи з педагогічними кадрами 
(лист МОН України від 03.07.2002 № 1∕9-318), чинне законодавство про освіту та роботу 
методичних служб різного рівня. 

 

У 2018 році методична служба області (від навчально-методичного відділу 
координації освітньої діяльності та професійного розвитку КЗ СОІППО – до предметних 
методичних об’єднань учителів загальноосвітніх навчальних закладів області) працювала 
над реалізацією науково-методичної проблеми: «Забезпечення якісної освіти шляхом 
формування інноваційної культури педагога як важливого чинника в реалізації державних 
освітніх ініціатив, творчому та інтелектуальному розвитку учнів». 

 

Домінуючі напрями методичної роботи з педагогами у 2018 році: 
– нормативно-правове забезпечення, реалізація державних освітніх стандартів; 
– управління галуззю освіти; 
– координуюча роль відділу (управління) освіти, методичної служби щодо 

організації методичної роботи з педагогічними кадрами;   
– науково-методичний супровід організації навчально-виховної процесу в школі, 

створення ситуації успіху;   
– дидактико-методичне забезпечення процесу формування життєвих 

компетентностей особистості в контексті інноваційної педагогічної діяльності, сприяння 
створенню середовища успіху та життєтворчості;   

– використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному 
процесі;   

– наступність дошкільного виховання, початкової та загальної середньої освіти; 
– реалізація виховних стратегій у формуванні конкурентоздатного випускника 

школи. 
 

Координацію науково-методичної діяльності роботи районних (міських) методичних 
кабінетів відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій, міськвиконкомів (міських рад) 
здійснював навчально-методичний відділ координації освітньої діяльності та професійного 
розвитку КЗ СОІППО.  

 
У роботі з районними, міськими, ОТГ методичними кабінетами вибудована вертикаль 

управлінської діяльності щодо роботи з нормативно-правовими документами, планування 
методичних форм роботи; організаційної – за напрямами роботи з керівниками закладів 
освіти, педагогами та обдарованою учнівською молоддю; інформаційно-коригувальної – на 
рівні методичних порадників, консультпунктів, рекомендацій та ін. 
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Зокрема, в області протягом звітного періоду було проведено обласні семінари для 
завідувачів (методистів) районними (міськими, ОТГ) методичними кабінетами відділів 
(управлінь) освіти райдержадміністрацій, міськвиконкомів (міських рад) (таблиця 5.1.1) та 
для керівних кадрів (кадрового резерву) (таблиця 5.1.2). 

Таблиця 5.1.1  
Обласні семінари для завідувачів районних (міських) методичних кабінетів 

відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій, міськвиконкомів (міських рад) 
 

№ 
з/п Статус Тема Місце проведення Дата 

проведення 

Відповідальні 
за організацію 

проведення 
 

 

1 2 3 4 5 6 
1 Обласний 

науково-
практичний 
семінар 

Колективно-
компетентнісна 
взаємодія учасників 
освітнього процесу в 
умовах реформування 
освіти 

Відділ освіти, 
методичний кабінет 
Лебединської 
райдержадміністрації 

16-17.05. 
2018 

Удовиченко І.В. 
 

2 Обласний 
інструктивно-
методичний 
семінар- 
нарада 

 

Щодо питань 
організованого початку 
2018-2019 навчального 
року, методичного 
супроводу навчально-
виховного світніх 
закладах області. 

КЗ СОІППО 28.08.2018 Нікітін Ю.О., 
Удовиченко І.В. 
 

3 Обласний 
науково-
практичний 
семінар 

Пропедевтика 
профілізації – 
превентивна дія 
переходу до нової 
української школи 

Відділ освіти, 
методичний кабінет 
Конотопської 
райдержадміністрації 

19-20.09.2018 Удовиченко І.В. 

 
Таблиця 5.1.2 

Форми роботи з керівними кадрами, кадровим резервом 
 

№ 
з/
п 

ПІБ Статус, тема заходу Дата  
проведення 

Загальна 
кількість 
учасників 

Форма 
підбиття 
підсумків  

 

1 2 3 4 5 6 
1 Іващенко І.І. Методичний порадник. 

Контрольно-аналітична 
діяльність заступника 
директора з навчально-виховної 
роботи 

24.01.2018 10 Прес-реліз на 
сайті СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

2 Іващенко І.І. Методичний порадник  
Системний підхід до роботи 
вчителя над єдиною 
методичною проблемою 

30.01.2018 7 Прес-реліз на 
сайті СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

3 Іващенко І.І. Обласний семінар  
Роль методичних об’єднань у 
формуванні професійної 
компетентності педагогічних 
працівників 

21.02.2018 48 Прес-реліз на 
сайті СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

4 Перлик В.В. Обласний семінар  
Специфіка функціонування 
закладів освіти в сучасних 
умовах розвитку регіонального 
освітнього середовища 

21.03.2018 35 Прес-реліз на 
сайті СОІППО, 
методичні 
рекомендації 
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1 2 3 4 5 6 
5 Іващенко І.І. Обласний науково-

практичний семінар  
Роль методичних об’єднань у 
формуванні професійної 
компетентності педагогічних 
працівників 

21.03.2018 48 Прес-реліз на 
сайті СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

6 Перлик В.В. 
Іващенко І.І. 
Дзингкель А.О.

Обласний семінар  
STEM-освіта: впровадження та 
перспективи розвитку 

29.03.2018 85 Прес-реліз на 
сайті СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

7 Перлик В.В. Методичний порадник  
Управління автономними 
навчальними закладами в 
умовах реформування освіти  

18.04.2018 8 Прес-реліз на 
сайті СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

8 Перлик В.В. Методичний порадник  
Ведення ділової документації в 
закладах загальної середньої 
освіти  

05.06.2018 15 Прес-реліз на 
сайті СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

9 Іващенко І.І. Методичний порадник  
Контрольно-аналітична 
діяльність заступника 
директора з навчально-виховної 
роботи 

06.06.2018 12 Прес-реліз на 
сайті СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

10 Іващенко І.І. Методичний порадник  
Тайм-менеджмент заступника 
директора з навчально-виховної 
роботи 

14.06.2018 15 Прес-реліз на 
сайті СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

11 Перлик В.В. 
Іващенко І.І. 

Обласний семінар-практикум  
Створення дієвої моделі 
внутрішкільного контролю в 
спеціальній загальноосвітній 
школі-інтернат 

15.08.2018 7 Прес-реліз на 
сайті СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

12 Перлик В.В. Обласний семінар  
Нова українська школа: 
практичні аспекти реалізації 
компетентнісного підходу в 
управлінській діяльності 
директора школи 

18.09.2018 30 Прес-реліз на 
сайті СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

13 Іващенко І.І. 
Каленик О.В. 

Обласний семінар 
Управлінські аспекти 
організації освітнього простору 
для обдарованих школярів 

19.09.2018 28 Прес-реліз на 
сайті СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

14 Іващенко І.І. Регіональний семінар-
практикум  
Національно-патріотичне 
виховання учнівської молоді як 
невід’ємний чинник розвитку 
національної свідомості, 
громадянської активності 
підростаючого покоління в 
контексті нової української 
школи 
 

10.10.2018 24 Прес-реліз на 
сайті СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

15 Іващенко І.І. 
Перлик В.В. 

Обласний семінар-практикум  
Інформаційно-комунікаційні 
технології в управлінській 
діяльності керівника закладу 
освіти 

17.10.2018 32 Прес-реліз на 
сайті СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

 



 
 

135 

Методична робота у процесі планування на різних рівнях організації зорієнтована на 
виконання функцій: 

– планування (визначення системи заходів, що забезпечують досягнення 
найкращих результатів); 

– організації (удосконалення структури методичної роботи, діяльності, змісту 
різних її складових); 

– діагностування (вивчення ступеня розриву між реальним рівнем 
компетентності педагогів, що виявляється в узагальненому результаті їх праці та вимогами 
суспільства до якості діяльності працівників освіти в умовах реформування української 
школи); 

– прогностичності (визначення знань і умінь, необхідних учителям у 
майбутньому); 

– моделювання (розробка принципово нових положень навчально-виховної 
роботи у школі, формування та впровадження моделей перспективного педагогічного 
досвіду, їх експериментальна перевірка, після якої вони можуть бути використані як зразки 
для впровадження); 

– інформування (своєчасне ознайомлення з новинками педагогіки, методики, 
дидактики, фаху, школознавства тощо); 

– відновлення (відтворення частково забутих знань після закінчення вищого 
педагогічного навчального закладу); 

– контролю (оцінка відповідності наслідків методичної роботи плановим 
завданням та нормативним вимогам); 

– корегування (виправлення в діяльності вчителя недоліків, пов’язаних із 
використанням застарілих методик, що не відповідають вимогам сучасності); 

– пропаганди (інформування вчителів, їхня агітація щодо впровадження у 
практику роботи досягнень науки, перспективного педагогічного досвіду) та ін. 

 
Форми методичної роботи, які було використано в області: методична рада, 

методичне об’єднання (предметне, циклове, профільне), взаємовідвідування уроків, 
методичний день, методичний семінар-практикум, науково-практичний семінар, школа 
перспективного педагогічного досвіду, школа молодого вчителя, школа педагогічної 
майстерності, проблемні (творчі) групи (лабораторії), науково-педагогічні конференції, 
творчі звіти, моделювання педагогічних ситуацій, педагогічні ігри (дидактичні, виховні, 
ділові, рольові), олімпіади методичних інноваційних розробок уроків і виховних заходів, 
методичні «мости», ярмарки (педагогічних ідей, інновацій), аукціони методичних розробок, 
педагогічні конкурси, конкурси-огляди, виставки методичних розробок (уроків, виховних 
заходів), методичні фестивалі, методичні естафети, консиліуми, мобільні консультпункти, 
методичні порадники, мобільні сторінки методистів та багато іншого. 

 
Зокрема, за напрямом роботи педагогічними працівниками області проведено різні 

організаційно-методичні заходи (таблиця 5.1.3). 
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Таблиця 5.1.3 
Форми організаційно-методичного супроводу роботи педагогів області 

 

№ 
з/п ПІП Статус, тема заходу Дата 

проведення 

Загальна 
кількість 
учасників 

Форма 
підбиття 
підсумків 

 

1 2 3 4 5 6 
1 Удовиченко І.В. 

Шерстюк Л.М. 
Карпуша В.М. 
Єременко І.В. 
Деменков Д.В. 

Очно-заочний етап  
ІІ (обласного) туру 
Всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року – 2018» 

04.01.2018 85 Прес-реліз на 
сайті КЗ 
СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

2 Удовиченко І.В. Робоча нарада обласного 
оргкомітету ІІІ етап 
Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з навчальних предметів 
2017-2018 н.р. 

10.01.2018 25 Прес-реліз на 
сайті КЗ 
СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

3 Удовиченко І.В. 
Шерстюк Л.М. 

Обласна нарада  
з керівниками команд  учасників 
ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з української мови та 
літератури 

12.01.2018 35 Прес-реліз на 
сайті КЗ 
СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

4 Удовиченко І.В. 
Попов В.Д. 

Обласна нарада  
з керівниками команд  учасників 
ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з  географії 

15.01.2018 35 Прес-реліз на 
сайті КЗ 
СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

5 Удовиченко І.В. 
Третьякова О.В. 

Обласна нарада  
з керівниками команд  учасників 
ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з правознавства 

16.01.2018 35 Прес-реліз на 
сайті КЗ 
СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

6 Удовиченко І.В. 
Карпуша В.М. 

Обласна нарада  
з керівниками команд  учасників 
ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з фізики 

17.01.2018 35 Прес-реліз на 
сайті КЗ 
СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

7 Шерстюк Л.М., 
Голубенко Т.С. 

Обласний інструктивно-
методичний семінар-нарада 
Компетентнісний підхід та 
соціалізація особистості в умовах 
нової української школи 

17.01.2018 38 Прес-реліз на 
сайті КЗ 
СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

8 Удовиченко І.В. 
Клюніна Н.В. 

Обласна нарада  
з керівниками команд  учасників 
ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з англійської мови 

18.01.2018 35 Прес-реліз на 
сайті КЗ 
СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

9 Удовиченко І.В. 
Голубенко Т.С. 

Обласна нарада  
з керівниками команд  учасників 
ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з екології 

19.01.2018 35 Прес-реліз на 
сайті КЗ 
СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

10 Удовиченко І.В. 
Свєтлова Т.В. 

Обласна нарада  
з керівниками команд  учасників 
ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з математики 

20.01.2018 35 Прес-реліз на 
сайті КЗ 
СОІППО, 
методичні 
рекомендації 
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1 2 3 4 5 6 
11 Удовиченко І.В. 

Третьякова О.В. 
Обласна нарада 
 з керівниками команд  учасників 
ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з історії 

21.01.2018 35 Прес-реліз на 
сайті КЗ 
СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

12 Удовиченко І.В. 
Попов В.Д. 

Обласна нарада 
 з керівниками команд  учасників 
ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з економіки 

22.01.2018 35 Прес-реліз на 
сайті КЗ 
СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

13 Удовиченко І.В. Обласна  нарада-навчання 
переможців очно-заочного етапу 
ІІ (обласного) туру 
Всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року – 2018» 

22.01.2018 20 Прес-реліз на 
сайті КЗ 
СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

14 Удовиченко І.В. 
Єременко І.В. 

Обласна нарада 
 з керівниками команд  учасників 
ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з французької мови 

23.01.2018 5 Прес-реліз на 
сайті КЗ 
СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

15 Удовиченко І.В. 
Єременко І.В. 

Обласна нарада  
з керівниками команд  учасників 
ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з німецької мови 

23.01.2018 10 Прес-реліз на 
сайті КЗ 
СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

16 Удовиченко І.В. 
Карпуша В.М. 

Обласна нарада  
з керівниками команд  учасників 
ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з астрономії 

24.01.2018 12 Прес-реліз на 
сайті КЗ 
СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

17 Удовиченко І.В. 
Захарченко І.О. 

Обласна нарада  
з керівниками команд  учасників 
ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з російської мови та 
літератури 

25.01.2018 18 Прес-реліз на 
сайті КЗ 
СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

18 Удовиченко І.В. 
Голубенко Т.С. 

Обласна нарада з 
 керівниками команд  учасників ІІІ 
етапу Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з біології 

26.01.2018 30 Прес-реліз на 
сайті КЗ 
СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

19 Удовиченко І.В. 
Метейко А.В. 

Обласна нарада  
з керівниками команд  учасників ІІІ 
етапу Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з хімії  

28.01.2018 28 Прес-реліз на 
сайті КЗ 
СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

20 Удовиченко І.В. Обласні настановні збори  
ІІ (обласний) тур 
Всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року – 2018» 

30.01.2018 20 Прес-реліз на 
сайті КЗ 
СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

21 Удовиченко І.В. Обласний «круглий стіл» 
 ІІ (обласний) тур 
Всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року – 2018» 

01.02.2018 20 Прес-реліз на 
сайті КЗ 
СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

22 Удовиченко І.В. Обласний «тематичний клуб» 
Фінал ІІ (обласного) туру 
Всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року – 2018» 

02.02.2018 20 Прес-реліз на 
сайті КЗ 
СОІППО, 
методичні 
рекомендації 
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1 2 3 4 5 6 
23 Удовиченко І.В. 

Сердюк О.П. 
Іващенко І.І. 
Шерстюк Л.М. 
Клюніна Н.В. 

Перша навчально-методична 
сесія  
для новопризначених завідувачів 
методичних кабінетів об’єднаних 
територіальних громад 

14.03.2018 10 Прес-реліз на 
сайті КЗ 
СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

24 Міщенко Л.Б. Обласна нарада-семінар 
Реалії та перспективи розвитку 
дошкільної освіти 

15.05.2018 47 Прес-реліз на 
сайті КЗ 
СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

25 Удовиченко І.В. 
методисти 
відділу 

Обласний інструктивно-
методичний семінар-нарада з 
базових дисциплін щодо 
організованого початку 2018-2019 
навчального року 

28.08.2018 500 Прес-реліз на 
сайті КЗ 
СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

26 Дзингель А.О. 
Павленко І.М. 

Обласний інструктивно- 
методичний семінар-нарада 
Організація та проведення 
міжнародного конкурсу з 
інформатики, комп’ютерної 
вправності «Бобер-2018» 

11.10.2018 30 Прес-реліз на 
сайті КЗ 
СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

27 Коренева І.В. Обласна нарада  
Функціонування МНВК в умовах 
децентралізації та реформи 
освітньої галузі 

17.10.2018 13 Прес-реліз на 
сайті КЗ 
СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

28 Міщенко Л.Б. Обласна нарада-семінар 
Реалії та перспективи розвитку 
дошкільної освіти 

12.12.2018 54 Прес-реліз на 
сайті КЗ 
СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

Обласні творчі групі вчителів 
1 Попов В.Д. Учителів географії  

Використання комп’ютерних 
технологій у складанні тестів 
графічної спрямованості 

10.01.2018 10 Прес-реліз на 
сайті КЗ 
СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

2 Деменков Д.В. Учителів фізичної культури  
Особливості викладання фізичної 
культури  
у 1-4 класах в умовах нових 
державних стандартів 

22.03.2018 8 Прес-реліз на 
сайті КЗ 
СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

3 Третьякова О.В. Учителів історії 
Практичні заняття як засіб 
формування предметних 
компетентностей учнів з історії 

10.04.2018 10 Прес-реліз на 
сайті КЗ 
СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

4 Сукачова Н.М. Учителів предмета «Захист 
Вітчизни»  
Дидактико-методичне 
забезпечення викладання 
предмета «Захист Вітчизни» 

16.04.2018 10 Прес-реліз на 
сайті КЗ 
СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

5 Карпуша В.М. Учителів фізики 
Дидактичне забезпечення 
наскрізних змістових ліній 
навчальних прграмз фізики 
базової школи 

16.04.2018 8 Прес-реліз на 
сайті КЗ 
СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

6 Дзингель А.О. Учителів інформатики 
Розробка навчально-методичного 
забезпечення викладання 

20.04.2018 5 Прес-реліз на 
сайті КЗ 
СОІППО, 
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інформатики відповідно до вимог 
Державного стандарту 
початкової та загальної середньої 
освіти 

методичні 
рекомендації 

7 Голубенко Т.С. Учителів біології 
Науково-дослідна робота з 
біології та екології 

25.04.2018 7 Прес-реліз на 
сайті КЗ 
СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

8 Сукачова Н.М. Учителів предмета «Основи 
медичних знань» 
Дидактико-методичне 
забезпечення викладання 
предмета «Захист Вітчизни» 
(«Основи  медичних знань») 

07.05.2018 5 Прес-реліз на 
сайті КЗ 
СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

9 Декунова З.В. 
Лавська А.М. 

Учителів початкових класів 
Нова українська школа: реалії та 
перспективи 

11.05.2018 17 Прес-реліз на 
сайті КЗ 
СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

10 Сєрих. Л.В. Учителів образотворчого 
мистецтва 
Естетичне виховання школярів 
засобами художніх технік 
(архітектура) 

14.05.2018 9 Прес-реліз на 
сайті КЗ 
СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

11 Метейко А.В. Учителів хімії 
Розробка дидактико-методичного 
забезпечення викладання хімії  
в 9 класах за Державним стандар-
том загальної середньої освіти 

16.05.2018 8 Прес-реліз на 
сайті КЗ 
СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

12 Карпуша В.М. Учителів фізики та астрономії 
Організація днів астрономії в 
закладах загальної середньої 
освіти 

17.05.2018 4 Прес-реліз на 
сайті КЗ 
СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

13 Міщенко Л.Б. Вихователів-методистів 
дошкільних навчальних закладів 
Використання методів і прийомів 
мнемотехніки в освітньому про-
цесі закладу дошкільної освіти 

22.05.2018 10 Прес-реліз на 
сайті КЗ 
СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

14 Свєтлова Т.В. Учителів математики 
Розвиток творчих здібностей 
учнів у процесі навчання 
математики  

07.06.2018 14 Прес-реліз на 
сайті КЗ 
СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

15 Попов В.Д. Учителів географії  
Особливості використання 
контурних карт і графічних 
малюнків як засобів поточного та 
тематичного контролю знань 
учнів з географії 

21.09.2018 10 Прес-реліз на 
сайті КЗ 
СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

16 Метейко А.В. Учителів хімії  
Розробка дидактико-методичного 
забезпечення викладання хімії в 10 
класі за Державним стандартом 
загальної середньої освіти 

25.09.2018 12 Прес-реліз на 
сайті КЗ 
СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

17 Деменков Д.В. Учителів фізичної культури  
Організація та зміст уроків 
фізичної культури  
у 1-4 класах в умовах нової 
української школи 

29.10.2018 8 Прес-реліз на 
сайті КЗ 
СОІППО, 
методичні 
рекомендації 
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18 Сєрих Л.В. Учителів образотворчого 

мистецтва 
Естетичне виховання школярів 
засобами художніх технік 
(графіка) 

10.10.2018 10 Прес-реліз на 
сайті КЗ 
СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

19 Клюніна Н.В. Учителів англійської мови 
Виховання учнів на цінностях 
української ідентичності на 
уроках іноземної мови за 
концептуальними засадами 
реформування середньої школи  

21.11.2018 10 Прес-реліз на 
сайті КЗ 
СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

20 Свєтлова Т.В. Учителів математики 
Розвиток творчих здібностей 
учнів у процесі навчання 
математики  

31.10.2018 14 Прес-реліз на 
сайті КЗ 
СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

21 Голубенко Т.С. Учителів хімії 
Науково-дослідна робота з 
біології та екології 

13.11.2018 9 Прес-реліз на 
сайті КЗ 
СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

22 Міщенко Л.Б. Вихователів-методистів 
дошкільних навчальних закладів 
Практичне застосування методів 
та прийомів мнемотехніки в 
освітньому процесі закладу 
дошкільної освіти 

15.11.2018 16 Прес-реліз на 
сайті КЗ 
СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

 

Результати методичних напрацювань висвітлено під час участі методистів КЗ 
СОІППО у Міжнародних та Всеукраїнських заходах (таблиця 5.1.4). 

Таблиця 5.1.4 
Висвітлення методичних напрацювань під час участі методистів КЗ СОІППО у заходах 

 

№ 
з/п ПІБ Статус, тема заходу Дата 

проведення 
Місце  

проведення 
Форма 
участі 

 

1 2 3 4 5 6 
Міжнародні 

1 Курган О.В. ІІ Міжнародна науково-
практична конференція 
Актуальні питання 
педагогіки та психології: 
шляхи теоретичного і 
практичного вирішення 
проблем  

17.03.2018 м. Одеса Участь 
(заочна), 
стаття 

2 Удовиченко І.В. Міжнародна науково-
практична конференція 
Географія в Київському 
національному університеті 
імені Тараса Шевченка: 85 
років – досягнення та 
перспективи (GTSNU) 

30-31. 
03.2018 

м. Київ  Доповідь, 
виступ, 
тези, участь 

3 Удовиченко І.В. Круглий стіл з 
міжнародною участю 
Професійний розвиток 
педагога в умовах 
реформування освіти: 
можливості, виклики, 
перспективи 
 

26.04.2018 м. Львів Стаття, 
виступ, 
участь 
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4 Удовиченко І.В. Міжнародний україно-

естонський проект 
«Міксіке в Україні» 
Міжнародний фінал змагань 
з усного математичного 
рахунку Прангліміне-2018  

28.04.2018 м. Львів Участь 

5 Удовиченко І.В. Міжнароднай навукова-
практычнай канферэнцыі  
Праблемы сучаснага 
падручніка  

18-19. 
05.2018 

г. Мінск, 
Рэспубліка 
Беларусь  

Стаття, тези, 
виступ, 
участь 

6 Удовиченко І.В. Міжнародна науково-
практична конференція 
Scientific and technological 
revolution of the  XXI century 
'2018 

12-13. 
06.2018 

Karlsruhe-
Germany 

Участь, 
стаття 

7 Удовиченко І.В. Х Міжнародна виставка 
Інноватика в сучасній освіті 

23-25.1 
0.2018 

м. Київ Виступи, 
участь 

8 Удовиченко І.В. VIІ Міжнародна виставка 
Освіта за кордоном «World 
Edu» 

23-25. 
10.2018 

м. Київ Участь, 
виступ 

9 Свєтлова Т.В. ІІІ Міжнародна науково-
методична конференція 
Розвиток інтелектуальних 
умінь і творчих здібностей 
учнів та студентів у процесі 
навчання дисциплін 
природничо-математичного 
циклу – ІТМ*плюс-2018 

08-09. 
11.2018 

м. Суми Участь 

Всеукраїнські 
1 Декунова З.В. 

Лавська А.М. 
Всеукраїнська нарада 
Розроблення і 
впровадження навчально-
методичного забезпечення 
початкової освіти в умовах 
реалізації нового 
Державного стандарту 
початкової освіти «Нова 
українська школа  

17.01.2018  м. Київ Участь 

2 Третьякова О.В. Всеукраїнський науково-
педагогічний семінар, 
присвячений Міжнародному 
Дню пам’яті жертв 
Голокоску  

29-30. 
01.2018  

м. Дніпро Участь 

3 Голубенко Т.С. V Всеукраїнська зимова 
природнича школа 
Геліантус – дружнє коло  

02-04. 
02.2018 

м. Львів Участь 

4 Декунова З.В. 
Лавська А.М. 

Всеукраїнська нарада  
з питань підвищення 
кваліфікації вчителів 
початкових класів за новим 
Державним стандартом 
початкової освіти, які 
навчатимуть учнів 1 класів 
у 2018-2019 н.р. 

05.02.2018  м. Київ Участь 

5 Клюніна Н.В. Всеукраїнський семінар 
Підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників за 
Державним стандартом 
початкової освіти 

15.02.2018 м. Київ Участь 
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6 Удовиченко І.В. 

Голубенко Т.С. 
Деменков Д.В. 
Іващенко І.І. 
Метейко А.В. 
Перлик В.В. 
Сердюк О.П. 
Сєрих Л.В. 
Третьякова О.В. 
Шерстюк Л.М. 

ІІ Всеукраїнська науково-
методична конференція 
Особистісно-професійна 
компетентність педагога: 
теорія і практика 

28.02.2018 м. Суми 
(КЗ СОІППО) 

Участь, 
сертифікати 

7 Дзингель А.О. Всеукраїнські змагання 
Роботрафік-2018 

02.03.2018 м. Київ Участь, 
Кубок, 
Диплом 

8 Шерстюк Л.М. Регіональна (не) 
конфернція міні-EdCamp 
Нова українська школа: 
новітні технології 

02.03.2018 м. Глухів Проведення 
майстер-
класу, 
сертифікат 

9 Декунова З.В. 
Лавська А.М. 

Всеукраїнській нарада 
тренерів з питань 
впровадження Державного 
стандарту початкової освіти  

15.03.2018  м.Київ Участь 

10 Третьякова О.В. Обласна науково-
практична конференція з 
онлайн-трансляцією  
Літературно-мистецькі та 
історичні контексти 
формування національної 
державності в добу 
Української революції 1917-
1921 рр. та їх педагогічна 
інтерпретація в сучасній 
освітній діяльності 

21.03.2018 м. Суми 
(КЗ СОІППО) 

Участь, 
тези, 
сертифікат 

11 Шерстюк Л.М. Всеукраїнський науково-
методичний семінар 
Риторика – ключ до успіху 

21.03.2018 м. Київ Участь, 
сертифікат 

12 Третьякова О.В. V Всеукраїнська науково-
практична конференція 
Актуальні питання 
методики викладання 
суспільних та гуманітарних 
дисциплін в умовах 
розбудови сучасної школи 

22.03.2018 СДПУ  
імені  
А.С. 
Макаренка 

Участь, 
тези, 
сертифікат 

13 Декунова З.В., 
Лавська А.М. 

Всеукраїнська дискусійна 
панель  
Нова українська школа: 
виклики сьогодення  

29.03.2018 м.  Харків Участь 

14 Удовиченко І.В. Всеукраїнська нарада-
»круглий стіл»  
Всеукраїнський наукво-
пошуковий проект 
«Організаційно-педагогічні 
засади сервісного 
обслуговування закладів 
освіти в умовах 
децентралізації управління 
освітою» 

03-04. 
04.2018 

м. Київ  Доповідь, 
виступ, 
участь 

16 Шерстюк Л.М. ІV Всеукраїнський 
фестиваль педагогічних 
ідей  
«Сонячні пелюстки»  

11-13.0 
4.2018 

м. Львів Участь, 
сертифікат 
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17 Сердюк О.П. Всеукраїнський семінар  

Ціннісний потенціал 
предметів художньо-
естетичного циклу в 
контексті реалізації ідей 
концепції Нової української 
школи 

18-19. 
04.2018 

м. Ужгород Участь, 
сертифікат 

18 Міщенко Л.Б. Всеукраїнська нарада  
Реалії та перспективи 
розвитку дошкільної освіти 

25.04. 2018 м. Київ Участь 

19 Удовиченко І.В. Всеукраїнська науково-
практична конференція 
Проектування розвитку та 
психолого-педагогічного 
супроводу обдарованої 
особистості 

24-25. 
04.2018  

м. Зборів 
Тернопільської 
області 

Доповідь, 
виступ, 
тези,  
участь 

20 Декунова З.В. 
Лавська А.М. 

Всеукраїнська онлайн-
конференція для фахівців 
початкової освіти «Нова 
українська школа: 
методичний коментар до 
впровадження Типової 
освітньої програми»  

10.05.2018 м. Суми Участь 

21 Дзингель А.О. Всеукраїнський фестиваль 
ROBOTICA-2018 

12-13. 
05.2018 

м. Київ Участь 

22 Удовиченко І.В. Всеукраїнська нарада-
»круглий стіл» 
Всеукраїнський науково-
пошуковий проект 
«Організаційно-педагогічні 
засади сервісного 
обслуговування закладів 
освіти в умовах децентрал-
ізації управління освітою» 

31.05-01.06. 
2018 

м. Київ  Виступ, 
участь 

23 Захарченко І.О. Всеукраїнська нарада  
Особливості вивчення 
зарубіжної літератури та 
інтегрованого курсу 
«Література»  
в 2018-2019 н.р. 

04.06.2018 м. Київ Участь 

24 Удовиченко І.В. Всеукраїнський вебінар 
Всеукраїнський конкурс 
«Учитель року» 

07.06.2018 м. Київ – 
м. Суми 

Участь 

25 Удовиченко І.В. Міжнародна науково-
практична конференція 
Обдаровані діти     
інтелектуальний потенціал 
держави 

02-
08.07.2018 

м. 
Чорноморськ 
Одеської 
області 

Стаття, 
виступ, 
участь 

26 Удовиченко І.В. Всеукраїнська 
конференція Учені НАПН 
України – українським 
учителям 

30.08.2018  м. Київ Доповідь, 
презентація 

27 Голубенко Т.С. Всеукраїнська науково-
практична конференція 
«Учнівські ігри і 
вчительські конкурси 
Творчого об’єднання 
«Соняшник» – 
ед’ютейнмент в українській 
освіті» 

12-17. 
09.2018 

м. Херсон  Участь 
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28 Удовиченко І.В. Всеукраїнська школа 

педагогічної майстерності 
Педагогічний стартап – 
2018  

13-14. 
09.2018 

м. Рівне  Виступ, 
участь 

29 Свєтлова Т.В. Всеукраїнський науково-
методичний семінар 
Особливості викладання 
математики в закладах 
загальної середньої освіти в 
контексті Нової української 
школи 

26-27. 
09.2018  

смт. Дружба 
Тернопільської 
області 

Участь 

30 Захарченко І.О. Всеукраїнський семінар 
Вивчення  курсу мови  іврит  
в умовах реформування 
загальної середньої освіти  

03-04.10.2018. м. Чернівці   Участь 

31 Деменков Д.В. Всеукраїнський науково-
практичний семінар 
Культурна спадщина 
олімпійського руху в 
системі гуманітарної освіти 
школярів України 

04-05. 
10.2018 

м. Харків Участь 

32 Удовиченко І.В. Всеукраїнська нарада  
Наявні ресурси для 
попередження насильства 
щодо дітей в закладах 
освіти 

м. Київ 03.10.2018 Участь 

33 Захарченко І.О. Всеукраїнський семінар з 
міжнародною участю 
«Політика та практика 
викладання державної мови 
та мов національних 
меншин» 

10-11. 
10.2018 

м. Київ   Участь 

34 Удовиченко І.В. Всеукраїнська науково-
практична конференція 
Педагогіка партнерства – 
шлях до конструктивної 
взаємодії суб’єктів 
освітнього процесу 

24.10.2018 м. Київ Доповідь, 
презентація, 
участь 

35 Сердюк О.П. Всеукраїнський науково-
методичний семінар 
Формування культурної 
компетентності особистості 
засобами музейної 
педагогіки в контексті 
Нової української школи 

30-31.10. 
2018 

м. Львів Участь 

36 Коренева І.В. Всеукраїнський науково-
методичний семінар 
Компетентнісний вимір 
реалізації нових навчальних 
програм технологічного 
циклу 

07-08.11. 
2018 

Донецька 
область 

Участь 

37 Голубенко Т.С. Всеукраїнський науково-
практичний семінар 
Упровадження 
здоров’язбережувальних 
технологій в освітній 
процес Нової  української 
школи 

07-08.11. 
2018 

м. Харків Участь 
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5. 2. Форми методичного супроводу організації освітнього процессу 
 

№ 
з/п ПІП Статус, тема заходу Дата 

проведення 

Загальна 
кількість 
учасників 

Форма підбиття 
підсумків 

 

1 2 3 4 5 6 
1 Шерстюк Л.М. 

Голубенко Т.С. 
Обласний інструктивно-
методичний семінар 
Компетентнісний підхід та 
соціалізація особистості в 
умовах нової української школи

17.01.2018 38 Прес-реліз на сайті 
КЗ СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

2 Єременко І.В. Обласний методико-
дидактичний семінар 
Особливості підготовки учнів 
до олімпіади з німецької мови 

18.01.2018 20 Прес-реліз на сайті 
КЗ СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

3 Коренева І.В. Обласний семінар 
Використання інтерактивної 
дошки на уроках трудового 
навчання 

24.01.2018 22 Прес-реліз на сайті 
КЗ СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

4 Удовиченко І.В. Обласний семінар-навчання, 
консультування 
Знаннєво-компетентнісна 
парадигма формування 
сучасного учителя 

15-16. 
02.2018 

7 Прес-реліз на сайті 
КЗ СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

5 Федоренко Н.О. Обласний семінар-
практикум  
Організація навчально-
виховного процесу з дітьми з 
порушеннями зору 

20.02.2018 23 Прес-реліз на сайті 
КЗ СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

6 Іващенко І.І. Обласний семінар  
Роль методичних об’єднань у 
формуванні професійної 
компетентності педагогічних 
працівників 

21.02.2018 48 Прес-реліз на сайті 
КЗ СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

7 Свєтлова Т.В Обласний науково-
практичний семінар  
Методи розв’язування завдань 
ЗНО з математики 

28.02.2018 85 Прес-реліз на сайті 
КЗ СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

8 Сердюк О.П. Обласний семінар 
Формування художньо-
естетичних компетентностей 
школярів на уроках музичного 
мистецтва в контексті нової 
української школи 

28.02.2018 27 Прес-реліз на сайті 
КЗ СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

9 Коренева І.В. Обласний семінар Створення 
анімаційних презентацій для 
уроків трудового навчання 

01.03.2018 15 Прес-реліз на сайті 
КЗ СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

10 Захарченко І.О. Обласний семінар (вебінар)  
Пошуково-дослідницька 
діяльність на уроках 
зарубіжної літератури 

15.03.2018 214 Прес-реліз на 
сайті КЗ 
СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

11 Декунова З.В. 
Лавська А.М. 

Обласний інструктивно-
методичний семінар  
Роль методичної служби в 
забезпеченні готовності 
закладів загальної середньої 
освіти до роботи в Новій 
українській школі 
 

21.03.2018  54 Прес-реліз на сайті 
КЗ СОІППО, 
методичні 
рекомендації 
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12 Перлик В.В. Обласний семінар Специфіка 

функціонування закладів 
освіти в сучасних умовах 
розвитку регіонального 
освітнього середовища 

21.03.2018 35 Прес-реліз на сайті 
КЗ СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

13 Іващенко І.І. Обласний науково-
практичний семінар  
Роль методичних об’єднань у 
формуванні професійної 
компетентності педагогічних 
працівників 

21.03.2018 48 Прес-реліз на сайті 
КЗ СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

14 Клюніна Н.В. Обласний семінар Навчання 
читання в молодшій школі 
 Підготовка учнів до ЗНО – 
аудіювання та письмо 

21.03.2018 210 Прес-реліз на сайті 
КЗ СОІППО 

15 Перлик В.В. 
Іващенко І.І. 
Дзингкель А.О. 

Обласний семінар  
STEM-освіта: впровадження 
та перспективи розвитку 

29.03.2018 85 Прес-реліз на сайті 
КЗ СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

16 Міщенко Л.Б Обласний  науково-
практичний семінар   
Організація літнього 
оздоровлення в закладах 
дошкільної освіти 

29.03.2018 49 Прес-реліз на сайті 
КЗ СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

17 Федоренко Н.О. Обласний семінар-
практикум  
Специфічність педагогічного 
підходу до учнів з особливими 
освітніми потребами 

05.04.2018 40 Прес-реліз на сайті 
КЗ СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

18 Попов В.Д. Обласний семінар Реалізація 
наскрізної змістової лінії 
«Підприємливість та 
фінансова грамотність» у 
курсах географії та економіки 

12.04.2018 36 Прес-реліз на сайті 
КЗ СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

19 Деменков Д.В. Обласний семінар 
Організація навчально-виховної 
та фізкультурно-оздоровчої 
роботи у закладах загальної 
середньої освіти в умовах нової 
української школи 

19.04.2018 27 Прес-реліз на сайті 
КЗ СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

20 Каленик О.В. Обласний семінар 
Сучасні підходи до організації 
самостійної роботи 
обдарованої учнівської молоді 

19.04.2018 21 Прес-реліз на сайті 
КЗ СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

21 Єременко І.В.  Обласний семінар 
Особливості підготовки учнів 
до ЗНО з німецької мови у 
2018 році 

20.04.2018 12 Прес-реліз на сайті 
КЗ СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

22 Метейко А.В. Обласний науково-
методичний семінар 
Інноваційна діяльність 
учителя хімії 

25.04.2018 26 Прес-реліз на сайті 
КЗ СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

23 Третьякова О.В. Регіональний семінар 
Краєзнавча робота як один із 
аспектів формування сучасної 
молоді випускника патріота-
громадянина України  

27.04.2018 12 Прес-реліз на сайті 
КЗ СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

24 Федоренко Н.О. Обласний семінар 
Індивідуалізація навчання в 
інклюзивному навчальному 
закладі 

03.05.2018 28 Прес-реліз на сайті 
КЗ СОІППО, 
методичні 
рекомендації 
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25 Захарченко І.О. Обласний семінар Сучасний 

урок зарубіжної літератури в 
контексті компетентнісного 
підходу до навчання школярів 

03.05.2018 22 Прес-реліз на сайті 
СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

26 Дзингель А.О. Обласний семінар 
Використання середовищ 
візуального програмування на 
уроках інформатики: 
алгоритми та програми 

15.05.2018 32 Прес-реліз на сайті 
КЗ СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

27 Удовиченко І.В. Обласний науково-
практичний семінар 
Колективно-компетентнісна 
взаємодія учасників 
освітнього процесу в умовах 
реформування освіти 

16-17.05. 
2018 

35 Прес-реліз на сайті 
КЗ СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

28 Сукачова Н.М. Обласний семінар-
практикум 
Формування предметних 
компетентностей учнів з  
розділу «Військова 
топографія» навчальної 
програми предмета «Захист 
Вітчизни» 

31.05.2018 47 Прес-реліз на сайті 
КЗ СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

29 Перлик В.В., 
Іващенко І.І. 

Обласний семінар-
практикум «Створення дієвої 
моделі внутрішкільного 
контролю в спеціальній 
загальноосвітній школі-
інтернат» 

15.08.2018 7 Прес-реліз на сайті 
КЗ СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

30 Дзингель А.О. Обласний семінар-
практикум 
Особливості вивчення тем ЗD-
графіка, 3D-друк за 
оновленими програмами з 
інформатики для 5-9 класів 

10.09.2018 35 Прес-реліз на сайті 
КЗ СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

31 Голубенко Т.С. Обласний інструктивно-
методичний семінар  
Організація та проведення 
Міжнародного інтерактивного 
учнівського природничого 
конкурсу «Колосок» 

11.09.2018 25 Прес-реліз на сайті 
КЗ СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

32 Удовиченко І.В. Обласний науково-
практичний семінар 
Пропедевтика профілізації – 
превентивна дія переходу до 
нової української школи 

11-12.09. 
2018 

35 Прес-реліз на сайті 
КЗ СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

33 Перлик В.В Обласний семінар  
Нова українська школа: 
практичні аспекти реалізації 
компетентнісного підходу в 
управлінській діяльності 
директора школи 

18.09.2018 30 Прес-реліз на сайті 
КЗ СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

34 Іващенко І.І. 
Каленик О.В. 

Обласний семінар Управлінські 
аспекти організації освітнього 
простору для обдарованих 
школярів 

19.09.2018 28 Прес-реліз на сайті 
КЗ СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

35 Голубенко Т.С. Обласний інструктивно-
методичний семінар  
Організація та проведення 
Міжнародної природознавчої 
гри «Геліантус – 2018» 

19.09.2018 19 Прес-реліз на сайті 
КЗ СОІППО, 
методичні 
рекомендації 
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36 Каленик О.В. Обласний семінар 

Компетентнісний підхід до 
організації роботи з 
обдарованою учнівською 
молоддю в закладі загальної 
середньої освіти 

26.09.2018 32 Прес-реліз на сайт 
КЗ СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

37 Карпуша В.М. Обласний постійнодіючий 
семінар-тренінг  
Розв’язування олімпіадних 
задач з фізики як засіб 
підвищення фахового рівня 
вчителя фізики 

21.09.2018 46 Прес-реліз на сайті 
КЗ СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

38 Іващенко І.І. Регіональний семінар-
практикум  
Національно-патріотичне 
виховання учнівської молоді 
як невід’ємний чинник 
розвитку національної 
свідомості, громадянської 
активності підростаючого 
покоління в контексті нової 
української школи 

10.10.2018 24 Прес-реліз на сайті 
КЗ СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

39 Голубенко Т.С. Обласний семінар 
Проектна діяльність у 
навчально-виховному процесі з 
біології, природознавства, 
екології 

10.10.2018 34 Надання 
методичних 
рекомендацій, 
прес-реліз на сайті 
КЗ СОІППО 

40 Захарченко І.О. Обласний семінар Розвиток 
обдарованості учнів у процесі 
навчання зарубіжної 
літератури 

12.10.2018 38 Прес-реліз на сайті 
КЗ СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

41 Єременко І.В. Обласний методико-
дидактичний семінар  
Інтеграція «Німецького 
цифрового дитячого універ-
ситету» в освітній процесс 

17.10.2018  23 Прес-реліз на сайті 
КЗ СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

42 Іващенко І.І. 
Перлик В.В 

Обласний семінар-
практикум Інформаційно-
комунікаційні технології в 
управлінській діяльності 
керівника закладу освіти 

17.10.2018 32 Прес-реліз на сайті 
КЗ СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

43 Карпуша В.М. Обласний постійнодіючий 
семінар-тренінг  
Окремі методи розв’язування 
завдань Всеукраїнської олімпі-
ади з астрономії як засіб підви-
щення фахового рівня вчителя 

18.10.2018 26 Прес-реліз на сайті 
КЗ СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

44 Сердюк О.П. Обласний семінар-практикум 
Використання ІКТ на 
сучасному уроці музичного 
мистецтва 

23.10.2018 32 Прес-реліз на сайті 
КЗ СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

45 Клюніна Н.В. Обласний семінар 
Методика проведення уроків  
англійської мови в початкових 
класах 

25.10.2018 67 Прес-реліз на сайті 
КЗ СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

46 Міщенко Л.Б. Обласний  науково-
практичний семінар 
Інноваційні підходи до 
формування мовленнєвої 
компетенції дитини 
дошкільного віку 

30-31.10. 
2018 

52 Прес-реліз на сайті 
КЗ СОІППО, 
методичні 
рекомендації 
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47 Третьякова  О.В. Обласний семінар 

Використання хмарних сервісів 
(технології Web 2.0) на уроках 
суспільних дисциплін як засіб 
інтенсифікації освітнього 
процесу  

31.10.2018 30 Прес-реліз на сайті 
КЗ СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

48 Захарченко І.О. Обласний семінар 
Інтеграція ромської національ-
ної меншини в українське 
суспільство на рівні закладів 
загальної середньої освіти 

7.11. 2018 15 Прес-реліз на сайті 
КЗ СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

49 Метейко А.В. 
Коростіль Л.А. 

Обласний науково-
практичний семінар  
Готовність учителів хімії до 
реалізації практичної складової 
програми з хімії та підготовки 
учнів до інтелектуальних 
змагань 

13.11.2018 25 Прес-реліз на сайті 
КЗ СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

50 Деменков Д.В. Обласний семінар (вебінар) 
Особливості викладання 
фізичної культури в 1-4 класах в 
умовах нових державних 
стандартів 

22.11.2018 30 Прес-реліз на сайті 
КЗ СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

51 Сукачова Н.М. Обласний семінар-практикум 
Освітнє середовище – відкритий 
простір: ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ  

28.08.2018 47 Прес-реліз на сайті 
КЗ СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

52 Метейко А.В. 
Голубенко Т.С. 
Карпуша В.М.  
Попов В.Д. 

Обласний семінар 
Інтеграція змісту предметів 
природничого циклу – вимога 
нової української школи 

28.11.2018 67 Прес-реліз на сайті 
КЗ СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

53 Свєтлова Т.В. Обласний науково-
методичний семінар  
Підготовка учнів до ЗНО 2019 
року з математики: аспекти 
діяльності 

29.11.2018 35 Прес-реліз на сайті 
КЗ СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

54 Коренева І.В. Обласний семінар 
Організаційно-методичне 
забезпечення проведення ІІ 
етапу Всеукраїнської учнів-
ської олімпіади з трудового 
навчання в 2018-2019 н.р. 

29.11.2018 50 Прес-реліз на сайті 
КЗ СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

55 Свєтлова Т. В. Обласний інструктивно-
методичний семінар  
Організаційно методичні 
аспекти проведення 
Міжнародної математичної гри 
«Кенгуру» в 2018-2019 н.р 

30.11.2018 25 Прес-реліз на сайті 
КЗ СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

Обласні вебінари 
1 Удовиченко І.В. 

Свєтлова Т.В. 
Попов В.Д. 
Карпуша В.М. 
Голубенко Т.С. 
Метейко А.В. 

Організаційно-методичні 
аспекти підготовки учнів до 
ЗНО у 2018 році. Частина I, 
природничо-математичні 
дисципліни (для об’єднаних  
територіальних громад) 

20.02.2018 291 Прес-реліз на сайті 
КЗ СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

2 Удовиченко І.В. 
Третьякова О.В. 
Клюніна Н.В. 
Єременко І.В. 
Шерстюк Л.М. 

Організаційно-методичні 
аспекти підготовки учнів до 
ЗНО у 2018 році. Частина 2, 
суспільно-гуманітарні 
дисципліни (для об’єднаних  
територіальних громад) 

21.02.2018 332 Прес-реліз на сайті 
КЗ СОІППО, 
методичні 
рекомендації 
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3 Третьякова  О.В. Методичний порадник 

(вебінар) Організаційно-
методичні аспекти підготовки 
учнів закладів загальної 
середньої освіти до ЗНО з 
історії України» (для вчителів 
історії Середино-Будський 
район) 

14.03.2018 6 Прес-реліз на сайті 
КЗ СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

4 Захарченко І.О. Обласний семінар (вебінар)  
Пошуково-дослідницька 
діяльність на уроках 
зарубіжної літератури 

15.03.2018 214 Прес-реліз на сайті 
КЗ СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

5 Карпуша В.М. Методичний порадник 
(вебінар) Особливості 
підготовки учнів до ЗНО з 
фізики в 2018 році (для 
вчителів фізики Середино-
Будського району) 

22.02.2018 8 Прес-реліз на сайті 
КЗ СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

6 Карпуша В.М. Методичний порадник 
(вебінар)  
Особливості підготовки учнів 
до ЗНО з фізики в 2018 році 
(для вчителів фізики 
Кролевецького району) 

02.03.2018 8 Прес-реліз на сайті 
КЗ СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

7 Метейко А.В. Пріоритетні напрями 
викладання хімії в основній та 
старшій школі  в контексті 
Концепції «Нова українська 
школа» 

14.09.2018 199 Прес-реліз на сайті 
КЗ СОІППО, 
методичні 
рекомендації e 

Обласні студії, вернісаж 
1 Шерстюк Л.М. Літературна студія  

Зустріч з письменником  
Є. Положієм 

03.02.2018 16 Прес-реліз на сайті 
КЗ СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

2 Удовиченко І.В. 
Шерстюк Л.М. 

Обласний методичний 
вернісаж  
Калейдоскоп педагогічних 
ідей учителя-словесника 

11.04.2018 58 Прес-реліз на сайті 
КЗ СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

3 Міщенко Л.Б Обласна методична студія 
«Соціально-економічна освіта 
дошкільників – сучасний 
погляд (за освітнім проектом 
«Афлатот»)» 

18.04.2018 32 Прес-реліз на сайті 
КЗ СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

4 Міщенко Л.Б Обласна методична студія 
Соціально-економічна освіта 
дошкільників – сучасний 
погляд (за освітнім проектом 
«Афлатот») 

08.11.2018 32 Прес-реліз на сайті 
КЗ СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

5 Міщенко Л.Б Обласний День дошкілля 22.11.2018 138 Прес-реліз на сайті 
КЗ СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

6 Міщенко Л.Б Обласна панорама 
педагогічних ідей 
«Світ дошкілля» 

18.12.2018 120 Прес-реліз на сайті 
КЗ СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

 
Протягом звітного року вивчався, узагальнювався передовий та поширення 

педагогічний досвід. 
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Вивчення передового педагогічного досвіду: 
– Кебець С.М., учителя образотворчого мистецтва Глухівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 6 Глухівської міської ради – «Світ навколо нас засобами 
образотворчого мистецтва» (03.06.2018, 05.10.2018, Сєрих Л.В.). 

– Нідзельської С.М., учителя історії Попівського навчально-виховного комплексу 
«загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Конотопської 
районної ради – «Мультимедійне забезпечення уроків історії та правознавства» (21.11.2018, 
Третьякова О.В.);  

– Рогової Н.В., учителя української мови та літератури Сумської спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів № 10 імені О. Бутка м. Суми – «Використання інформаційно-
комунікаційних технологій у роботі з обдарованими дітьми під час вивчення української 
мови та літератури» (11.10.2018, Шерстюк Л.М.); 

Узагальнення передового педагогічного досвіду: 
– Крівшенко Л.М., учителя  початкових класів КУ Сумська спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів № 25 м. Суми – «Технологія навчання молодших школярів діалогової взаємодії 
та формування вмінь ставити пізнавальні запитання до описових і пояснювальних текстів»  
(протокол вченої ради № 1 від 27.01.2018, Декунова З.В., Лавська А.М.); 

– Лісаченко М.О., учителя фізики Сумської спціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 7 
імені Максима Савченка Сумської міської ради – «Формування предметних компетентностей 
у процесі навчання фізики в загальноосвітній школі» (протокол вченої ради № 7 від 
27.06.2018, Карпуша В.М.); 

– Філатової С.Ю., учителя географії та економіки Сумської спеціалізованої школи І-
ІІІ ступенів № 17 м. Суми – «Використання інноваційних технологій на уроках географії та 
економіки з метою розвитку творчої обдарованості учнів» (протокол вченої ради № 11 від 
27.11.2018, Попов В.Д.); 

– Руденко Л.В., учителя математики Ворожбянської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів № 3 Білопільської районної ради – «Реалізація принципів модульного навчання 
учнів на уроках математики» (протокол вченої ради №14 від 21.12.2018, Свєтлова Т.В.). 

Поширення передового педагогічного досвіду: 
– Ворожко Л.В., учителя математики Будильського навчально-виховного комплексу: 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Лебединської районної 
ради – «Упровадження інтерактивних технологій навчання для підвищення якості знань 
учнів на уроках математики» (27.09.2018 Свєтлова Т.В.);  

– Лісаченко М.О., учителя фізики Сумської спціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 7 
імені Максима Савченка Сумської міської ради – «Формування предметних компетентностей 
у процесі навчання фізики в загальноосвітній школі» (18.12.2018, Карпуша В.М.). 

Для мобільності надання методичної допомого учителям області протягом року 
працювали мобільні консультпункти, методичні порадники, дидактико педагогічні 
колоквіуми (таблиця 5.2.2). 

Таблиця 5.2.2 
Методичні порадники, колоквіуми, консультпункти 

 

№ 
з/п ПІБ Тема Район Дата 

 

1 2 3 4 5 
1 Карпуша В.М. Методичний порадник 

Організаційно-методичні аспекти підго-
товки учнів закладів загальної середньої 
освіти до олімпіад та ЗНО з фізики 

Сумський район 10.01.2018 

2 Удовиченко І.В. 
Клюніна Н.В. 
ЄременкоІ.В. 

Методичний порадник  
Підготовка до ЗНО з іноземних мов у 
2018 році 
 
 

м. Суми 11.01.2018 
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3 Свєтлова Т.В. Методичний порадник 

Організаційно-методичні аспекти 
підготовки учнів закладів загальної 
середньої освіти до олімпіад та ЗНО з 
математики 

Сумський район 11.01.2018 

4 Третьякова О.В. Методичний порадник  
Підготовка до ДПА, ЗНО з історії 
України:практичний аспект 

Буринський район 12.01.2018 

5 Третьякова О.В. Методичний порадник  
Організаційно-методичні аспекти 
підготовки учнів закладів загальної 
середньої освіти до ЗНО з історії України 

Лебединський 
район 

24.01.2018 

6 Іващенко І.І. Методичний порадник. Контрольно-
аналітична діяльність заступника 
директора з навчально-виховної роботи 

Недригайлівська 
ОТГ 

24.01.2018 

7 Свєтлова Т.В. Методичний порадник Особливості 
підготовки учнів до ЗНО з математики в 
2018 році 

Глухівський район 25.01.2018 

8 Свєтлова Т.В. Методичний порадник Особливості 
підготовки учнів до ЗНО з математики в 
2018 році 

Краснопільський 
район 

30.01.2018 

9 Іващенко І.І. Методичний порадник  
Системний підхід до роботи вчителя над 
єдиною методичною проблемою 

Боромлянська  ОТГ 30.01.2018 

10 Міщенко Л.Б. Дидактико-педагогічний колоквіум  
Забезпечення процесу наступності 
дошкільного закладу – початкової школи 
в умовах реформування освіти 

м. Конотоп 31.01.2018 

11 Карпуша В.М. Методичний порадник 
Особливості підготовки учнів до ЗНО з 
фізики 

м. Ромни 14.02.2018 

12 Метейко А.В. Методичний порадник 
ЗНО з хімії як складова національної 
системи моніторингу якості вивчення 
предмета в закладах загальної середньої 
освіти: аналіз та перспективи 

Конотопський 
район, ОТГ 
Конотопського 
району 

21.02.2018 

13 Карпуша В.М. Методичний порадник (вебінар) 
Особливості підготовки учнів до ЗНО з 
фізики в 2018 році 

Середино-Будський 
район 

22.02.2018 

14 Метейко А.В. Методичний порадник 
ЗНО з хімії як складова національної 
системи моніторингу якості вивчення 
предмета в закладах загальної середньої 
освіти: аналіз та перспективи 

м.Ромни 27.02.2018 

15 Клюніна Н.В. Методичний порадник  
Імплементація модулів навчання 
англійської, німецької мов учнів 
пілотних шкіл 

м. Шостка 27.02.2018 

16 Попов В.Д. Методичний порадник  
Підготовка учнів до ЗНО: особливості 
творчих завдань і вправ з географії 

Краснопільський 
район 

27.02.2018 

17 Шерстюк Л.М. Методичний порадник  
Особливості підготовки учнів 11 класів 
до ЗНО, ДПА з української мови та 
літератури 

Глухівський район 27.02.2018 

18 Карпуша В.М. Методичний порадник Особливості 
підготовки учнів до ЗНО з фізики в  
2018 році 

Недригайлівський 
район 

28.02.2018 

19 Карпуша В.М. Методичний порадник (вебінар)  
Особливості підготовки учнів до ЗНО з 
фізики в 2018 році 

Кролевецький 
район 

02.03.2018 
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20 Метейко А.В. Методичний порадник 

ЗНО з хімії як складова національної 
системи моніторингу якості вивчення 
предмета в закладах загальної середньої 
освіти: аналіз та перспективи 

Лебединський 
район 

06.03.2018 

21 Клюніна Н.В Методичний порадник  
Імплементація модулів навчання 
англійської мови  учнів пілотних шкіл 

смт. Краснопілля 13.03.2018 

22 Голубенко Т.С. Методичний порадник  
Специфіка підготовки учнів до ЗНО з 
біології 

Конотопський 
район 

13.03.2018 

23 Міщенко Л.Б. Методичний порадник 
Проблеми наступності дошкільної та 
початкової освіти: реалії та перспективи 
етодичний порадник 

Шосткинський 
район 

14.03 2018 

24 Третьякова  О.В. Методичний порадник 
Організаційно-методичні аспекти 
підготовки учнів закладів загальної 
середньої освіти до ЗНО з історії 
України»  

Середино-Будський 
район 

14.03.2018 

25 Декунова З.В. Методичний порадник Основні 
завдання вчителів початкових класів у 
формуванні нової української школи 

Надригайлівська 
селищної ради 

14.03.2018 

26 Шерстюк Л.М. Методичний порадник  
Особливості підготовки учнів 11 класів 
до ЗНО, ДПА з української мови та 
літератури 

Білопільський 
район 

15.03.2018 

27 Третьякова О.В. Методичний порадник  
Особливості викладання історії за 
оновленими програмами,  
5-9 класи 

Роменський район 16.03.2018 

28 Голубенко Т.С. Методичний порадник  
Специфіка підготовки учнів до ЗНО з 
біології 

Недригайлівський 
район 

21.03.2018 

29 Клюніна Н.В Методичний порадник  
Підготовка до ЗНО з англійської мови у 
2018 році 

Недригайлівський 
район 

22.03. 2018 

30 Курган О.В. Методичний порадник 
Організація роботи методичного 
кабінету з виявлення, вивчення, 
узагальнення та поширення передового 
педагогічного досвіду 

м. Охтирка 12.04.2018 

31 Метейко А.В. Методичний порадник 
Планування роботи районного (міського) 
методичного об’єднання вчителів хімії. 
Організація самоосвітньої діяльності 
вчителів 

КЗ СОІППО 18.04.2018 

32 Перлик В.В. Методичний порадник  
Управління автономними навчальними 
закладами в умовах реформування освіти  

м. Ромни 18.04.2018 

33 Сердюк О.П. Методичний порадник  
Специфіка проведення уроків 
інтегрованого курсу «Мистецтво» 

Середино-Будський 
район 

25.04.2018 

34 Міщенко Л.Б. Дидактико-педагогічний колоквіум  
Забезпечення процесу наступності 
дошкільного закладу – початкової школи 
в умовах реформування освіти 

Кролевецький 
район 

03.05.2018 

35 Міщенко Л.Б. Методичний порадник 
Особливості організації освітнього 
процесу в закладах дошкільної освіти 
(виконання рішення колегії СОДА) 

Тростянецький 
район 

24.05.2018 
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36 Перлик В.В. Методичний порадник  

Ведення ділової документації в закладах 
загальної середньої освіти  
 

Путивльський 
район 

05.06.2018 

37 Міщенко Л.Б. Методичний порадник  
Особливості організації освітнього 
процесу в закладах дошкільної освіти 
(виконання рішення колегії СОДА) 

Боромлянська 
селищна рада 

07.06.2018 

38 Іващенко І.І. Методичний порадник  
Контрольно-аналітична діяльність 
заступника директора з навчально-
виховної роботи 

Глухівський район 06.06.2018 

39 Іващенко І.І. Методичний порадник  
Тайм-менеджмент заступника директора 
з навчально-виховної роботи 

м. Ромни 14.06.2018 

40 Удовиченко І.В. 
Методисти 
КЗ СОІППО 

Мобільний консультпункт 
Власна методична розробка 

КЗ СОІППО 05.09.2018 

41 Коренева І.В. Методичний порадник «Організація 
індивідуальної роботи з обдарованими 
та здібними учнями: проблеми, шляхи їх 
вирішення» 

Середино-Будський 
район 

05.09.2018 

42 Міщенко Л.Б Дидактико-педагогічний колоквіум 
Забезпечення процесу наступності 
дошкільного закладу – початкової школи 
в умовах реформування освіти 

м. Шостка 25.09.2018 

43 Клюніна Н.В. Методичний порадник 
Імплементація модулів навчання 
англійської мови учнів початкових 
класів пілотних шкіл 

Недригайлівська 
селищна рада  

27.09.2018 

44 Курган О.В. Методичний порадник 
Організація роботи методичного кабінету 
з виявлення, узагальнення, поширення 
передового педагогічного досвіду 

Березівська 
сільська рада 
Глухівського 
району 

17.10.2018 

45 Попов В.Д. Методичний порадник 
Підготовка учнів до ЗНО: особливості 
творчих завдань і вправ з географії 

Середино-Будський 
район 

23.10.2018 

46 Сердюк О.П. Методичний порадник 
Специфіка проведення уроків 
інтегрованого курсу «Мистецтво» 

Путивльський 
район 

25.10.2018 

47 Свєтлова Т.В Методичний порадник 
Особливості підготовки учнів до 
олімпіади з математики: організація 
процесу підготовки, формування вмінь 
розв’язування задачі олімпіадного рівня 

м. Ромени 24.10.2018 

48 Курган О.В. Методичний порадник 
Організація роботи методичного кабінету 
з виявлення, узагальнення, поширення 
передового педагогічного досвіду 

Недригайлівської 
ОТГ 

26.10.2018 

49 Шерстюк П.М. 
Светлова Т.С. 
Третьякова О. С. 
Клюніна Н В. 
Попов В.Д. 
Голубенко Т.С.  
Метейко А.В. 
Карпуша В.М. 

Мобільний консультпункт  
Підготовка до зовнішнього незалежного 
оцінювання у 2019 році 

Комунальний заклад 
Сумської обласної 
ради «Обласний 
ліцей-інтернат 
спортивного профілю 
«Барса» 

23-24.10. 
2018 

50 Клюніна Н.В. Методичний порадник 
Імплементація модулів навчання 
англійської мови учнів початкових 
класів пілотних шкіл 

м. Суми  15.11.2018  
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51 Каление О.В. Методичний порадник 

Система підготовки учнів до олімпіад та 
конкурсних змагань 

Нижньосироватьса 
ОТГ 

20.11.2018 

52 Курган О.В. Педагогічний досвід як зміст освіти. 
Організація роботи методичної служби 
щодо виявлення, вивчення, узагальнення 
та впровадження передового 
педагогічного досвіду. 

Охтирський район 21.11.2018 

 
 

 
Окрім того, протягом звітного періоду методистами відділу були організовані зустрічі 

педагогічних працівників області з авторами підручників, програм, технологій (таблиця 
5.2.3.). 

Таблиця 5.2.3 
Авторські семінари та майстерні 

 
№ 
з/п ПІП Статус, тема заходу Дата 

проведення 

Загальна 
кількість 
учасників 

Форма 
підбиття 
підсумків 

 

1 2 3 4 5 6 
1 Удовиченко І.В. 

Міщенко Л.Б. 
Авторська творча майстерня  
Хартман О.Ю., Волошиної І.В. 
Реалізація діяльнісного підходу 
у формуванні життєвої 
компетентності особистості 
дошкільника за програмою 
«Впевнений старт» 

13.02.-
14.02.2018 

126 Організація, 
участь Прес-
реліз на сайті 
КЗ СОІППО 

2 Удовиченко І.В. 
Свєтлова Т.В. 

Авторська творча майстерня 
Захарійченка Ю.О.  
Система підготовки учнів до 
ЗНО з математики в 2018 році 

16.02.2018 179 Організація, 
участь Прес-
реліз на сайті 
КЗ СОІППО 

3 Удовиченко І.В. 
Метейко А.В. 

Авторська творча майстерня 
Григоровича О.В. 
Тести як засіб активізації 
навчально-пізнавальної 
діяльності учнів 

14.03.2018 58 Організація, 
участь Прес-
реліз на сайті 
КЗ СОІППО 

 
Протягом звітного періоду видано друковані праці на допомогу методисту, учителю: 
Методичний супровід професійної діяльності та організаційної діяльності 
Іващенко І.І. Складові іміджу сучасного педагога / І.І. Іващенко // Особистісно-

професійна компетентність педагога: теорія і практика: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-
методичної практичної конференції/ за заг. ред. к.пед.н., доцента Сєрих Л.В. Суми: НІКО, 
2018. С. 95-97. 

Іващенко І.І. Настільна книга заступника директора з навчально-виховної роботи: 
методичний довідник / [упоряд.  І.І. Іващенко]. – Суми: НВВ СОІППО, 2018 – 204 с.  

Іващенко І.І. Професійний імідж заступника директора з навчально-виховної роботи / 
І.І. Іващенко // Освіта Сумщини. – 2018. – № 3 (39). – С. 37-40. 

Іващенко І.І. Організація виховної роботи в закладах загальної середньої освіти / 
[упоряд.  І.І. Іващенко]. – Суми: НВВ СОІППО, 2018 – 156 с.  

Перлик В.В. Нова українська школа: організаційно-педагогічні умови функціонування 
та розвитку опорних закладів освіти в сільській місцевості/ В. В. Перлик // Освіта Сумщини 
№ 4 (36). – 2018. – С. 2–9. 

Перлик В.В. Планування діяльності керівника навчального закладу. Тайм-менеджмент 
в управлінській діяльності./ В. В. Перлик // Освіта Сумщини № 1 (37). – 2018. – С. 6–9. 
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Перлик В.В. Розвиток професійної компетентності керівників закладів загальної 
середньої освіти за умов реформування / Управління школою № 28-30 (580-582). – 2018 р.  
С. 18-22. 

Перлик В.В. Методичні рекомендації «Специфіка функціонування закладів освіти в 
сучасних умовах розвитку регіонального освітнього середовища» / В.В. Перлик // Освіта 
Сумщини № 4 (40). – 2018 р. – С. 9-12. 

Прядко Л.О., Калюжна Н.О. На допомогу керівнику інклюзивного навчального закладу 
/ укл.: Л.О. Прядко, Н.О. Калюжна, – Суми : НВВ СОІППО. – 2018. – 48 с. 

Навчальні дисципліни у школі 
Українська мова та література 
Шерстюк Л.М. Організація, проведення, результати ІІ, ІІІ та ІV етапів Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з української мови та літератури (2017-2018 н.р., Сумська область): 
інформаційно-аналітичний бюлетень / [уклад. Л. М. Шерстюк]. – Суми: НВВ СОІППО,  
2018. –  88 с. 

Шерстюк Л.М. Формування ключових компетентностей учнів на уроках української 
мови та літератури в умовах нової української школи: збірник методичних матеріалів за 
результатами роботи обласної творчої групи / [укл. Л. М. Шерстюк]. – Суми: НВВ СОІППО, 
2018. –  с.86 

Шерстюк Л.М. Яскраві виступи, відмінні знання з медіаграмотності та медіа безпеки / 
Л.М. Шерстюк // Педагогічна трибуна. – № 10 (143), 2018. – С. 7-8. 

Шерстюк Л.М. «Прийти до дітей і сказати: «Дитино, вчи державну мову…» 
(Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика стартує на Сумщині) /  
Л.М. Шерстюк // Педагогічна трибуна. – № 10 (143), 2018. – С. 8-9. 

Біологія 
Голубенко Т.С. Організація, проведення, результати ІІ, ІІІ та ІV етапів Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з біології (2017-2018 н.р., Сумська область): інформаційно-аналітичний 
бюлетень / [уклад. Т.С. Голубенко]. – Суми: НВВ СОІППО, 2018 – 72 с. 

Голубенко Т.С. Організація, проведення, результати ІІ, ІІІ та ІV етапів Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з екології (2017-2018 н.р., Сумська область): інформаційно-аналітичний 
бюлетень / [уклад. Т.С. Голубенко]. – Суми: НВВ СОІППО, 2018 – 48 с. 

Голубенко Т.С. Розвиток професійної компетентності вчителя біології /  
Т. С. Голубенко // Особистісно-професійна компетентність педагога: теорія і практика: 
матеріали ІІ Всеукраїнської науково-методичної практичної конференції/ за заг. ред. к.пед.н., 
доцента Сєрих Л.В. Суми: НІКО, 2018. – С. 61-64. 

Хімія 
Метейко А.В. Організація, проведення, результати ІІ, ІІІ та ІV етапів Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з хімії (2017-2018 н.р., Сумська область) : інформаційно-аналітичний 
бюлетень / [упоряд. А.В. Метейко].  – Суми : НВВ КЗ  СОІППО, 2018. – 108 с.  

Метейко А.В. Розвиток професійної компетентності вчителя хімії / А.В. Метейко // 
Особистісно-професійна компетентність педагога: теорія і практика : матеріали  
ІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції (28 лютого 2018 року). – Суми : НІКО, 
2018. – С. 186 – 190. 

Метейко А.В,. Коростіль Л.А., Організація навчального процесу з хімії у 2018-2019 
навчальному році : методичні рекомендації для вчителів хімії закладів загальної середньої 
освіти / Уклад. Л.А. Коростіль, А.В. Метейко. – Суми: ФОП Цьома С.П., 2018. – 144 с. 

Метейко А.В, Коростіль Л.А, Пономарьова Л.М., . Хімічний експеримент як засіб 
формування предметних компетентностей учнів: практикум для учнів старших класів. –  
Суми: ФОП Цьома С.П., 2018. 70 с. (надано гриф МОНУ) 

Метейко А.В. Збірник тестів для поточного контролю з хімії: для 8 класу закладів 
загальної середньої освіти: дидактичні матеріали / [упор. А.В. Метейко, Л.А. Коростіль]. – 
Суми: ФОП Цьома С.П., 2018. – 94 с. (надано гриф МОНУ) 
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Метейко А.В. Незавершений конспект із органічної хімії: підготовка до зовнішнього 
незалежного оцінювання. Дидактичні матеріали / А.В. Метейко. – Суми: НВВ СОІППО, 
2018. – 30 с. 

Метейко А.В. Реалізація наскрізної змістової лінії «Здоров’я і безпека» під час 
викладання хімії // здоров’яспрямована діяльність у сучаному освітньому просторі : 
матеріали ІІ регіональної науково-педагогічної конференції (м. Суми, 15 листопада 2018 р.) / 
за заг. ред. В. М. Успенська. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2018. – С. 86-90. 

Фізика  
Карпуша В.М. Моніторингове дослідження стану викладання фізики в закладах 

загальної середньої освіти / Г.М.Браткова, В.М. Карпуша // Педагогічна трибуна, 2018. –  
№ 3. –С.6-7. 

Карпуша В.М. Організація, проведення, результати ІІ, ІІІ та IVетапів Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з фізики (2017-2018 н.р., Сумська область): інформаційно-аналітичний 
бюлетень / [уклад. В.М. Карпуша]. – Суми: НВВ СОІППО, 2018. – 60 с. 
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Образотворче мистецтво 
Сєрих Л.В. Теоретико-методологічні аспекти взаємодії загальноосвітніх та 

позашкільних закладів освіти: компетентнісний підхід / Л.В. Сєрих // Особистісно-
професійна компетентність педагога: теорія і практика: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-
методичної практичної конференції/ за заг. ред. к.пед.н., доцента Сєрих Л.В. Суми: НІКО, 
2018. С. 251-255. 

Трудове навчання 
Коренева І.В. Трудовий олімп Сумщини // Педагогічна трибуна. –  Суми НВВ 

СОІППО, 2018. – № 4. – С.11-12 
Коренева І.В. Використання інтерактивних технологій на уроках трудового навчання 

// Педагогічна трибуна. –  Суми НВВ СОІППО, 2018. – № 5. – С. 11 
 Коренева І.В. Організація, проведення, результати ІІ, ІІІ та ІV етапів Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з трудового навчання (2017-2018 н.р., Сумська область): інформаційно-
аналітичний бюлетень / [уклад. І.В. Коренева]. – Суми:НВВ СОІППО, 2018. – 60 с. 
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Коренева І.В. Організація індивідуальної роботи з обдарованими та здібними учнями: 
проблеми, шляхи їх вирішення // Педагогічна трибуна. – Суми НВВ СОІППО, 2018.–  
№ 10 (173) – С. 15.  

Фізична культура 
Деменков Д.В. Організація гурткових занять з футболу зі школярами 5-9 класів /  

Д.В. Деменков // Особистісно-професійна компетентність педагога: теорія і практика: 
матеріали ІІ Всеукраїнської науково-методичної практичної конференції/ за заг. ред. к.пед.н., 
доцента Сєрих Л.В. Суми: НІКО, 2018. С. 70-77 

Деменков Д.В Рухливі ігри та естафети 1-4 класи: посібник / [уклад. Д.В. Деменков ]. – 
Суми:НВВ СОІППО, 2018. – 60 с. 

Деменков Д.В. Рухливі ігри та естафети 1-4 класи: посібник для учителів, викладачів 
фізичної культури/ [В.Е. Новосьолов, Л.О. Тригуб, І.Є. Чашко, О.І. Дейкун, П.А. Голуб,  
В.І. Товкус, Л.С. Вовк]; за заг. ред. Д.В. Деменков. Суми: НВВ СОІППО. 2018. 83 с. 

Російська мова та література  
Захарченко І.О. Толерантне спілкування – один із засобів ефективного впливу на 

особистість / І.О. Захарченко // Педагогічна трибуна. – 2018. – № 1.–С. 8-9. 
Захарченко І.О. Толерантність – ціннісна складова полікультурної компетентності 

особистості учня/ І.О. Захарченко // Педагогічна трибуна. – 2018. – № 5.– С. 3-4. 
Захарченко І.О. Організація, проведення, результати ІІ, ІІІ та ІV етапів Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з російської мови та літератури (2017-2018 н. р., Сумська область): 
інформаційно-аналітичний бюлетень / [уклад. І.О. Захарченко]. – Суми: НВВ СОІППО,  
2018. –  80 с. 

Передовий педагогічний досвід 
Удовиченко І.В., Курган О.В. Теорія-методика-практика : каталог публікацій 

працівників навчально-методичних відділів комунального закладу Сумський обласний 
інститут післядипломної педагогічної освіти (2017 рік) / уклад. О. В. Курган ; за ред. І. В. 
Удовиченко. – Суми : НВВ СОІППО, 2018. – 24 с. 

Курган О.В. Обласний кабінет передового педагогічного досвіду: зберігаємо й 
поширюємо найцінніше / О.В. Курган // Педагогічна трибуна. – 2018. – № 1. – С. 6–7. 

Курган О.В. Передовий педагогічний досвід як одна з передумов зростання фахового 
рівня вчителя / О.В. Курган // Актуальні питання педагогіки та психології: шляхи 
теоретичного і практичного вирішення проблем : матеріали Міжнародної  науково-
практичної конференції. – Одеса : ГО «Інститут інноваційної освіти», 2018. – С. 93-95. 

Обдарована учнівська молодь 
Удовиченко І.В., Каленик О.В. Олімпіадні змагання 2018: у цифрах і коментарях/ 

О.В.Каленик. // Інформаційно-аналітичний бюлетень / укл. І.В. Удовиченко, О.В. Каленик. 
Суми, 2018. 52 с. 

Каленик О.В. Особливості роботи з обдарованою учнівською молоддю /  
О.В. Каленик. // Педагогічна трибуна. Суми, 2018. № 6 (139). С. 7. 

Каленик О.В. Ціннісні орієнтації сучасної молоді / О.В.Каленик. // Педагогічна 
трибуна. Суми, 2018. № 7 (140). С. 10-11 

Інклюзивна освіта 
Калюжна Н.О. Особливості навчання дітей з порушеннями зору / Н.О. Калюжна // 

Педагогічна трибуна. – 2018. –  № 2. – С. 9-11. 
Дошкільне виховання 
Міщенко Л.Б. Положення про обласний фестиваль-огляд фахової майстерності 

педагогів закладів дошкільної освіти «Світ дошкілля» / Л. Б. Міщенко // Педагогічна 
трибуна. – 2018. – № 2 – С.14. 

Міщенко Л.Б. 2018-й: ювілеї великих педагогів / Л. Б. Міщенко // Освіта Сумщини. – 
2018. – № 1 (134). – С. 17 

Міщенко Л.Б. Використання інновацій в музичній діяльності з дітьми дошкільного 
віку: методичний посібник / [уклад. Л.Б. Міщенко]. Суми: НІКО, 2018. – 64 с. 
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На допомогу педагогам області – постійне оновлення мобільної сторінки методиста на 
сайті КЗ СОІППО, де протягом року було висвітлено, окрім прес-релізів, прес-анонсів, 
інформацію:  

– підбито підсумки обласного етапу VІІІ Міжнародного мовно-літературного 
конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка! 

– Національний фінал з усного математичного рахунку «Прагліміне – 2018»; 
– підсумки ХV обласного турніру юних журналістів імені Геннадія Петрова; 
– 9 листопада – день української писемності та мови;  
– 21 листопада – День Гідності та Свободи! 
– 25 листопада 2018 року – Всеукраїнська акція «Запали свічку пам’яті»; 
– міжнародна співпраця з гете-інститутом щодо підготовки вчителів до викладання 

другої іноземної мови;  
– готуємося до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та 

літератури; 
– міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика;  
– корекційна робота з супроводу дітей батьків-учасників АТО;  
– формування у старшокласників уміння використовувати інформаційні ресурси у 

процесі вивчення історії;  
– методичний брифінг «Співробітництво в інклюзивному класі»; 
– розвиток критичного мислення учнів на уроках зарубіжної літератури з 

використанням інноваційних технологій навчання; 
– проблеми наступності дошкільної та початкової освіти; 
– інноваційні форми проведення засідання педагогічної ради школи; 
– формування соціальної та громадянської компетентності учнів на уроках 

суспільствознавства; 
– реалізація ідей концепції національно-патріотичного виховання молоді на уроках 

української мови та літератури;  
– українсько-естонський освітній проект «Міксіке» у 2017-2018 н.р.;  
– олімпіадний марафон; 
– світ українського дошкілля; 
– соціально-економічна освіта дошкільників; 
Окрім цього, методисти відділу протяногом звітнього періоду працювали: 
– у складі комісії зі встановлення значення порогового бала «склав/не склав» для 

тестування (ЗНО) з біології та географії (ХРЦОЯО); 
–  у складі журі Всеукраїнських та обласних конкурсів, фестивалю художньої 

самодіяльності, виставки-огляду, фестивалю-огляду;  
– у якості уповноважених осіб та старших інструкторів під час проведення ЗНО – 2018  

(УЦОЯО). 
Надавали індивідуальні консультації вчителям області з питань планування та 

впровадження нового Державного стандарту загальної середньої освіти. 
Брали участь в організації та проведенні Всеукраїнського науково-практичного 

семінару обласних методистів з напряму «Мистецтво» за темою «Реалізація потенціалу 
предметів художньо-естетичного циклу у формуванні компетентного випускника 
загальноосвітнього навчального закладу» та ін. 
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5. 3. Школи педагогічної майстерності, школи молодого вчителя, обласні школи 
методиста, школи молодого керівника, творчі майстерні, лабораторії 

 
У роботі з педагогами області використано такі форми, як обласні школи передового 

педагогічного досвіду, педагогічної майстерності, молодого вчителя, методиста  
(таблиця 5.3.1). 

Таблиця 5.3.1 
Обласні школи передового педагогічного досвіду, педагогічної майстерності,  

молодого вчителя, методиста 

№ 
з/п ПІБ Статус, тема заходу Дата 

проведення 

Загальна 
кількість 
учасників 

 

1 2 3 4 5 
Обласна школа педагогічної майстерності 

1 Міщенко Л.Б Обласна школа педагогічної майстерності 
«Соціально-економічна освіта дошкільників – 
сучасний погляд  
(за освітнім проектом «Афлатот»)» 

17.05.2018 32 

2 Єременко І.В. Обласна школа педагогічної майстерності 
Упровадження особистісно зорієнтованої моделі 
освіти на уроках французької мови 

23.10.2018 12 

3 Єременко І.В. 
 

Обласна школа педагогічної майстерності  
Формування ключових компетентностей в учнів 
на уроках німецької мови 

20.12.2018 20 

1 Міщенко Л.Б Обласна школа педагогічної майстерності 
«Соціально-економічна освіта дошкільників – 
сучасний погляд  
(за освітнім проектом «Афлатот»)» 

17.05.2018 32 

2 Єременко І.В. Обласна школа педагогічної майстерності 
Упровадження особистісно зорієнтованої моделі 
освіти на уроках французької мови 

23.10.2018 12 

3 Єременко І.В. Обласна школа педагогічної майстерності  
Формування ключових компетентностей в учнів 
на уроках німецької мови 

20.12.2018 20 

Обласна школа молодого вчителя, методиста, управлінця 
1 Коренева І.В. Молодого вчителя трудового навчання 

Організація роботи вчителів з учнями за 
оновленими програмами з трудового навчання та 
курсу «Технології» 

17.01.2018 11 

2 Удовиченко І.В. 
Сердюк О.П. 

Майбутнього вчителя-методиста 
Власна методична розробка: специфіка та 
особливості побудови 

12.03.2018 13 

3 Попов В.Д. Молодого вчителя економіки та географії 
Технологія проведення компетентнісно-
зорієнтованого уроку 

15.03.2018 8 

4 Деменков Д.В. Молодого вчителя фізичної культури 
Організація та планування навчально-виховної 
роботи з учнями засобами предмета «Фізична 
культура» в умовах нової української  школи 

28.09.2018 18 

5 Свєтлова Т.В Молодого вчителя математики 
Моделювання сучасного компетентнісного уроку 
математики 

19.10.2018 19 

6 Коренева І.В. Молодого вчителя трудового навчання 
«Нормативно-правове забезпечення майстерень 
закладів загальної середньої освіти» 

24.10.2018 15 
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5. 4. Науково-методичний супровід роботи з керівними кадрами 
 

Науково-методична, навчальна та організаційна робота з керівними кадрами області 
протягом 2018 року здійснювалася Комунальним закладом Сумський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти відповідно до Закону України «Про освіту», Концепції 
реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова 
українська школа» на період до 2029 року, Концепції профільного навчання в старшій школі, 
розпоряджень голови Сумської обласної державної адміністрації з питань освіти.  

Одним із пріоритетних напрямів діяльності КЗ СОІППО в 2018 році було надання 
органам управління освітою – відділам освіти об’єднаних територіальних громад, 
методичним кабінетам, центрам, освітнім установам, керівникам навчальних закладів – 
методичної, консультативної та практичної допомоги з питань змісту та якості освіти, 
нормативно-правового супроводу освітнього процесу в закладах освіти, управління 
навчальними закладами в умовах децентралізації освітніх процесів. Відповідно до нових 
соціальних завдань зростають вимоги до змісту й характеру управлінської діяльності 
керівників навчальних закладів. Особливу роль у здійсненні реформ в освіті відіграє 
удосконалення науково-методичного рівня, реалізація особистісно зорієнтованого, 
індивідуального та диференційованого підходів до підвищення професійної компетентності 
керівників закладів освіти, організація ефективного науково-методичного супроводу роботи 
з керівними кадрами. 

З метою реалізації поставлених завдань протягом звітного періоду в КЗ СОІППО 
– здійснено науково-методичний супровід організації управлінської діяльності в  

закладах освіти; 
– проведено консультативно-методичну роботу з новопризначеними директорами, 

заступниками директорів з навчально-виховної роботи, заступниками директорів з виховної 
роботи, педагогами-організаторами закладів загальної середньої освіти (у т.ч. опорних 
закладів) щодо підвищення їхньої фахової компетентності. 

Відповідно до плану роботи КЗ СОІППО, з метою професійного зростання керівних 
кадрів для директорів, заступників директорів з навчально-виховної роботи, заступників 
директорів з виховної роботи, педагогів-організаторів  протягом звітного періоду проведено 
науково-практичні семінари, семінари-практикуми, заняття школи молодого управлінця, 
методичні порадники. Протягом 2018 року надано групові та індивідуальні консультації з 
питань діяльності закладу освіти: планування роботи; методичної та контрольно-аналітичної 
діяльності; організації роботи з батьківським та учнівським колективами, громадськістю; 
підвищення ефективності роботи закладів освіти в умовах децентралізації освітніх процесів. 

За участі методистів з управлінської діяльності на базі КЗ СОІППО проведено 
навчально-методичну сесію, обласні семінари-практикуми для керівників органів управління 
освітою в об’єднаних територіальних громадах, керівників структурних підрозділів з питань 
освіти місцевих рад (ОТГ) та директорів опорних закладів освіти. 

З метою реалізації інформаційно-просвітницької діяльності постійно 
поновлювалася мобільна сторінка методиста з управлінської діяльності. За звітний період 
підготовлено й розміщено на сайті КЗ СОІППО рекомендації за підсумками проведення 
обласних заходів з питань: 

– планування та організації контрольно-аналітичної діяльності заступника директора з 
навчально-виховної роботи; 

– системного підходу до роботи вчителя над науково-методичною проблемою; 
– організації роботи й ролі методичних об’єднань у формуванні професійної 

компетентності педагогічних працівників;  
– спрямування змісту й організації освітнього процесу на формування в учнів 

загальнокультурної грамотності   в умовах становлення нової української школи; 
– специфіки функціонування закладів освіти в сучасних умовах розвитку регіонального 

освітнього середовища; 
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– стану впровадження та перспектив розвитку SТЕМ-освіти; 
– управління автономними навчальними закладами в умовах реформування освіти; 
– організації методичної роботи на діагностичній основі в закладах загальної середньої 

освіти; 
– організації освітнього простору для обдарованих школярів; 
– ведення ділової документації з кадрових питань у закладі загальної середньої освіти;  
– тайм-менеджменту заступника директора з навчально-виховної роботи;  
– створення дієвої моделі внутрішкільного контролю в спеціальній загальноосвітній 

школі-інтернат; 
– національно-патріотичного виховання учнівської молоді як невід’ємного чинника 

розвитку національної свідомості, громадянської активності підростаючого покоління в 
контексті нової української школи; 

– упровадження інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні сучасним 
закладом освіти. 

У березні 2018 року організовано роботу обласної творчої групи заступників 
директорів з навчально-виховної роботи «Компетентнісно зорієнтований підхід до 
організації методичної роботи з педагогічними кадрами в закладі загальної середньої 
освіти». 

Протягом 2018 року методистами з управлінської діяльності здійснювався 
методичний супровід науково-практичних семінарів, семінарів-практикумів, школи 
молодого управлінця для директорів та заступників директорів з навчально-виховної роботи, 
заступників директорів з виховної роботи, педагогів-організаторів закладів загальної 
середньої освіти (у т.ч. опорних закладів освіти ОТГ). 

Таблиця 5.4.1  
 

Форми організації науково-методичної роботи за напрямом 
«Управлінська діяльність» 

№
 з

/п
 

ПІБ Статус, тема заходу Дата 
проведення 

Загальна 
кількість 
учасників 

Форма 
підбиття 
підсумків  

 

1 2 3 4 5 6 
1 Іващенко І.І. Методичний порадник 

Системний підхід до роботи 
вчителя над науково-методичною 
проблемою: управлінський аспект

30.01.2018 14 Прес-реліз, 
методичні 
рекомендації 

2 Іващенко І.І. Обласний семінар 
Роль методичних об’єднань у 
формуванні професійної 
компетентності педагогічних 
працівників 

21.02.2018 39 Прес-реліз, 
методичні 
рекомендації 

3 Перлик В.В. Обласний семінар  
Специфіка функціонування 
закладів освіти в сучасних 
умовах розвитку регіонального 
освітнього середовища 

21.03.2018 30 Прес-реліз, 
методичні 
рекомендації 

4 Дзингель А.О. 
Перлик В.В. 
Іващенко І.І. 

Обласний семінар-практикум  
SТЕМ-освіта: стан 
упровадження та перспективи 
розвитку 

29.03.2018 72 Прес-реліз, 
методичні 
рекомендації 
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1 2 3 4 5 6 
5 Перлик В.В. Методичний порадник 

Управління автономними 
навчальними закладами в 
умовах реформування освіти 

18.04.2018 15 Прес-реліз, 
методичні 
рекомендації 

6 Перлик В.В. Методичний порадник  
Ведення ділової документації в 
закладах загальної середньої 
освіти 

05.06.2018 18 Прес-реліз, 
методичні 
рекомендації 

7 Іващенко І.І. 
Перлик В.В. 
 

 Обласний семінар-практикум   
Створення дієвої моделі 
внутрішкільного контролю  в 
спеціальній загальноосвітній 
школі-інтернат  

15.08.2018 11 Прес-реліз, 
методичні 
рекомендації 

8 Перлик В.В. 
Іващенко І.І. 

Обласний семінар-практикум 
Інформаційно-комунікаційні 
технології в управлінні 
сучасним закладом освіти 

17.10.2018 36 Прес-реліз, 
методичні 
рекомендації 

 
Для забезпечення відповідного рівня підвищення кваліфікації протягом 2018 року в 

Комунальному закладі Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 
здійснено підвищення кваліфікації керівних кадрів за категоріями: 

– директори закладів загальної середньої освіти – 80 слухачів (4 групи);  
– заступники директорів з навчально-виховної роботи – 92 слухачі (2 групи).  

Усього – 172 слухачі. 
У 2018 році для директорів, заступників директорів з навчально-виховної роботи 

запроваджено курс за вибором «Позитивний імідж закладу освіти в умовах нової української 
школи як інструмент моделювання інноваційного освітнього середовища»; розроблено 
спецкурси з освітнього менеджменту: «Нова українська школа: формування професійної 
компетентності керівника», «Нормативно-правове забезпечення навчальних закладів та 
соціальний захист педагогічних працівників», «Педагогічна рада – вищий колегіальний орган 
управління школою», «Внутрішньошкільний контроль і керівництво в діяльності керівника 
навчального закладу»; з менеджменту інновацій: «Готовність керівника до інноваційної 
діяльності», «Інформаційний провайдинг як технологія ефективного управління керівника 
ХХІ століття», «Інноваційна культура навчального закладу в умовах нової української 
школи». 

З метою надання дієвої допомоги директорам закладів загальної середньої освіти, 
заступникам директорів з навчально-виховної роботи у формуванні професійної 
компетентності, ознайомлення педагогів із результатами наукових досліджень, матеріалами 
передового педагогічного досвіду з управлінської діяльності, сучасними сучасними 
підходами до управління закладами загальної середньої освіти КЗ СОІППО підготовлено й 
видано методичні рекомендації, довідники, надруковано статті: 

1. Іващенко І.І. Методичні рекомендації для заступників директорів з навчально-
виховної роботи щодо організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти в 
2018-2019 навчальному році [Електронний ресурс.]. – Режим доступу: 
sumy.oippo@gmail.com. 

2. Іващенко І.І. Складові іміджу сучасного педагога / І. Іващенко // Особистісно-
професійна компетентність педагога: теорія і практика: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-
методичної практичної конференції/ за заг. ред. к.пед.н., доцента Сєрих Л.В. – Суми: НІКО. – 
2018. – С. 95-97. 

3. Іващенко І.І. Настільна книга заступника директора з навчально-виховної роботи /  
І.І. Іващенко. – Суми. : НВВ СОІППО. – 2018. – 204 с. 
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4. Іващенко І.І. Професійний імідж заступника директора з навчально-виховної 
роботи / І.І. Іващенко // Освіта Сумщини. – 2018. – № 3 (39). – С. 37-40. 

5. Перлик В.В. Нова українська школа: організаційно-педагогічні умови 
функціонування та розвитку опорних закладів освіти в сільській місцевості / В. В. Перлик // 
Освіта Сумщини. – 2018. – № 4 (36). – С. 2–9. 

6. Перлик В.В. Планування діяльності керівника навчального закладу. Тайм-
менеджмент в управлінській діяльності/ В. В. Перлик // Освіта Сумщини. – 2018. –  
№ 1 (37). – С. 6–9. 

7. Перлик В.В. Розвиток професійної компетентності керівників закладів загальної 
середньої освіти за умов реформування / В. В. Перлик // Управління школою. – 2018. – № 28-
30 (580-582). – С. 18-22. 

8. Перлик В.В. Специфіка функціонування закладів освіти в сучасних умовах 
розвитку регіонального освітнього середовища. Методичні рекомендації / В.В. Перлик // 
Освіта Сумщини. – 2018. – № 4 (40). – С. 9-12. 

9. Перлик В.В. Методичні рекомендації до нового 2018-2019 навчального року для 
керівників закладів загальної середньої освіти [Електронний ресурс.]. – Режим доступу: 
sumy.oippo@gmail.com. 

 
5. 5. Науково-методичний супровід проведення конкурсів фахової майстерності 

педагогічних працівників 
 
Організаційними формами роботи КЗ СОІППО з педагогами області є: 
1. Всеукраїнський конкурс «Учитель року» (І, ІІ тури). 
2. Всеукраїнський конкурс на кращий веб-сайт закладу освіти. 
3. Всеукраїнський огляд-конкурс на кращий стан фізичного виховання в закладах 

дошкільної освіти України у 2018 році. 
4. Обласний огляд-конкурс «На кращу організацію оздоровлення дітей улітку в 

дошкільних навчальних закладах у 2018 році». 
5. Обласний конкурс «На кращий Інтернет-сайт дошкільного навчального закладу у 

2018 році». 
Відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс «Учитель року», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 р. № 638, наказу 
Міністерства освіти і науки України від 19.06.2017 № 866 «Про проведення Всеукраїнського 
конкурсу «Учитель року – 2018», наказу Департаменту освіти і науки Сумської обласної 
державної адміністрації від 19.09.2017 № 524-ОД «Про організацію та проведення І, II турів 
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018», наказу Департаменту освіти і науки 
Сумської облдержадміністрації від 11.01.2018 № 19-ОД «Про підсумки ІІ (обласного) туру 
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018» у період з 30 січня до 02 лютого 2018 року 
на базі КЗ СОІППО було проведено ІІ (обласний) тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель 
року – 2018». 

Конкурс відбувся за номінаціями: українська мова та література, фізика, німецька 
мова, фізична культура. 

За результатами проведення І районного (міського) туру змагань на розгляд журі 
обласного конкурсу подано 76 матеріалів переможців І туру конкурсу «Учитель року – 2018» 
із 31 адміністративної одиниці області, зокрема, за номінаціями: українська мова та 
література – 25 робіт, фізика – 22 роботи, німецька мова – 7 робіт, фізична культура –  
22 роботи.  

Найбільшу кількість конкурсних матеріалів (по 4 роботи) підготовлено відділами 
освіти Білопільської, Великописарівської, Лебединської райдержадміністрацій, управлінням 
освіти і науки Сумської міської ради, відділами освіти Глухівської, Охтирської міських рад. 

За підсумками очно-заочного етапу змагань учасниками очного етапу визнано 20 
учителів закладів загальної середньої освіти області (м.Суми – 4 учителі; м.Ромни –  
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3 учителі; м.Охтирка, м.Конотоп – по 2 учителі; м.Шостка, Білопільський, Глухівський, 
Краснопільський, Лебединський, Липоводолинський, Сумський, Роменський райони, 
Державний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський 
корпус»  імені І.Г. Харитоненка – по 1 вчителю з кожного). 

Очний етап конкурсу складався з конкурсних випробувань: «Методичний 
практикум», «Учитель – особистість творча», «Практична робота з навчального предмета», 
«Навчальний проект» (підготовка, реалізація, презентація навчального проекту), проведення 
та самоаналіз відкритого конкурсного уроку.  

Із загальної кількості переможців ІІ (обласного) туру конкурсу 100% –представники 
міських закладів освіти. 

Під час проведення двох етапів обласного туру конкурсу учасникам було створено 
умови, максимально наближені до проведення ІІІ (заключного) туру Всеукраїнського 
конкурсу «Учитель року». 

Значну організаційну роботу з підготовки та проведення конкурсу здійснили 
працівники Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, Сумського 
обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, закладів загальної 
середньої освіти м. Суми. 

За результатами конкурсних змагань переможцями ІІ (обласного) туру 
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018» визнано: 

– у номінації «українська мова та література» – Кайнару Світлану Іванівну, учителя 
української мови та літератури Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 
Роменської міської ради; 

– у номінації «фізика» – Андрєєву Світлану Юріївну, учителя фізики Шосткинської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Шосткинської міської ради; 

– у номінації «німецька мова» – Лазоренко Інну Іванівну, учителя німецької мови 
Роменської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1  
ім. П.І. Калнишевського Роменської міської ради; 

– у номінації «фізична культура» – Панченко Олену Миколаївну, учителя фізичної 
культури Конотопської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 Конотопської міської 
ради. 

Лауреатами ІІ (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018» 
визнано: 

– у номінації «українська мова та література» – Панченко Тетяну Миколаївну 
(Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26 м. Суми), Лемешко Олену Анатоліївну 
(Конотопська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11 Конотопської міської ради), 
Авраменко Ларису Олександрівну (Есманьська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Глухівської районної ради), Кокадея Максима Івановича (Краснопільська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів Краснопільської районної ради); 

– у номінації «фізика» – Тимошенко Світлану Олександрівну (Липоводолинська 
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів Липоводолинської районної ради), Шевченко Світлану 
Миколаївну (Ведмежівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Роменської районної ради), 
Щербину Аліну Іванівну (Роменська загальноосвітняї школа І-ІІІ ступенів № 11 Роменської 
міської ради), Кудояр Наталію Олексіївну (Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 7 
імені Максима Савченка Сумської міської ради); 

– у номінації «німецька мова» – Михайлик Аллу Михайлівну (Сумська 
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 7 імені Максима Савченка Сумської міської ради), 
Платонову Наталію Василівну (Охтирська гімназія Охтирської міської ради), Лахтарину 
Світлану Олексіївну (Павленківський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Лебединської районної ради), Андрусенко 
Оксану Вікторівну (Павлівський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Білопільської районної ради); 
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– у номінації «фізична культура» – Литовченко Тетяну Василівну (Сумська 
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 9 м. Суми), Кормільця Сергія Володимировича 
(Державний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський 
корпус» імені І.Г. Харитоненка), Швець Олену Петрівну (Садівська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів  Сумської районної ради), Москаленка Сергія Олександровича (Охтирська 
гімназія Охтирської міської ради). 

До участі у  VІІІ Всеукраїнському конкурсі на кращий веб-сайт закладу освіти, 
який було організовано Міністерством освіти і науки України  спільно з Державною 
науковою установою «Інститут модернізації змісту освіти» (лист ІМЗО від 04.01.2018 
 № 22.1/10-13) та Комітетом Інтернет асоціації України  було подано понад 2000 заявок з 
України, від Сумської області – 4. За результатами конкурсу від Сумської області: І місце у 
номінації «Веб-сайти закладів дошкільної освіти» VІІІ Всеукраїнського конкурсу на кращий 
веб-сайт закладу освіти посів Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 38 
«Яблунька» Сумської міської ради; ІІ місце у номінації «Веб-сайти закладів дошкільної 
освіти» VІІІ Всеукраїнського конкурсу на кращий веб-сайт закладу освіти посів Сумський 
дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 33 «Маринка» м. Суми. 

У Всеукраїнському огляді-конкурсі на кращий стан фізичного виховання в закладах 
дошкільної освіти України у 2018 році від Сумської області брали участь 3 заклади 
дошкільної освіти. За результатами конкурсу (наказ Міністерства освіти і науки України від 
03.10.2018 № 1061 «Про підсумки Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан 
фізичного виховання в дошкільних навчальних закладах») переможцями стали: Сумський 
дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 8 «Космічний» м. Суми;  Сумський 
спеціальний реабілітаційний центр навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа  
I ступеня – дошкільний навчальний заклад № 34; Плавинищенський дошкільний навчальний 
заклад (ясла-садок) «Теремок» Плавинищенської сільської ради Роменського району. 

Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної 
адміністрації від 08.05.2018 № 343-ОД «Про проведення обласного огляду-конкурсу на 
кращу організацію оздоровлення дітей улітку в закладах дошкільної освіти у 2018 році», з 
метою збереження та зміцнення фізичного здоров’я, забезпечення змістовного літнього 
відпочинку та оздоровлення дітей дошкільного віку в період з 10.09.2018 до 14.09.2018 
проведено обласний етап огляду-конкурсу на кращу організацію оздоровлення дітей улітку в 
дошкільних навчальних закладах у 2018 році, у якому взяли участь 36 закладів дошкільної 
освіти. 

Матеріали, представлені на огляд-конкурс, відповідали критеріям оцінювання, 
затвердженим наказом Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної 
адміністрації від 18.05.2015 № 363- ОД  «Про затвердження Положення про обласний  огляд-
конкурс на кращу організацію оздоровлення дітей улітку в дошкільних навчальних 
закладах», зареєстрованим у Головному територіальному управлінні юстиції у Сумській 
області 09 червня 2015 року за № 51/1548. 

Подані конкурсні роботи вирізняються змістовим описовим звітом, відеоматеріалами, 
де відображено системний підхід до організації оздоровлення дітей влітку, естетичністю 
оформлення.  

Переможцями обласного огляду-конкурсу на кращу організацію оздоровлення дітей 
улітку в закладах дошкільної освіти в 2017 році визнано  в номінації «Міський дошкільний 
навчальний заклад»: I місце – Охтирський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 
«Росинка» Охтирської міської ради; II місце – Сумський дошкільний навчальний заклад 
(ясла-садок) № 1 «Ромашка» м. Суми; Буринський заклад дошкільної освіти (ясла – садок)  
№ 1 «Ромашка»  Буринської міської ради; III місце – Роменський дошкільний навчальний 
заклад (ясла-садок) № 9 «Фіалка» Роменської міської ради; Тростянецький дошкільний 
навчальний заклад (ясла-садок) «Калинка» Тростянецької міської ради; Білопільський 
дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Дзвіночок» Білопільської міської ради. 



 
 

170 

У номінації «Сільський заклад дошкільної освіти»: 
I місце – Коржівський дошкільний навчальний заклад (дитячий садкок)  «Берізка» 

Коржівської сільської ради Роменського району; II місце – Комунальний дошкільний 
навчальний заклад (ясла-садок) «Пролісок» Боромлянської сільської ради Тростянецького 
району; Комунальний заклад Комишанський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) 
«Сонечко» Комишанської сільської ради Охтирського району; Комунальний дошкільний 
навчальний заклад (ясла-садок) «Червона шапочка» Білківської сільської ради Тростянецької 
районної державної адміністрації; III місце – Есманський дошкільний навчальний заклад 
(ясла-садок) «Чайка» Есманської селищної ради Глухівського району; Слобідський 
дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Струмочок» Слобідської сільської ради 
Буринського району; Комунальний дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) 
«Горобинка» Шалигинської селищної ради Глухівського району. 

Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної 
адміністрації від 10.01.2018 № 11-ОД «Про проведення обласного   конкурсу на кращий 
Інтернет-сайт закладу дошкільної освіти у 2018 році» у період з 12.03 до 16.03.2018 
проведено ІІ (обласний) етап конкурсу на кращий Інтернет-сайт закладу дошкільної освіти. 

Проведення конкурсу сприяло розширенню мережі інформаційних ресурсів для 
формування єдиного Інтернет-середовища системи дошкільної освіти, підтримки діяльності 
сучасного закладу дошкільної освіти. 

У 2018 році 235 закладів дошкільної освіти мають Інтернет-сайти, що становить 90 % 
від загальної кількості та 205 навчально-виховних комплексів, що становить 95,8 %.  

До участі в обласному етапі конкурсу надійшли заявки від 21 закладу дошкільної 
освіти та 5 навчально-виховних комплексів.  

За підсумками обласного конкурсу на кращий Інтернет-сайт дошкільного закладу 
освіти в 2018 році переможцями визнано: 

– у номінації «Сайт закладу дошкільної освіти»: I місце – Сумський дошкільний 
навчальний заклад (центр розвитку дитини) № 14 «Золотий півник» Сумської міської ради; II 
місце – Шосткинський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 9 «Десняночка» 
Шосткинської міської ради; Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 
«Пролісок» Боромлянської сільської ради Тростянецького району; III місце – Лебединський 
дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Сосонка» Лебединської міської ради 
Путивльський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 1 Путивльської міської ради; 
Комунальний заклад Малопавлівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Веселка» 
Комишанської сільської ради Охтирського району. 

– у номінації «Сайт навчально-виховного комплексу: загальноосвітня школа – 
дошкільний навчальний заклад»: I місце – Пологівський навчально-виховний комплекс: 
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад  Чернеччинської 
сільської ради Охтирської району; II місце – Улянівський навчально-виховний комплекс: 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Білопільської районної 
ради; III місце – Ряснянський навчально-виховний комплекс Краснопільської районної ради. 
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5. 6. Науково-методичний супровід роботи з обдарованими дітьми 
 
Роботу за напрямом «здібні, обдаровані, талановиті» КЗ СОІППО , протягом 2018 

р., організовував у контексті обласної науково-методичної проблеми «Забезпечення якісної 
освіти шліхом формування інноваційної культури педагога, як важливого чинника в 
реалізації державних освітніх ініціатив, творчому та інтелектуальному розвитку учнів». 

Методична робота, у процесі планування на різних рівнях організації, була 
зорієнтована на виконання функцій: планування, діагностування, прогностичності, 
моделювання, інформування, відновлення, контролю, корегування, пропаганди, серед яких 
одним із домінуючих напрямів був і залишається – робота з виявлення, підтримки, розвитку 
обдарованої учнівської молоді, створення відповідного навчально-виховного середовища – 
певного осередку успіху. 

Навчально-методичний відділ координації освітньої діяльності та професійного 
розвитку КЗ СОІППО, з метою розширення форм методичної співпраці, згідно з 
підписаними угодами співпрацює з: 

 Інститутом обдарованої дитини Національної Академії педагогічних наук України 
(договір про співпрацю № 172012 від 06.11.2012); 

Таблиця 5.6.1 
Організаційно-методична діяльність: 

методичний супровід освітнього процесу 

№ 
з/п ПІП Статус, тема заходу Дата 

проведення 

Загальна 
кількість 
учасників 

 

Форма 
підбиття 
підсумків 

 

1 2 3 4 5 6 
1. Дзингель А.О., 

Павленко І.М. 
Обласний інструктивно- 
методичний семінар-
нарада 
Організація та проведення 
міжнародного конкурсу з 
інформатики, комп’ютерної 
вправності «Бобер-2018» 

11.10.2018 30 Прес-реліз на 
сайті СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

2. Єременко І.В.  Обласний методико-
дидактичний семінар 
Особливості підготовки 
учнів до олімпіади з 
німецької мови 

18.01.2018 20 Прес-реліз на 
сайті СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

3. Захарченко І.О. Обласний семінар 
(вебінар)  
Пошуково-дослідницька 
діяльність на уроках 
зарубіжної літератури 

15.03.2018 214 Прес-реліз на 
сайті СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

4. Перлик В.В., 
Іващенко І.І., 
Дзингель А.О. 

Обласний семінар  
STEM-освіта: 
впровадження та 
перспективи розвитку 

29.03.2018 85 Прес-реліз на 
сайті СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

5. Попов В.Д. Обласний семінар 
Реалізація наскрізної 
змістової лінії 
«Підприємливість та 
фінансова грамотність» у 
курсах географії та 
економіки 

12.04.2018 36 Прес-реліз на 
сайті СОІППО, 
методичні 
рекомендації 
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1 2 3 4 5 6 
6. Каленик О.В. Обласний семінар 

Сучасні підходи до 
організації самостійної 
роботи обдарованої 
учнівської молоді 

19.04.2018 21 Прес-реліз на 
сайті СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

7. Голубенко Т.С. Обласний інструктивно-
методичний семінар  
Організація та проведення 
Міжнародного 
інтерактивного учнівського 
природничого конкурсу 
«Колосок» 

11.09.2018 25 Прес-реліз на 
сайті СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

8. Іващенко І.І., 
Каленик О.В. 

Обласний семінар 
Управлінські аспекти 
організації освітнього 
простору для обдарованих 
школярів 

19.09.2018 28 Прес-реліз на 
сайті СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

9. Голубенко Т.С. Обласний інструктивно-
методичний семінар  
Організація та проведення 
Міжнародної 
природознавчої гри 
«Геліантус – 2018» 

19.09.2018 19 Прес-реліз на 
сайті СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

10. Каленик О.В. Обласний семінар 
Компетентнісний підхід до 
організації роботи з 
обдарованою учнівською 
молоддю в закладі 
загальної середньої освіти 

26.09.2018 32 Прес-реліз на 
сайт СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

11. Карпуша В.М. Обласний постійнодіючий 
семінар-тренінг  
Розв’язування олімпіадних 
задач з фізики як засіб 
підвищення фахового рівня 
вчителя фізики 

21.09.2018 46 Прес-реліз на 
сайті СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

12. Захарченко І.О. Обласний семінар 
Розвиток обдарованості 
учнів у процесі навчання 
зарубіжної літератури 

12.10.2018 38 Прес-реліз на 
сайті СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

13. Карпуша В.М. Обласний постійнодіючий 
семінар-тренінг  
Окремі методи 
розв’язування завдань  
Всеукраїнської олімпіади з 
астрономії як засіб 
підвищення фахового рівня 
вчителя 

18.10.2018 26 Прес-реліз на 
сайті СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

14. Коренева І.В. Обласний семінар 
«Організаційно-методичне 
забезпечення проведення  
ІІ етапу Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з 
трудового навчання в 2018-
2019 н.р.» 

29.11.2018 50 Прес-реліз на 
сайті СОІППО, 
методичні 
рекомендації 
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1 2 3 4 5 6 
15. Свєтлова Т.В. Обласний інструктивно-

методичний семінар  
Організаційно методичні 
аспекти проведення 
Міжнародної математичної 
гри «Кенгуру» в  
2018-2019 н.р 

30.11.2018 25 Прес-реліз на 
сайті СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

Методичні порадники, колоквіуми, консультпункти 
1 Коренева І.В. Методичний порадник 

«Організація 
індивідуальної роботи з 
обдарованими та здібними 
учнями: проблеми, шляхи 
їх вирішення» 

Середино-
Будський 
район 

05.09.2018 Прес-реліз на 
сайті СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

2 Свєтлова Т.В Методичний порадник 
Особливості підготовки 
учнів до олімпіади з 
математики: організація 
процесу підготовки, 
формування вмінь 
розв’язування задачі 
олімпіадного рівня 

м. Ромни 24.10.2018 Прес-реліз на 
сайті СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

3 Каленик О.В. Методичний порадник 
Система підготовки учнів 
до олімпіад та конкурсних 
змагань 

Нижньосиро-
ватьська ОТГ 

20.11.2018 Прес-реліз на 
сайті СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

 
Результати методичних напрацювань висвітлено під час участі методистів відділу у 

Міжнародних, Всеукраїнських заходах 
Таблиця 5.6.2 

 
№ 
з/п ПІП Статус, тема заходу Дата 

проведення 
Місце 

проведення 
Форма 
участі 

 

1 2 3 4 5 6 
Міжнародні 

1 Удовиченко І.В. Міжнародний україно-
естонський проект «Міксіке в 
Україні» Міжнародний фінал 
змагань з усного математичного 
рахунку Прангліміне-2018  

28.04.2018 м. Львів Участь 

2 Удовиченко І.В. Міжнародна науково-
практична конференція 
«Обдаровані діти    
інтелектуальний потенціал 
держави» 

02-08.07.2018 м. Чорноморськ 
Одеської 
області 

Стаття, 
виступ, 
участь 

3 Свєтлова Т.В. ІІІ Міжнародна науково-
методична конференція 
«Розвиток інтелектуальних умінь 
і творчих здібностей учнів та 
студентів у процесі навчання 
дисциплін природничо-
математичного циклу – 
ІТМ*плюс-2018» 
 

08-09.11.2018 м. Суми Участь 
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1 2 3 4 5 6 
Всеукраїнські 

1 Голубенко Т.С. V Всеукраїнська зимова 
природнича школа 
Геліантус – дружнє коло  

02-04.02. 2018 м. Львів Участь 

2 Дзингель А.О. Всеукраїнські змагання 
Роботрафік-2018 

02.03.2018 м. Київ Участь 
Кубок 
Диплом 

3 Шерстюк Л.М. ІV Всеукраїнський фестиваль 
педагогічних ідей  
«Сонячні пелюстки»  

11-13.04.2018 м. Львів Участь, 
сертифікат 

4 Удовиченко І.В. Всеукраїнська науково-
практична конференція  
Проектування розвитку та 
психолого-педагогічного 
супроводу обдарованої 
особистості 

24-25.04.2018 м. Зборів 
Тернопільськ
ої області  
 

Доповідь, 
виступ, 
тези,  
участь 

5 Дзингель А.О. Всеукраїнський фестиваль 
ROBOTICA-2018 

12-13.05.2018 м. Київ Участь 

6 Голубенко Т.С. Всеукраїнська науково-
практична конференція 
Учнівські ігри і вчительські 
конкурси Творчого об’єднання 
«Соняшник» – ед’ютейнмент в 
українській освіті  

12-17.09. 
2018 

м. Херсон  Участь 

 
1. Організаційні форми роботи з обдарованою учнівською молоддю (перелік 

конкурсів, турнірів, змагань, інтернет-олімпіад)  
Таблиця 5.6.3 

 
№ 
з/п Статус заходу Назва заходу 

Загальна 
кількість 
учасників 

Кількість переможців, призових 
дипломів 

(І, ІІ, ІІІ ступенів) 
 

1 2 3 4 5 
Міжнародні, Всеукраїнські, обласні ігри, конкурси, турніри 

1 Міжнародний Міжнародний конкурс з 
української мови імені Петра 
Яцика 

27 Дипломи ІІІ ступеня – 1 
 

2 Міжнародний Міжнародний мовно-
літературний конкурс 
учнівської та студентської 
молоді імені Тараса Шевченка 

21 Дипломи І ступеня – 3 
Дипломи ІІ ступеня – 2 
Дипломи ІІІ ступеня – 6 

3 Міжнародний Міжнародний математичний 
конкурс «Кенгуру» 

17278 
учнів 

Відмінний результат  – 1764 
Добрий результат – 6124 
Учасники – 9382 

5 Міжнародний Міжнародний україно-
естонський проект «Міксіке» 

15567 Дипломи переможців – 30 

6 Всеукраїнський  «Об’єднаймося ж, брати мої» 
(номінація «Історія України та 
державотворення») 

5 Переможець на IV етапі –  
Вороній Георгій Васильович, учень 
11 класу Сумської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 12  
ім. Б. Берестовського м. Суми (наказ 
МОНУ від 05.05.2018  
№ 458 «Про підсумки 4-го 
(підсумкового) етапу ХVІІ 
Всеукраїнського конкурсу учнівської 
творчості») 
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1 2 3 4 5 
7 Всеукраїнський Всеукраїнський конкурс 

учнівської творчості 
«Об’єднаймося ж, брати мої!» 
(номінація «Література») 

5 Переможниця на IV етапі – Ниркова 
Анастасія Андріївна, учениця 11 
класу Лебединської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 1 
Лебединської міської ради  

8 Всеукраїнський Всеукраїнський турнір юних 
журналістів 

25 команд Диплом ІІ ступеня – команда 
Сумської спеціалізованої школи І-
ІІІ ступенів № 10 імені О. Бутка 
Дипломи ІІІ ступеня – команди 
Шосткинського НВК 
Сумської гімназії № 1; 
Сумської спеціалізованої школи І-
ІІІ ступенів № 7 імені М.Савченка 

9 Всеукраїнський Всеукраїнська учнівська 
олімпіада з математики для 5-7 
класів  

1 ІІ ступеня – 1 диплом 
Наумов Артур учень 5 класу 
Сумської класичної гімназії 
(лист ДНУ «Інститут модернізації 
змісту освіти» від 13.04.2018 № 
22.1/10-1079) 

10 Всеукраїнський Всеукраїнський конкурс на 
кращий веб-сайт 

ЗДО 1 місце – Сумський ЗДО № 38 
«Яблунька» 
2 місце – Сумський ЗДО № 33 
«Маринка» 
(Лист МОН від 22.03. 2018  
№  1/9-174) 

11 Всеукраїнський  Змагання Роботрафік-2018 3 І ступеня – 1 диплом 
ІІ ступеня – 1 диплом 

12 Обласний Хімічний колоквіум 
(15.01.2018 р.) 

39 навчальне заняття 

 
Одним із напрямів роботи Сумського ОІППО є організація та проведення 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів. 
Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін, 

турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, 
олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого 
наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України  від 22.09.2011 № 1099, 
наказу Міністерства освіти і науки України від 02.08.2017 № 1112 «Про проведення 
Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2017-2018 
навчальному році» в області проведено І, ІІ, ІІІ етапи Всеукраїнських учнівських олімпіад з 
математики, біології, фізики, історії, правознавства, хімії, географії, української мови і 
літератури, інформатики, інформаційних технологій, основ економічних знань, трудового 
навчання, англійської, німецької, французької мов, російської мови та літератури, астрономії, 
екології. 

Олімпіадні змагання в області відбулися згідно з графіком: І етап – шкільний 
(жовтень) охопив 86583 учнів; ІІ етап – міський, районний (листопад, грудень) – 13889 учнів; 
ІІІ етап – обласний (січень-лютий 2018 року) охопив 915 учнів закладів загальної середньої 
освіти області. 

На виконання наказу Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної 
адміністрації від 28.11.2017 № 682-ОД «Про проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських 
олімпіад та участь команд учнів Сумської області у IV етапі Всеукраїнських учнівських 
олімпіад у 2017-2018 навчальному році» обласний етап олімпіад проводився з 12 січня до 11 
лютого 2018 року обласний етап Всеукраїнських учнівських олімпіад відбувся на базі 
Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, Сумського державного 
університету, Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, 
Сумської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 27 м. Суми.  
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Таблиця 5.6.4  
Статистика олімпіадних змагань,  

кількості учасників та призових дипломів 2017-2018 н.р. 
 

Місця № 
з/п 

Дата 
проведення Предмет Квота Заявки Прибуло І ІІ ІІІ 

1. 12-13.01.2018 українська мова та 
література 90 89 88 4 11 29 

2. 13-15.01.2018 трудове навчання 62 57 54 4 6 16 

3. 15-16.01.2018 географія 77 77 73 4 10 21 

4. 16-17.01.2018 правознавство 60 60 59 3 6 20 

5. 17-18.01.2018 фізика 59 57 56 4 7 14 

6. 18-19.01.2018 англійська мова 72 72 72 3 11 21 

7. 19-20.01.2018 екологія 32 28 28 2 4 7 

8. 20-21.01.2018 математика 87 85 79 5 12 20 

9. 21-22.01.2018 історія 80 82 79 4 10 25 

10. 22-23.01.2018 економіка 36 30 28 3 4 7 

11. 23-24.01.2018 німецька мова,  32 32 31 3 6 6 

12. 23-24.01.2018 французька мова 6 6 6 3 - - 

13. 24-25.01.2018 астрономія 16 13 10 1 1 2 

14. 25-26.01.2018 російська мова та 
література 35 34 32 3 4 9 

15. 26-27.01.2018 біологія 81 78 72 4 10 19 

16. 27-28.01.2018 хімія 81 76 71 4 7 24 

17. 03-04.02.2018 інформатика 35 26 23 – 2 4 

18. 10-11.02.2018 інформаційні 
технології 60 58 54 3 7 15 

РАЗОМ 1001 960 915 57 118 259 
Різниця >53 >59 >47 >1 >17 >10 
показники 2016-2017 н.р. 1054 1019 962 58 135 269 
показники 2015-2016 н.р. 1050 992 937 57 128 250 
показники 2014-2015 н.р. 1090 937 1011 54 131 298 
показники 2013-2014 н.р. 1433 1358 1288 61 159 387 
показники 2012-2013 н.р. 1404 1321 1261 63 157 378 

 
У ІІІ етапі олімпіад взяли участь 915 учнів 7-11 класів закладів загальної середньої 

освіти, що на 86 учнів менше від запланованої кількості учасників згідно з рейтингом  
(1001 учень). Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади визначено  
434 призових місця, які посіли 341  учнів (перших місць – 57, других – 118, третіх – 259). Із 
341 учнів-переможців 71 вибороли від 2 до 4 призових місць (4 учні отримали перемогу  
на 4 олімпіадах, 14 учнів вибороли по 3 призових місця, 53 учні мають 2 призових місця).  
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Найкращі результати виявили учні м. Суми (106 учасників, 97 переможців,  
91,5% результативності), м. Шостка (98 учасників, 68 переможців, 69,4% результативності), 
м. Конотоп (89 учасників, 42 переможці, 47,2% результативності), Кролевецького району  
(57 учасників, 30 переможців, 52,6% результативності), м. Охтирка (42 учасники,  
24 переможців, 57,1% результативності). Найбільшу кількість переможців підготували 
Шосткинський навчально-виховний комплекс: спеціалізована школа І-ІІ ступенів – ліцей 
Шосткинської міської ради – 33 (48 учасників, 68,8% результативності), Сумська класична 
гімназія Сумської міської ради – 28 (30 учасників, 93,3% результативності), Сумська 
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 10 імені О. Бутка м. Суми – 24 (28 учасників,  
85,7% результативності), Конотопська гімназія Конотопської міської ради – 21 (38 учасників, 
55,3% результативності), Шосткинська гімназія Шосткинської міської ради –  
17 (25 учасників, 68% результативності).  

У 2018 році найкращих результатів досягли учні закладів загальної середньої освіти 
закладів м. Суми, м. Конотоп, м. Шостка, м. Ромни: чотири учні вибороли по 4 призових 
дипломи – Берлінський Ярослав Владленович, учень 9 класу Шосткинського навчально-
виховного комплексу: спеціалізована школа І-ІІ ступенів – ліцей Шосткинської міської ради 
(ІІ місце з правознавства, ІІ місце з географії, ІІ місце з історії, ІІІ місце з біології); Лисенко 
Микола Валерійович, учень 9 класу Конотопської гімназії Конотопської міської ради  
(ІІ місце з математики, ІІІ місце з фізики, ІІІ місце з астрономії, ІІІ місце з хімії); Московець 
Степан Сергійович, учень 9 класу Роменської спеціалізованої загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів № 2 ім. акад. А.Ф. Йоффе Роменської міської ради (І місце з економіки, ІІ місце 
з інформаційних технологій, ІІІ місце з інформатики, ІІІ місце з фізики); Супрун Юлія 
Олександрівна, учениця 11 класу Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 10  
імені О. Бутка м. Суми (І місце з математики, І місце з економіки, ІІІ місце з фізики, ІІІ місце 
з хімії). 

Із загальної кількості переможців (434 призових місця) 72,8 % посіли учні закладів 
нового типу (спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв). 

Покращили, у порівнянні з 2017 роком, результативність у ІІІ етапі олімпіад 2018 року 
учні Білопільського району на 1,7% (5 переможців із 13 учасників), Краснопільського району 
на 19,7% (6 переможців із 18 учасників, що на 3 більше, аніж у 2017 р.), Охтирського району 
на 36,8% (8 переможців із 17 учасників, що на 5 більше, аніж у 2017 р.), Шосткинського 
району на 7,9% (7 переможців із 17 учасників, що на 2 більше, аніж у 2017 р.), Ямпільського 
району на 5,3% (8 переможців із 18 учасників), Березівської сільської ради на 25%  
(1 переможець із 4 учасників, що на 1 більше, аніж у 2017 р.), м. Глухів на 19,2%  
(19 переможців із 30 учасників, що на 4 більше, аніж у 2017 р.), м. Лебедин на 13,8%  
(14 переможців із 26 учасників, що на 2 більше, аніж у 2017 р.), м. Шостка на 4,9%  
(68 переможців із 98 учасників, що на 4 більше, аніж у 2017 р.).  

Відповідно до квоти Департаменту освіти і науки, у ІІІ етапі Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з навчальних предметів узяли участь учні об’єднаних територіальних 
громад та показали такі результати: Бездрицька селищна рада Сумського району 50% 
результативності (1 переможець із 2 учасників), Зноб-Новгородська селищна рада Середино-
Будського району 20% результативності (1 переможець із 5 учасників), Кириківська селищна 
рада 33,3% результативності (1 переможець із 3 учасників), Миколаївська селищна рада 
Білопільського району 33,3% результативності (2 переможці з 6 учасників), Недригайлівська 
селищна рада 100% результативності (4 переможці із 4 учасників), Нижньосироватська 
селищна рада Сумського району 20% результативності (1 переможець із 5 учасників). 
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Таблиця 5.6.5 
 

Результативність участі учнів закладів загальної середньої освіти 
районів (міст, ОТГ) у ІІІ етапі Всеукраїнських олімпіад 2017-2018 н.р. 

 
Рейтингове місце 

Назва районів, міст, ОТГ 

К
іл

ьк
іс

ть
 

уч
ас

ни
кі

в 

К
іл

ьк
іс

ть
 

пе
ре

м
ож

ці
в 

%
 р

ез
ул

ь-
та

ти
вн

ос
ті

 

2013-
2014 
н.р. 

2014-
2015 
н.р 

2015-
2016 
н.р. 

2016-
2017 
н.р. 

2017-
2018 
н.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
м. Суми  106 97 91,5 1 1 1 1 1 

м. Шостка 98 68 69,4 2 2 2 3 2 

м. Конотоп 89 42 47,2 10 10 4 2 3 

Кролевецький  57 30 52,6 8 4 6 4 4 

м. Охтирка 42 24 57,1 9 6 3 5 5 

м. Ромни 44 20 45,5 3 3 5 6 6 

м. Глухів 30 19 63,3 6 5 9 10 7 

м. Лебедин 26 14 53,8 15 16 7 12 8 

Обласна гімназія 28 11 39,3 11 17 15 11 9 

Сумський 29 11 37,9 4 12 18 8 10 

Тростянецький  37 11 29,7 18 15 10 15 11 

Ямпільський  18 8 44,4 16 11 17 13 12 

Буринський 23 8 34,8 14 24 20 9 13 

Охтирський  17 8 47,1 13 18 23 26 14 

Шосткинський  17 7 41,2 17 23 19 16 15 

Краснопільський 18 6 33,3 20 22 22 25 16 

Липоводолинський  20 6 30,0 26 14 22 20 17 

Білопільський  13 5 38,5 27 21 11 14 18 

Конотопський 19 5 26,3 21 20 12 19 19 

Глухівський  20 5 25,0 5 13 13 16 20 

Недригайлівська с/р 4 4 100,0 – – – – 21 

Серединобудський  21 4 19,0 7 7 14 7 22 

Роменський  23 4 17,4 22 19 25 21 23 

Кадетський корпус 9 3 33,3 19 8 8 18 24 

Путивльський  17 3 17,6 23 9 21 23 25 

Недригайлівський 10 2 20,0 24 21 16 22 26 

Лебединський  19 2 10,5 12 18 16 17 27 

Бездрицька с/р (Сумськ. р-н) 2 1 50,0 – – – – 28 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Миколаївська с/р (Білоп р-н) 6 2 33,3 – – – – 29 

Кириківська с/р (В-Писар. р-н) 3 1 33,3 – – – – 30 

Березівська с/р 4 1 25,0 – 26 26 27 31 
Н-Сироватська с/р (Сумськ. р-н) 5 1 20,0 – – – – 32 
З-Новгородська с/р  
(С-Будськ. р-н) 5 1 20,0 – – – – 32 

Великописарівський  14 0 0,0 25 25 24 24 0 

Шалигінська с/р (Глухівск р-н) 2 0 0,0 – – – – 0 

Грунська с/р (Охтирськ р-н) 5 0 0,0 – – – – 0 

Боромлянська с/р (Трост. р-н) 8 0 0,0 – – – – 0 

Миколаївська с/р (Сумськ. р-н) 4 0 0,0 – – – – 0 

Хотінська с/р (Сумськ. р-н) 1 0 0,0 – – – – 0 
Дружбівська м/р 
(Ямпільськ. р-н) 2 0 0,0 – – – – 0 

 
Таблиця 5.6.6 

 

Невиконання факту заїзду квоті учнів-учасників ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад 
2017-2018 навчального року 

 

№ 
з/п 

Адміністративний район (місто), 
ОТГ Квота Q учнів за 

заявками 
Q учнів за 

фактом 

Невідпо-
відність 

факту квоті 
 

1 2 3 4 5 6 
1 Білопільський 18 14 13 – 5 
2 Буринський 24 24 23 – 1 
3 В-Писарівський 20 17 14 – 6 
4 Глухівський 21 21 20 – 1 
5 Конотопський 22 21 19 – 4 
6 Краснопільський 21 20 18 – 3 
7 Кролевецький 60 60 57 – 3 
8 Лебединський 22 21 19 – 3 
9 Л-Долинський 23 21 20 – 3 
10 Недригайлівський 15 11 10 – 5 
11 Охтирський 23 19 17 – 6 
12 Путивльський 21 18 17 – 4 
13 Роменський 23 23 23 0 
14 С-Будський 30 21 21 – 9 
15 Сумський 32 32 29 – 3 
16 Тростянецький 43 41 37 – 6 
17 Шосткинський 17 17 17 0 
18 Ямпільський 22 19 18 – 4 
19 м. Суми 111 108 106 – 5 
20 м. Глухів 30 30 30 0 
21 м. Конотоп 86 89 89 + 3 



 
 

180 

1 2 3 4 5 6 
22 м. Лебедин 28 28 26 – 2 
23 м. Охтирка 45 45 42 – 3 
24 м. Ромни 45 44 44 – 1 
25 м. Шостка 99 99 98 – 1 
26 Березівська с/р 5 5 4 – 1 
27 Обласна гімназія 28 30 28 0 
28 Військовий ліцей 10 9 9 – 1 
29 Недригайлівська с/р 4 4 4 0 
30 Миколаївська с/р (Білоп. р-н) 7 7 6 – 1 
31 Кириківська с/р (В-Писар. р-н) 4 4 3 – 1 
32 Шалигінська с/р (Глухівск. р-н) 3 2 2 – 1 
33 Грунська с/р (Охтирськ. р-н) 6 6 5 – 1 

34 Боромлянська с/р (Трост. р-н) 8 8 8 0 

35 Миколаївська с/р (Сумськ. р-н) 4 4 4 0 

36 Бездрицька с/р (Сумськ. р-н) 3 3 2 – 1 

37 Н-Сироватська с/р (Сумськ. р-н) 5 5 5 0 

38 Хотінська с/р (Сумськ. р-н) 3 2 1 – 2 

39 З-Новгородська с/р (С-Будськ. р-н) 6 6 5 – 1 

40 Дружбівська м/р (Ямпільськ. р-н) 4 2 2 – 2 

Разом  1001 960 915 93 

 
За підсумками олімпіад 2017-2018 навчального року значний внесок у підготовку 

учнів здійснили вчителі області: 5 переможців з математики підготувала Азаренкова Альона 
Іванівна, учитель математики Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 10 імені 
О.Бутка м. Суми; по 4 переможці підготували: 3 переможця з екології та 1 з біології 
Котькало Євгенія Сергіївна, учитель біології Великочернеччинської спеціалізованої школи  
І-ІІІ ступенів Сумської районної ради; 3 переможця з інформаційних технологій та 1 з 
інформатики Максименко Людмила Ігорівна, учитель інформатики Шосткинського 
навчально-виховного комплексу: спеціалізована школа I-II ступенів-ліцей Шосткинської 
міської ради Сумської області; по 3 переможці підготували Андрусенко Олена Борисівна, 
учитель хімії Шосткинського навчально-виховного комплексу: спеціалізована школа  
І-ІІ ступенів – ліцей Шосткинської міської ради; Толстолидкіна Ольга Петрівна, учитель 
хімії  Сумської класичної гімназії Сумської міської ради; Сидоренко Володимир 
Анатолійович, учитель трудового навчання Липоводолинської спеціалізованої школи   
І-ІІІ ступенів Липоводолинської районної ради; Медвідь Ольга Юріївна, учитель трудового 
навчання Кролевецької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 3 Кролевецької міської ради; 
Василенко Вячеслав Миколайович, учитель історії Шосткинського навчально-виховного 
комплексу: спеціалізована школа І-ІІ ступенів – ліцей Шосткинської міської ради; 2 
переможці з фізики та 1 з астрономії підготував Северин Віктор Миколайович, учитель 
фізики Сумської класичної гімназії Сумської міської ради; 1 переможець з фізики та 2 з 
астрономії підготував Папенко Микола Миколайович, учитель фізики Конотопської гімназії 
Конотопської міської ради; з економіки Олех Анатолій Петрович, учитель економіки 
Конотопської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 3 Конотопської міської ради; з 
географії Шепетун Ольга Василівна, учитель географії Кролевецької спеціалізованої школи 
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І-ІІІ ступенів № 1 Кролевецької міської ради; Зайка Інна Миколаївна, учитель географії 
Охтирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Охтирської міської ради; з 
математики Безлюдний Сергій Володимирович, учитель математики Шосткинського 
навчально-виховного комплексу: спеціалізована школа І-ІІ ступенів – ліцей Шосткинської 
міської ради; Передрій Жанна Миколаївна, учитель математики Шосткинського навчально-
виховного комплексу: спеціалізована школа І-ІІ ступенів – ліцей Шосткинської міської ради; 
Панченко Тетяна Іванівна, учитель математики Сумської класичної гімназії Сумської міської 
ради; Шаповалова Світлана Григорівна, учитель математики Сумської класичної гімназії 
Сумської міської ради. 

 

Таблиця 5.6.7 
Співвідношення кількості набраних балів переможцями  
до максимально можливої (у розрізі кожної олімпіади) 

 

Набрані бали 
переможцями № 

зп Назва предмета Класи 
Максимально 

можлива 
кількість балів І місце 

% вірних 
відповідей 

1.  Трудове навчання 9-11 110 110 100% 

2.  Українська мова та 
література 

8-11 55 51,8 94,9% 

3.  Німецька мова 9-11 130 128 98,5% 

4.  Французька мова 9-11 130 113 96,9% 

5.  Російська мова та 
література 

9-11 48 43,5 90,6% 

6.  Хімія 8-11 100 90,9 90,9% 

7.  Історія 8-11 89 66 74,1% 

8.  Англійська мова 9-11 120 111 92,5% 

9.  Правознавство 9-11 102 78,4 76,8% 

10. Економіка 9-11 70 67 95,7% 

11. Біологія 8-11 154 84 54,5% 

12. Математика 7-11 35 34 97,1% 

13. Фізика 8-11 60 45 75% 

14. Інформаційні технології 10-11 190 136,8 71,6% 

15. Географія 8-11 128,7 108 83,9% 

16. Інформатика 8-11 1000 450 45,0% 

17. Екологія 10-11 125 77,3 61,8% 

18. Астрономія 10-11 75 37,5 50,0% 
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Рис. 5.6.1. Співвідношення кількості набраних балів переможцями  
ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2017-2018 н.р.  

(до максимально можливої) 
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Таблиця 5.6.8 
Співвідношення найнижчого показника рівня знань у балах до максимально 

можливого  
(у розрізі кожної олімпіади) 

 

Набрані бали 
переможцями № 

зп Назва предмета 
Максимально 

можлива 
кількість балів 

Мінімальна 
кількість балів 

І місце 

1.  Трудове навчання 110 38 110 

2.  Українська мова та 
література 

55 7,5 51,8 

3.  Німецька мова 130 54,5 128 

4.  Французька мова 130 56 113 

5.  Російська мова та література 48 14 43,5 

6.  Хімія 100 4 90,9 

7.  Історія 89 12 66 

8.  Англійська мова 120 49 111 

9.  Правознавство 102 11,5 78,4 

10. Економіка 70 12 67 

11. Біологія 154 14,5 84 

12. Математика 35 2 34 

13. Фізика 60 5 45 

14. Інформаційні технології 190 18,96 136,8 

15. Географія 128,7 33,4 108 

16. Інформатика 1000 2 450 

17. Екологія 125 31,7 77,3 

18. Астрономія 75 8,5 37,5 
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Рис. 5.6.2. Співвідношення найнижчого показника рівня знань у балах до максимально 

можливого (у розрізі кожної олімпіади) 
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Таблиця 5.6.9 
Результативність участі учнів області у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад 

2017-2018 н.р. (відповідно до квоти, заявок та кількості учасників) 
 

Район (місто, ОТГ) 

кв
от

а 

к-
ть

 за
  

за
яв

ка
м

и 

к-
ть

 у
ча

сн
ик

ів
 

ус
ьо

го
  

з р
ай

он
у 

У
сь

ог
о 

 
ди

пл
ом

ів
 

В
ід

со
то

к 
ре

зу
ль

та
т-

ти
вн

ос
ті

 

 

1 2 3 4 5 6 
Білопільський 18 14 13 5 38,5% 
Буринський 24 24 23 8 34,8% 
В-Писарівський 20 17 14 0 0,0% 
Глухівський 21 21 20 5 25,0% 
Конотопський 22 21 19 5 26,3% 
Краснопільський 21 20 18 6 33,3% 
Кролевецький 60 60 57 30 52,6% 
Лебединський 22 21 19 2 10,5% 
Л-Долинський 23 21 20 6 30,0% 
Недригайлівський 15 11 10 2 20,0% 
Охтирський 23 19 17 8 47,1% 
Путивльський 21 18 17 3 17,6% 
Роменський 23 23 23 4 17,4% 
С-Будський 30 21 21 4 19,0% 
Сумський 32 32 29 11 37,9% 
Тростянецький 43 41 37 11 29,7% 
Шосткинський 17 17 17 7 41,2% 
Ямпільський 22 19 18 8 44,4% 
м. Суми 111 108 106 97 91,5% 
м. Глухів 30 30 30 19 63,3% 
м. Конотоп 86 89 89 42 47,2% 
м. Лебедин 28 28 26 14 53,8% 
м. Охтирка 45 45 42 24 57,1% 
м. Ромни 45 44 44 20 47,7% 
м. Шостка 99 99 98 68 68,4% 
Березівська с/р 5 5 4 1 25,0% 
Обласна гімназія 28 30 28 11 39,3% 
Військовий ліцей 10 9 9 3 33,3% 
Недригайлівська с/р 4 4 4 4 100,0% 
Миколаївська с/р (Білоп р-н) 7 7 6 2 33,3% 
Кириківська с/р (В-Писар. р-н) 4 4 3 1 33,3% 
Шалигінська с/р (Глухівск р-н) 3 2 2 0 0,0% 
Грунська с/р (Охтирськ р-н) 6 6 5 0 0,0% 
Боромлянська с/р (Трост. р-н) 8 8 8 0 0,0% 
Миколаївська с/р (Сумськ. р-н) 4 4 4 0 0,0% 
Бездрицька с/р (Сумськ. р-н) 3 3 2 1 50,0% 
Н-Сироватська с/р (Сумськ. р-н) 5 5 5 1 20,0% 
Хотінська с/р (Сумськ. р-н) 3 2 1 0 0,0% 
З-Новгородська с/р (С-Будськ. р-н) 6 6 5 1 20,0% 
Дружбівська м/р (Ямпільськ. р-н) 4 2 2 0 0,0% 

Разом 1001 960 915 434 47,4% 
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Рис. 5.6.3. Результативність участі учнів області у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських 

олімпіад 2017-2018 н.р. (відповідно до квоти, заявок та кількості учасників)
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Таблиця 5.6.10 
Кількість призових дипломів на ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад  

2017-2018 н.р. (у розрізі районів) 
 

Райони, міста, ОТГ І ІІ ІІІ разом 
Білопільський 0 0 5 5 
Буринський 0 2 6 8 
В-Писарівський 0 0 0 0 
Глухівський 1 3 1 5 
Конотопський 0 0 5 5 
Краснопільський 0 1 5 6 
Кролевецький 3 5 22 30 
Лебединський 0 0 2 2 
Л-Долинський 0 1 5 6 
Недригайлівський 0 1 1 2 
Охтирський 1 2 5 8 
Путивльський 0 0 3 3 
Роменський 0 0 4 4 
С-Будський 0 1 3 4 
Сумський 1 5 5 11 
Тростянецький 2 2 7 11 
Шосткинський 0 1 6 7 
Ямпільський 0 0 8 8 
м. Суми 32 36 29 97 
м. Глухів 1 8 10 19 
м. Конотоп 2 11 29 42 
м. Лебедин 2 1 11 14 
м. Охтирка 2 10 12 24 
м. Ромни 2 6 12 20 
м. Шостка 8 14 46 68 
Обласна гімназія 0 3 8 11 
Військовий ліцей 0 1 2 3 
Березівська с/р 0 0 1 1 
Недригайлівська с/р 0 2 2 4 
Миколаївська с/р (Білоп р-н) 0 1 1 2 
Кириківська с/р (В-Писар. р-н) 0 0 1 1 
Шалигінська с/р (Глухівск р-н) 0 0 0 0 
Грунська с/р (Охтирськ р-н) 0 0 0 0 
Боромлянська с/р (Трост. р-н) 0 0 0 0 
Миколаївська с/р (Сумськ. р-н) 0 0 0 0 

Бездрицька с/р (Сумськ. р-н) 0 0 1 1 
Н-Сироватська с/р (Сумськ. р-н) 0 0 1 1 
Хотінська с/р (Сумськ. р-н) 0 0 0 0 
З-Новгородська с/р (С-Будськ. р-н) 0 1 0 1 
Дружбівська м/р (Ямпільськ. р-н) 0 0 0 0 
Разом 57 118 259 434 
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За результатами проведення ІІІ етапу олімпіад не надійшло жодної апеляційної заяви. 
У 2018 році 99 учнів представляли область на IV етапі Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів. 
Таблиця 5.6.11 

IV етап Всеукраїнських учнівських олімпіад 
 

№ 
з/п Статус заходу Назва заходу 

Загальна 
кількість 
учасників 

Кількість переможців, 
призових дипломів 
(І, ІІ, ІІІ ступенів) 

 

1 2 3 4 5 
1. Всеукраїнський  ІV етап Всеукраїнської 

учнівської олімпіади  
з біології  

8 І ступеня – 1 дипломів 
ІІ ступеня – 1 дипломи 
ІІІ ступеня – 4 дипломи 

2. Всеукраїнський  ІV етап Всеукраїнської 
учнівської олімпіади  
з екології 

3 І ступеня – 0 дипломів 
ІІ ступеня – 0 дипломів 
ІІІ ступеня – 1 диплом 

3. Всеукраїнський  ІV етап Всеукраїнської 
учнівської олімпіади  
з астрономії 

2 І ступеня – 0 дипломів 
ІІ ступеня – 0 дипломів 
ІІІ ступеня – 0 дипломів 

4 Всеукраїнський ІV етап Всеукраїнської 
учнівської олімпіади 
 з фізики 

4 І ступеня – 0 дипломів 
ІІ ступеня – 0 дипломів 
ІІІ ступеня – 2 диплом 

5 Всеукраїнський ІV етап Всеукраїнської 
учнівської олімпіади  
з англійської мови 

8 І ступеня – 0 дипломів 
ІІ ступеня –  3 дипломи 
ІІІ ступеня – 1 диплом 

6 Всеукраїнський  ІV етап Всеукраїнської 
учнівської олімпіади  
з німецької мови 

7 І ступеня – 0 дипломів 
ІІ ступеня – 2 дипломи 
ІІІ ступеня –  1 диплом 

7 Всеукраїнський  ІV етап Всеукраїнської 
учнівської олімпіади  
з французької мови 

1 І ступеня –  0 дипломів 
ІІ ступеня –  0 дипломів 
ІІІ ступеня –  0 дипломів 

8 Всеукраїнський  ІV етап Всеукраїнської 
учнівської олімпіади  
з трудового навчання 

6 І ступеня – 1 диплом  
ІІ ступеня – 3 дипломи 
ІІІ ступеня –  2 дипломи 

9 Всеукраїнський  ІV етап Всеукраїнської 
учнівської олімпіади  
з географії 

9 І ступеня –  0 дипломів 
ІІ ступеня –  1 диплом 
ІІІ ступеня – 1 диплом 

10 Всеукраїнський  ІV етап Всеукраїнської 
учнівської олімпіади  
з економіки 

6 І ступеня –  0 дипломів 
ІІ ступеня –  1 диплом 
ІІІ ступеня –  1 диплом 

11 Всеукраїнський  ІV етап Всеукраїнської 
учнівської олімпіади  
з інформаційних 
технологій 

3 І ступеня –  0 дипломів 
ІІ ступеня  –1 диплом 
ІІІ ступеня –1 диплом 
 

12 Всеукраїнський  ІV етап Всеукраїнської 
учнівської олімпіади  
з інформатики 

3 І ступеня –  0 дипломів 
ІІ ступеня –  0 дипломів 
ІІІ ступеня –  0 дипломів 

13 Всеукраїнський  IV етап Всеукраїнської 
учнівської олімпіади  
з математики 

7 IІI ступеня –1 диплом 

14 Всеукраїнський  ІV етап Всеукраїнської 
учнівської олімпіади  
з російської мови та 
літератури 
 

3 ІІ ступеня – 2 дипломи  
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15 Всеукраїнський  IV етап Всеукраїнської 

учнівської олімпіади  
з правознавства 

5 II ступеня – 1 диплом 
IIІ ступеня – 2 дипломи 

16 Всеукраїнський  IV етап Всеукраїнської 
учнівської олімпіади  
з історії 

6 І ступеня –  3 дипломи 
ІІ ступеня –  2 дипломи 
ІІІ ступеня –  1 диплом 

17 Всеукраїнський  IV етап Всеукраїнської 
учнівської олімпіади  
з хімії 

7 IІ ступеня – 1 диплом 
IІI ступеня – 2 дипломи 
 

18 Всеукраїнський  ІV етап Всеукраїнської 
учнівської олімпіади  
з української мови та 
літератури 

11 І ступеня – 0 дипломів 
ІІ ступеня – 1 диплом 
ІІІ ступеня – 3 дипломи 

 
З метою участі учнів загальноосвітніх навчальних закладів області в наступному етапі 

змагань, науково-педагогічним, педагогічними працівниками Сумського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти у лютому-березні проведено відбірково-тренувальні 
збори. 

ІV етап Всеукраїнських учнівських олімпіад – 2018 відбувся у період – березень- 
квітень 2018 р. 

Команда учнів-учасників ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2009-2018 
становила: 2009-2010 н.р.  83 учасника, 2010-2011 н.р. – 79 учасників, 2011-2012 н.р. –  
84 учасника, 2012-2013 н.р. – 76 учасників, 2013-2014 н.р. – 84 учасника, 2014-2015 н.р. 
становила  81 учасник, 2015-2016 н.р. – 77 учасників, 2016-2017 – 83 учасники, 2017-2018 – 
99 учасників. У розрізі навчальних предметів та отриманих призових дипломів, 
результативність участі команди учнів Сумської області в ІV етапі Всеукраїнських 
учнівських олімпіад подано в таблиці. 
 Загальна кількість призових дипломів команд учнів-учасників ІV етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад за сім років: 2011-2012 н.р. – 37 дипломів, 2012-2013 
н.р.  32 дипломи, 2013-2014 н.р. – 42 дипломи, 2014-2015 н.р. – 41 диплом, 2015-2016 н.р. – 
46 дипломів, 2016-2017 н.р. – 42 дипломів, 2017-2018 – 47 дипломів. 

У діаграмному варіанті це має наступний вигляд: 
 

 
Рис. 5.6.4. Кількість призових дипломів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад  

(у розрізі 2012-2018 рр.) 
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Таблиця 5.6.12 
Кількість призових дипломів (І, ІІ, ІІІ місця) на IV етапі Всеукраїнських 

учнівських олімпіадах у 2016-2017, 2017-2018 навчальних роках 
 

IV етап 2017-2018 IV етап 2016-2017 

Предмети 

к-
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І ІІ ІІІ 

ди
пл

ом
 у

ча
сн
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а 

%
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ул

ьт
а-

ти
вн

ос
ті

 

українська 
мова та 
література 

11 4 0 1 3 7 36,4 12 8 0 5 3 4 66,7 

історія 6 6 3 2 1 0 100 4 3 0 3 0 1 75 

трудове 
навчання 

6 6 1 3 2 0 100 5 5 1 1 3 0 100 

інформаційні 
технології 

3 2 0 1 1 1 66,7 3 1 0 0 1 2 33,3 

математика 7 1 0 0 1 6 14,3 4 2 0 1 1 2 50 

правознавство 5 3 0 1 2 2 60 6 3 0 1 2 3 50 

російська мова 
та література 

3 2 0 2 0 1 66,7 1 1 0 0 1 0 100 

екологія 3 1 0 0 1 2 33,3 2 1 0 0 1 1 50 

хімія 7 3 0 1 2 4 42,9 6 2 0 1 1 4 33,3 

фізика 4 2 0 0 2 2 50 4 0 0 0 0 4 0 

німецька мова  7 3 0 2 1 4 42,9 2 1 1 0 0 1 50 

французька 
мова 

1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 100 

англійська 
мова 

8 4 0 3 1 4 50 6 1 1 0 0 5 16,7 

астрономія 2 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 3 0 

економіка 6 2 0 1 1 4 33,3 6 4 0 3 1 2 66,7 

географія 9 2 0 1 1 7 22,2 10 5 0 2 3 5 50 

біологія 8 6 1 1 4 2 75 5 4 1 1 2 1 80 

інформатика 3 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 3 0 

разом 99 47 5 19 23 52 47,5 83 42 4 18 20 41 50,6 
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Рис. 5.6.5. Кількість учасників та призерів IV етапу з кожного навчального предмету 
у 2018 році 
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Таблиця 5.6.13 
 

Список 
учнів-переможців ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2018 року  

 

№ 
з∕п 

Навчальний 
предмет ПІБ Заклад освіти Призове 

місце 
 

1 2 3 4 5 
1 Лагута Богдан 

Сергійович 
Конотопська гімназія Конотопської міської 
ради Сумської області 

– 

2 

Астрономія 

Лисенко Микола 
Валерійович 

Конотопська гімназія Конотопської міської 
ради  Сумської області 

– 

3 Чередниченко 
Максим 
Євгенович 

Пологівський навчально-виховного комплекс: 
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – 
дошкільний навчальний заклад 
Чернеччинської сільської ради Охтирського 
району Сумської області 

ІІІ 

4 Костюков Сергій 
Васильович 

Комунальна установа Сумська спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів № 17, м. Суми, Сумської 
області 

– 

5 Лаврик Данило 
Дмитрович 

Комунальна установа Сумська спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів № 17, м. Суми, Сумської 
області 

ІІІ 

6 

Фізика 

Балим Денис 
Сергійович 

Комунальна установа Сумська класична 
гімназія Сумської міської ради Сумської 
області 

– 

7 Захарченко 
Володимир 
Володимирович 

Кам’янська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів Тростянецької районної ради 
Сумської області 

ІІ 

8 Сосєдська 
Катерина 
Олегівна 

Комунальна установа Сумська класична 
гімназія Сумської міської ради 

– 

9 Ковальова 
Катерина Іванівна 

Комунальна установа Сумська класична 
гімназія Сумської міської ради 

ІІІ 

10 Баштанова 
Анастасія 
Олегівна 

Комунальна установа Сумська класична 
гімназія Сумської міської ради 

ІІІ 

11 Кулагіна 
Єлизавета 
Сергіївна  

Комунальна установа Сумська гімназія № 1,  
м. Суми, Сумської області 

І 

12 Шевченко 
Владислав 
Олександрович 

Шосткинська спеціалізована школа  
I-III ступенів № 1 Шосткинської міської ради 
Сумської області 

– 

13 Ліщина Вадим 
Євгенович  

Лебединська спеціалізована школа  
І-ІІІ ступенів № 7 Лебединської міської ради 
Сумської області 

ІІІ 

14 

Біологія 

Кіріченко Олена 
Олександрівна 

Комунальний заклад Сумської обласної ради 
«Сумська обласна гімназія-інтернат для 
талановитих та творчо обдарованих дітей» 

ІІІ 

15 Федік Катерина 
Миколаївна 

Студенецький навчально-виховний комплекс: 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 
дошкільний навчальний заклад «Берізка» 
Глухівської районної ради Сумської області 

– 

16 

Екологія 
 
 
 
 
 
 

Марченко Альона 
Сергіївна 

Опорний заклад Великочернеччинська 
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів Сумської 
районної ради Сумської області 

ІІІ 



 
 

193 

1 2 3 4 5 
17 Екологія Кірій Анастасія 

Станіславівна 
Опорний заклад Великочернеччинська 
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів Сумської 
районної ради Сумської області 

– 

18 Єрмоленко Анна 
Олександрівна 

Охтирська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 1 Охтирської міської ради 
Сумської області 

– 

19 Забловська 
Ангеліна 
Олександрівна 

Середино-Будська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 1 Середино-Будської районної 
ради Сумської області 

– 

20 Воробйова Оксана 
Андріївна 

Шосткинська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 5 Шосткинської міської ради 
Сумської області 

ІІ 

21 Войченко Євген 
Сергійович 

Охтирська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 1 Охтирської міської ради 
Сумської області 

ІІІ 

22 Кравченко 
Дмитро 
Валерійович 

Кролевецька спеціалізована школа  
І-ІІІ ступенів № 3 Кролевецької районної ради 
Сумської області 

– 

23 Бондаренко 
Максим 
Валерійович 

Роменська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 5 Роменської міської ради 
Сумської області 

– 

24 Чернов Федір 
Олександрович 

Охтирська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 5 ім. Р.К. Рапія Охтирської 
міської ради Сумської області 

– 

25 Тукман Владислав 
Сергійович 

Слобідський навчально-виховний комплекс: 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 
дошкільний навчальний заклад Слобідської 
сільської ради Буринського району Сумської 
області 

– 

26 

Географія 

Москаленко Дар’я 
Сергіївна 

Тулущанський навчально-виховний комплекс: 
«загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 
заклад» Конотопської районної ради Сумської 
області 

– 

27 Московець 
Степан 
Сергійович  

Роменська спеціалізована загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 2 ім. акад. А.Ф. Йоффе 
Роменської міської ради Сумської області 

ІІ 

28 Татарченко Юлія 
Миколаївна 

Комунальна установа Сумська спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів № 7 імені Максима 
Савченка Сумської міської ради Сумської 
області 

– 

29 Прощенко Вадим 
Сергійович 

Комунальна установа Сумська спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів № 10 
 ім. Героя Радянського Союзу О. Бутка, 
м. Суми, Сумської області 

– 

30 Єрьоменко Анна 
Олексіївна 

Шосткинський навчально-виховний комплекс: 
спеціалізована школа І-ІІ ступенів – ліцей 
Шосткинської міської ради Сумської області 

– 

31 Супрун Юлія 
Олександрівна 

Комунальна установа Сумська спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів № 10  
ім. Героя Радянського Союзу О. Бутка, 
 м. Суми, Сумської області 

ІІІ 

32 

Економіка 

Вольвач Вікторія 
Сергіївна 

Комунальна установа Сумська спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів № 17, м. Суми, Сумської 
області 

– 
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33 Самойлов 

Олександр 
Сергійович 

Шосткинська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 11 Шосткинської міської ради 

ІІІ 

34 Боровик Валерій 
Євгенович 

Глухівська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 3 Глухівської міської ради 

ІІ 

35 Сергієнко Богдан 
Юрійович 

Глухівська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 1 Глухівської міської ради 

ІІІ 

36 Носкова Анастасія 
Олегівна 

Кролевецька спеціалізована школа  
І-ІІІ ступенів № 3 Кролевецької районної ради  

І 

37 Харченко Аміна 
Михайлівна 

Кролевецька спеціалізована школа  
І-ІІІ ступенів № 3 Кролевецької районної ради 

ІІ 

38 

Трудове 
навчання 
 

ЯрошенкоСофія 
Олегівна 

Комунальна установа Сумська загальноосвітня 
школа  І-ІІІ ступенів №27  м. Суми 

ІІ 

39 Кисляк Богдан 
Павлович 

Комунальна установа Сумська загальноосвітня  
школа І-ІІІ ступенів № 21, м. Суми, Сумської 
області 

І 

40 Коваленко Богдан 
Олександрович 

Комунальна установа Сумська загальноосвітня  
школа І-ІІІ ступенів № 21, м. Суми, Сумської 
області 

ІІ 

41 Берлінський 
Ярослав 
Владленович 

Шосткинський навчально-виховний комплекс: 
спеціалізована школа І-ІІ ступенів – ліцей 
Шосткинської міської ради Сумської області 

І 

42 Півень Владислав 
Сергійович 

Комунальна установа Сумська загальноосвітня  
школа І-ІІІ ступенів № 21, м. Суми, Сумської 
області 

ІІ 

43 Ткаченко Артем 
Павлович 

Охтирська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 3 Охтирської міської ради 
Сумської області 

ІІІ 

44 

Історія 

Мацькович Олеся 
Петрівна 

Комунальна установа Сумська спеціалізована 
школа  І-ІІІ ступенів  № 7 імені Максима 
Савченка Сумської міської ради  

І 

45 Кириченко 
Альона Іванівна 

Тростянецька спеціалізована школа   
І-ІІІ ступенів № 2 Тростянецької міської ради 
Сумської міської ради 

– 

46 Зайка Валерія 
Андріївна 

Охтирська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 1 Охтирської міської ради 
Сумської області 

– 

47 Скляр Марія 
Олексіївна 

Охтирська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 1 Охтирської міської ради 
Сумської області 

ІІІ 

48 Дмитриченко 
Катерина 
Олексіївна 

Тростянецька спеціалізована школа  
І-ІІІ ступенів № 5 Тростянецької міської ради 
Сумської області 

ІІІ 

49 

Правознавство 

Павленко Крістіна 
Олександрівна 

Шосткинська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 7 Шосткинської міської ради 
Сумської області 

ІІ 

50 Мамонт Юлія 
Сергіївна 

Шосткинський навчально-виховний комплекс: 
спеціалізована школа І-ІІ ступенів – ліцей 
Шосткинської міської ради Сумської області 

– 

51 Зубко Ростислав 
Миколайович 

Комунальна установа Сумська класична 
гімназія Сумської міської ради 

– 

52 Стефанишин 
Аліна Іванівна 

Конотопська гімназія Конотопської міської 
ради Сумської області 

– 

53 Попов Олександр 
Вікторович 

Комунальна установа Сумська класична 
гімназія Сумської міської ради 

ІІІ 

54 

Математика 

Прощенко Вадим 
Сергійович 

Комунальна установа Сумська спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів № 10  

– 
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ім. Героя Радянського Союзу  О. Бутка,  
м. Суми, Сумської області 

55 Супрун Юлія  
Олександрівна 

Комунальна установа Сумська спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів № 10 ім. Героя 
Радянського Союзу О. Бутка, м. Суми, 
Сумської області 

– 

56 

Математика 

Тєлєтов Дмитро 
Олександрович 

Комунальна установа Сумська класична 
гімназія Сумської міської ради 

– 

57 Рижкова 
Анастасія 
Андріївна 

Комунальна установа Сумська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 18 Сумської міської 
ради Сумської області 

– 

58 Фролова Софія 
Олегівна 

Комунальна установа Сумська спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів № 17, м. Суми, Сумської 
області 

– 

59 Калантаєнко 
Наталія Юріївна 

Конотопська гімназія Конотопської міської 
ради Сумської області 

– 

60 Ісаєва Олена 
Миколаївна 

Комунальна установа Сумська спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів № 25, м. Суми, Сумської 
області 

ІІІ 

61 Сіробаба Валерія 
Олександрівна 

Комунальна установа Сумська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 21, м. Суми, Сумської 
області 

ІІІ 

62 Іванченко 
Анастасія 
Романівна 

Великочернеччинська спеціалізована школа  
І-ІІІ ступенів Сумської районної ради 
Сумської області 

 

63 Мацькович Софія 
Петрівна 

Комунальна установа Сумська спеціалізована 
школа I-III ступенів № 7 імені Максима 
Савченка Сумської міської  ради Сумської 
області 

ІІ 

64 Марченко Валерія 
Андріївна 

Опорний заклад Великочернеччинська 
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів Сумської 
районної ради Сумської області 

ІІІ 

65 Артюшенко 
Єлизавета 
Олександрівна 

Комунальна установа Сумська спеціалізована 
школа I-III ступенів № 9, м. Суми, Сумської 
області 

– 

66 Фролова Каміла 
Сергіївна 

Шосткинський навчально-виховний комплекс: 
спеціалізована школа І-ІІ ступенів – ліцей 
Шосткинської міської ради  

– 

67 

Українська 
мова та 
література 

Салій Тетяна 
Вікторівна 

Конотопська гімназія Конотопської міської 
ради  

– 

68 Доля Артем 
Олексійович 

Комунальна установа Сумська класична 
гімназія Сумської міської ради 

ІІІ 

69 Книш Андрій 
Борисович 

Комунальна установа Сумська класична 
гімназія Сумської міської ради 

– 

70 Яхненко 
Владислава 
Юріївна 

Комунальна установа Сумська класична 
гімназія Сумської міської ради 

– 

71 Романько  
Микита 
Олегович 

Шосткинський навчально-виховний комплекс: 
спеціалізована школа І-ІІ ступенів – ліцей 
Шосткинської міської ради Сумської  області 

ІІ 

72 Тюльпа  
Максим 
Олександрович 

Глухівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 3 Глухівської міської ради Сумської  області 

ІІІ 

73 

Хімія 
 

Садчіков  
Георгій  
Ігорович 
 

Комунальна установа Сумська класична 
гімназія Сумської міської ради 

– 
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74 Барун Павло 

Олександрович 
Шосткинський навчально-виховний комплекс: 
спеціалізована школа І-ІІ ступенів – ліцей 
Шосткинської міської ради Сумської  області 

– 

75 Бойченко 
Анастасія Юріївна 

Комунальна установа Сумська спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів № 10  
ім. Героя Радянського Союзу О. Бутка   
м. Суми  Сумської області 

ІІ 

76 Донець Агнесса 
Олександрівна 

Охтирська гімназія Охтирської міської ради 
Сумської області 

– 

77 Анікушин Данило 
Романович 

Шосткинська гімназія Шосткинської міської 
ради Сумської області 

– 

78 Пуріс Катерина 
Сергіївна   

Шосткинська гімназія Шосткинської міської 
ради Сумської області 

– 

79 Воронін Дмитро 
Ігорович 

Комунальна установа Сумська спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів  
№ 10 ім. Героя Радянського Союзу  
О. Бутка, м. Суми Сумської області 

ІІІ 

80 Стрибуль Ольга 
Олександрівна 

Шосткинська гімназія Шосткинської міської 
ради Сумської області  

– 

81 

Німецька 
мова 

Завгородня Таїсія 
Володимирівна 

Комунальна установа Сумська гімназія № 1   
м. Суми  Сумської області 

ІІ 

82 Французька 
мова 

Сіроштан 
Владислава 
Сергіївна 

Комунальна установа Сумська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 20 м. Суми Сумської 
області 

– 

83 Пономаренко 
Дарія Сергіївна 

Комунальна установа Сумська класична 
гімназія Сумської міської ради Сумської 
області 

ІІ 

84 Маринич Дарина 
В’ячеславівна 

Комунальна установа Сумська класична 
гімназія Сумської міської ради Сумської 
області 

– 

85 Дорошенко 
Катерина 
Олексіївна 

Роменська спеціалізована загальноосвітня 
школа I-III ступенів № 2  
ім. акад. А.Ф. Йоффе Роменської міської ради  
Сумської області 

– 

86 Дубініна Софія 
Олександрівна 

Комунальна установа Сумська спеціалізована 
школа  I-III ступенів № 25 м. Суми Сумської 
області 

– 

87 Колдовська Єва 
Олександрівна 

Комунальна установа Сумська спеціалізована 
школа I-III ступенів № 9 м. Суми Сумської 
області 

– 

88 Наливайко Юлія 
Юріївна 

Роменська спеціалізована загальноосвітня 
школа I-III ступенів № 2 ім. акад. А.Ф. Йоффе 
Роменської міської ради Сумської області 

ІІ 

89 Куценко Євгеній 
Миколайович 

Лебединська загальноосвітня школа  
I-III ступенів № 7 Лебединської міської ради 
Сумської області 

ІІ 

90 

Англійська 
мова 

Сірік Марія 
Олександрівна 

Шосткинська гімназія Шосткинської міської 
ради Сумської області 

ІІІ 

91 Семенистий 
Андрій 
Сергійович 

Шосткинський навчально-виховний комплекс: 
спеціалізована школа І-ІІ ступенів-ліцей 
Шосткинської міської ради 

ІІ 

92 Кузьмук Данила 
Андрійович 

Комунальна установа Сумська спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів № 10 ім. Героя 
Радянського Союзу О. Бутка м. Суми  

ІІІ 

93 

Інформаційні 
технології 

Синявська Євгенія 
Романівна 

Шосткинський навчально-виховний комплекс: 
спеціалізована школа І-ІІ ступенів – ліцей 
Шосткинської міської ради 

– 
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94 Семенистий 

Андрій 
Сергійович 

Шосткинський навчально-виховний комплекс: 
спеціалізована школа І-ІІ ступенів-ліцей 
Шосткинської міської ради 

– 

95 Кравченко Роман 
Вадимович 

Роменська спеціалізована загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 1  
ім. П.І. Калнишевського Роменської міської 
ради 

– 

96 

Інформатика 
 

Михайленко 
Денис 
Олександрович 

Кролевецька загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів №5 Кролевецької районної ради 

– 

97 Мартиненко 
Каріна Іванівна 

Лебединська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 1 Лебединської міської ради 
Сумської області 

– 

98 Тищенко Дарія 
Юріївна 

Комунальна установа Сумська спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів  
№ 10  ім. Героя Радянського Союзу  
О. Бутка, м. Суми, Сумської області 

ІІ 

99 

Російська 
мова та 
література 

Абрамець 
Владислава 
Євгенівна 

Комунальна установа Сумська класична 
гімназія Сумської міської ради Сумської 
області 

ІІ 

 
На допомогу вчителям області на сайті інституту функціонує мобільна сторінка 

методиста, де викладено та оновлюються інструктивно-методичні рекомендації щодо 
проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, особливості організації проведення 
ІІІ та участі учнів області в ІV етапі відповідних змагань. 
 

5. 7. Науково-методичний супровід виховної роботи 
 

Система виховної роботи в закладах загальної середньої освіти області спрямована на 
формування суспільної потреби у вихованні особистості, соціальної активності та 
громадянської свідомості молоді, що зафіксовано в Конституції України, законах України 
«Про освіту», «Про загальну середню освіту», Постанові Кабінету Міністрів України  
від 03.11.1993 № 896 «Про Державну національну програму «Освіта» («Україна ХХІ 
століття»), Указі Президента України від 25.01.2012 № 32/2012 «Питання сприяння розвитку 
громадянського суспільства в Україні», у Концепції громадянського виховання особистості в 
умовах розвитку української державності, Концепції громадянської освіти в школах України, 
Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, у Державному 
стандарті базової і повної середньої освіти, в Основних орієнтирах виховання учнів  
1-11-х класів загальноосвітніх закладів України. 

Головними завданнями науково-методичної роботи в Сумському обласному інституті 
післядипломної педагогічної освіти в 2018 році за напрямом «Виховна робота» окреслено 
підвищення кваліфікації педагогічних працівників; надання дієвої допомоги педагогічним 
працівникам у формуванні їх професійної компетентності, а саме: ознайомлення педагогів із 
результатами наукових досліджень, матеріалами передового педагогічного досвіду з 
виховної роботи, з інноваційними формами й методами виховної роботи в закладах загальної 
середньої освіти області. 

У 2018 році, відповідно до плану роботи СОІППО, проведено регіональні, обласні 
науково-практичні семінари, засідання Школи молодого управлінця, методичні порадники. 

Протягом року надано консультації керівникам закладів загальної середньої освіти, 
заступникам директорів з виховної роботи, педагогам-організаторам закладів загальної 
середньої освіти області з питань організації виховного процесу: планування, контролю та 
аналізу виховної діяльності,  організації роботи органів учнівського самоврядування, 
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національно-патріотичного виховання учнів,  організації роботи з учнями «групи ризику» 
тощо (таблиця 5.7.1). 

Таблиця 5.7.1 
 

Форми організації науково-методичної роботи за напрямом «Виховна робота» 
 

№
 з

/п
 

ПІБ Статус, тема заходу Дата 
проведення 

Кіль-
кість 
учас-
ників 

Форма підбиття 
підсумків 

 

1 2 3 4 5 6 
1 Іващенко І.І. Методичний порадник 

Контрольно-аналітична 
діяльність заступника 
директора з навчально-виховної 
роботи 

24.01.2018 16 Прес-реліз, 
методичні 

рекомендації 

2 Іващенко І.І. Обласний науково-
практичний семінар 
Спрямування змісту й 
організації освітнього процесу 
на формування в учнів 
загальнокультурної грамотності   
в умовах становлення нової 
української школи (за 
результатами науково-
методичної співпраці 
Білопільської спеціалі-зованої 
школи І-ІІІ ступенів № 1 
Білопільської районної ради з 
Інститутом  проблем виховання 
НАПН України) 

21.03.2018 38 Прес-реліз, 
методичні 

рекомендації 

3 Іващенко І.І. Обласна школа молодого 
управлінця 
Організація методичної 
роботи на діагностичній 
основі в закладах загальної 
середньої освіти 

24.04.2018 16 Прес-реліз, 
методичні 

рекомендації 

4 Іващенко І.І. Методичний порадник 
Тайм-менеджмент заступника 
директора з навчально-виховної 
роботи 

14.06.2018 10 Прес-реліз, 
методичні 

рекомендації 

5 Іващенко І.І. Регіональний семінар-
практикум 
Національно-патріотичне 
виховання учнівської молоді 
як невід’ємний чинник 
розвитку національної 
свідомості, громадянської 
активності підростаючого 
покоління в контексті нової 
української школи 

10.10.2018 24 Прес-реліз, 
методичні 

рекомендації 

6 Перлик В.В., 
Іващенко І.І. 

Обласний семінар-
практикум 
Інформаційно-комунікаційні 
технології в управлінні 
сучасним закладом освіти 

17.10.2018 36 Прес-реліз, 
методичні 

рекомендації 
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Для забезпечення відповідного рівня підвищення кваліфікації протягом 2018 року в 
Комунальному закладі Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 
здійснено підвищення кваліфікації керівних кадрів за категоріями: 

– заступники з виховної роботи – 19 слухачів (1 група);  
–  педагоги-організатори – 58 слухачів (2 групи); 
– вихователі  груп продовженого дня – 56 слухачів (2 групи); 
– керівники гуртків – 108 слухачів (5 груп). Усього – 241 слухач. 
З метою забезпечення безперервної післядипломної освіти з напряму «Виховна 

робота» до навчально-тематичних планів підвищення кваліфікації заступників директорів з 
виховної роботи для розгляду включено питання, що стосуються сучасної методики 
організації виховної роботи в закладі загальної середньої освіти, а саме:  

– державна політика у сферах соціалізації та виховання в сучасних умовах; 
– взаємодія різних факторів соціалізації;  
– загальна характеристика провідних методів та технологій процесу виховання; 
– методика організації педагогічної взаємодії (масової, міжгрупової, групової та 
індивідуальної) у життєдіяльності інститутів виховання; 
– особливості національно-родинного та патріотичного виховання особистості; 
– розвиток дитини в умовах особистісно зорієнтованого виховання; 
– партнерство школи і сім’ї – розвиток творчої особистості; 
– громадянське виховання особистості в умовах розвитку української державності; 
– учнівське самоврядування: історико-ретроспективний аналіз. 
З метою підвищення рівня психолого-педагогічної підготовки слухачів курсів 
проведено  спецкурси: 
– «Психолого-педагогічні аспекти профілактики булінгу в освітньому середовищі»; 
– «Психологія попередження та вирішення конфліктів у закладах освіти»; 
– «Профілактика торгівлі людьми»; 
– «Інклюзивна освіта». 
З метою надання дієвої допомоги педагогічним працівникам у формуванні їх 

професійної компетентності, ознайомлення педагогів із результатами наукових досліджень, з 
інноваційними формами й методами виховної роботи в закладах загальної середньої освіти 
КЗ СОІППО підготовлено й видано методичні посібники, брошури, надруковано статті: 

1.  Іващенко І. І. Організація виховної роботи в закладі загальної середньої освіти /  
І. І. Іващенко. – Суми. : НВВ СОІППО. – 2018. – 150 с. 

2. Іващенко І.І. Методичні рекомендації для заступників директорів з виховної роботи 
щодо організації виховного процесу в закладах загальної середньої освіти в 2018-2019 
навчальному році [Електронний ресурс.]. – Режим доступу: sumy.oippo@gmail.com. 

3. Захарченко І.О. Толерантне спілкування – один із засобів ефективного впливу на 
особистість / І. О. Захарченко // Педагогічна трибуна. – 2018. – № 1.– С. 8-9. 

4. Захарченко І.О. Толерантність – ціннісна складова полікультурної компетентності 
особистості учня/ І. О. Захарченко // Педагогічна трибуна. – 2018. – № 5.– С. 3-4. 

З метою ознайомлення педагогів із матеріалами передового педагогічного досвіду з 
виховної роботи в 2018 році оновлено банк даних досвіду виховної роботи в закладах 
загальної середньої освіти Сумської області за такими напрямами: «Національно-
патріотичний», «Громадянський», «Військово-патріотичний», «Родинно-сімейний», 
«Морально-духовний», «Естетичний», «Екологічний», «Превентивний», «Формування 
здорового способу життя», «Управлінський». 
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5. 8. Науково-методичний супровід інклюзивної освіти 
 

Роль післядипломної освіти, як самостійної галузі психолого-педагогічної діяльності, 
особливо зросла у зв’язку з актуальністю концепції безперервної освіти. Головною метою 
системи післядипломної освіти за напрямом інклюзивної освіти є формування інклюзивної 
компетентності педагога як інтегративної особистісної складової, що зумовлює здатність 
здійснювати професійні функції у процесі інклюзивного навчання. 

Реалізація цього завдання здійснюється за допомогою: 
 підвищення фахової кваліфікації педагогів закладів загальної середньої освіти та 

спеціальних навчальних закладів у напряму роботи з дітьми з особливими освітніми 
потребами в умовах інклюзивної та інтегративної форми навчання; 

 ознайомлення освітянського загалу області з новітніми досягненнями методики 
навчання й виховання дітей з особливими освітніми потребами. 

Для досягнення зазначених цілей у Сумському обласному інституті післядипломної 
педагогічної освіти організовано проведення курсів підвищення кваліфікації та методичних 
заходів. Так, з метою просвітницько-виховної та методичної роботи серед педагогічних 
працівників області, у 2018 році за напрямом інклюзивного та інтегрованого навчання було 
організовано та проведено 4 семінари (таблиця 5.8.1), а також тренінги «Розвиток 
інклюзивного освітнього простору в Сумській області» (квітень-травень 2018 КЗ СОІППО ). 

 

Таблиця 5.8.1 
 

Форми науково-методичної роботи з педагогами області 
інклюзивного супроводу навчально-виховного процесу 

 

№
 з

/п
 

ПІБ Статус, тема заходу Дата 
проведення 

Загальна 
кількість 
учасників Форма 

підбиття 
підсумків 

1 Прядко Л.О. 
Калюжна Н.О. 

Обласний семінар Організація 
освітнього процесу з дітьми з 
порушенням зору 

20.02.2018 
30 Методичні 

рекомендації 
2 Прядко Л.О. 

Федоренко Н.О. 
Обласний семінар-
практикум 
Специфічність педагогічного 
підходу до учнів з 
особливими освітніми 
потребами 

05.04.2018 

40 

Методичні 
рекомендації 

3 Прядко Л.О. 
Федоренко Н.О. 

Обласний семінар 
«Індивідуалізація навчання в 
інклюзивному навчальному 
закладі» 

03.05.2018 
30 

Методичні 
рекомендації 

4 Дідоренко О.М. Обласний семінар 
«Специфіка навчання дітей з 
порушеннями опорно-
рухового апарату в 
інклюзивному навчальному 
закладі» 

19.10.2018 

20 

Методичні 
рекомендації 

 
З метою підвищення фахової кваліфікації педагогів закладів загальної середньої 

освіти у напряму роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного 
навчання, КЗ СОІППО: 
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– проведено проблемно-тематичні курси «Організаційно-методичні засади 
інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами» у для вчителів різних 
спеціальностей, асистентів учителів (26 осіб); 

– проведено курси за вибором «Психолого-педагогічні аспекти реалізації завдань 
інклюзії педагогами закладів освіти різного типу» (29 осіб); «Готовність вчителя до 
реалізації до реалізації освітнього процесу у сучвсному просторі: інклюзивне навчання, 
гіперактивні учні, ліворукі діти» (28 особи); «Технологія реалізації інклюзивної освіти»  
(53 особи). 

З метою забезпечення методичного супроводу інклюзивної форми навчання для 
педагогів закладів загальної середньої освіти області КЗ СОІППО укладено методичні 
рекомендації (На допомогу керівнику інклюзивного навчального закладу: методичні 
рекомендації / укл.: Л.О. Прядко, Н.О. Калюжна, – Суми : НВВ СОІППО. – 2018. – 48 с.)  

З метою інформаційно-просвітницької діяльності функціонує й постійно 
поновлюється мобільна сторінка методиста з інклюзивного навчання (на офіційному Web-
сайті Сумського ОІППО); постійно надається методична допомога за потребою (усні 
консультації, надання необхідних навчальних програм тощо) методистам відділів (управлінь) 
освіти та педагогам закладів загальної середньої освіти, які працюють з дітьми з особливими 
освітніми потребами. 

 
5. 9. Науково-методичний супровід дошкільної освіти 

 
Діяльність методичної служби Сумської області у 2018 навчальному році  спрямована 

була на забезпечення якісної та доступної дошкільної освіти, упровадження у практику 
цілісного підходу до розвитку особистості, формування творчої людини, гармонійно 
розвиненої, компетентної  та здорової особистості;  упровадження сучасних інноваційних 
моделей освітнього процесу; створення оптимальних умов для якісного професійного 
зростання педагогічних, управлінських, методичних кадрів області, формування інноваційної 
культури педагога та якісне й ефективне розв’язання поставлених науково-методичних 
завдань для досягнення нової сучасної якості  дошкільної освіти. 

 Пріоритетними напрямами в методичній роботі закладів дошкільної освіти області є 
забезпечення цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей 
шляхом виховання, навчання, соціалізації та формування необхідних життєвих компетенцій 
дошкільників. 

З метою успішного виконання поставлених завдань методичний супровід діяльності 
системи дошкільної освіти регіону забезпечувався шляхом підготовки та проведення 
різноманітних форм методичної роботи, обласних науково-методичних заходів (таблиця 
5.9.1).  

Одним із основних завдань забезпечення якісної дошкільної освіти є 
трансформування наукових ідей у педагогічну практику. У 2018 році робота з використання 
інноваційних технологій була скоординованою наукою та методично. Педагоги закладів 
дошкільної освіти області використовували у практичній діяльності 50 традиційних методик 
та інноваційних  технологій виховання та навчання найменших. 

Упровадження інноваційних технологій в освітній процес сприяє якісному оновленню 
змісту освітнього процесу в закладах дошкільної освіти, забезпеченню активної пізнавальної, 
комунікативної, продуктивної діяльності, розвитку творчого та навичок самостійного 
критичного мислення у дітей, є основою реалізації особистісно орієнтованої моделі розвитку 
дитини та створює передумови для наступності у роботі дошкільної і початкової освіти. 
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Таблиця 5.9.1. 
Форми науково-методичної роботи 

з педагогічними працівниками дошкільних навчальних закладів 
 

№
 з

/п
 

ПІБ Статус, тема заходу 

Д
ат

а 
пр

ов
ед

ен
ня

 

Загальна 
кількість 
учасників 

 

Ф
ор

м
а 

пі
дб

ит
тя

 
пі

дс
ум

кі
в 

(н
ак

аз
, 

ли
ст

, п
уб

лі
ка

ці
я 

м
ат

ер
іа

лі
в 

та
 ін

.) 

 

1 2 3 4 5 7 
31.01.2018 31 
03.05.2018 37 

1. Міщенко Л.Б. Обласний дидактико-педагогічний 
колоквіум  
Забезпечення процесу наступності 
дошкільного закладу – початкової 
школи в умовах реформування освіти 

25.09.2018 42 

Методичні 
рекомендації 

2. Міщенко Л.Б. Авторська творча майстерня  
Хартман О.Ю., 
Волошиної І.В. 
Реалізація діяльнісного підходу у 
формуванні життєвої компетентності 
особистості дошкільника за 
програмою «Впевнений старт» 

13-
14.02.2018 

126 Організація, 
керівництво,
модерація 

3. Міщенко Л.Б. Методичний порадник 
Проблеми наступності дошкільної та 
початкової освіти: реалії та 
перспективи етодичний порадник 

14.03.2018 37 Методичні 
рекомендації 

4. Міщенко Л.Б. Обласний  науково-практичний 
семінар  
Організація літнього оздоровлення в 
закладах дошкільної освіти 

29.03.2018 49 Методичні 
рекомендації 

18.04.2018 32 5. Міщенко Л.Б. Обласна методична студія 
Соціально-економічна освіта 
дошкільників – сучасний погляд  
(за освітнім проектом «Афлатот») 

08.11.2018 32 
Методичні 
рекомендації 

6. Міщенко Л.Б. Обласна творча група 
Використання методів і прийомів 
мнемотехніки в освітньому процесі 
закладу дошкільної освіти 

22.05.2018 16 Методичні 
рекомендації  
 

15..05.2018 48 7. Міщенко Л.Б. Обласна нарада-семінар 
13.12.2018 54 

Матеріали 
заход  

8. Міщенко Л.Б. Інструктивно-методичний 
семінар щодо початку  
2018-2019 н. р. 

28.08.2018 54 Методичні 
рекомендації 

9. Міщенко Л.Б. Обласний  науково-практичний 
семінар 
Інноваційні підходи до формування 
мовленнєвої компетенції дитини 
дошкільного віку 

30-31.10. 
2018 

52 Методичні 
рекомендації 

10. Міщенко Л.Б. Обласна творча група 
Практичне застосування методів та 
прийомів мнемотехніки в освітньому 
процесі закладу дошкільної освіти 

15.11.2018 16 Методичні 
рекомендації 

11. Міщенко Л.Б. Обласний День дошкілля 22.11.2018 138 Матеріали 
заходу 

12. Міщенко Л.Б. Обласна панорама педагогічних ідей  
«Світ дошкілля» 

18.12.2018 120 Матеріали 
заходу 
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Забезпеченню своєчасного і повноцінного розвитку дитячої особистості з перших 
років життя сприяє впровадження в педагогічний процес закладів дошкільної освіти 
сучасних експериментально апробованих освітніх технологій: відповідно до меморандуму 
про співпрацю у сфері дошкільної освіти між Міністерством освіти і науки України та 
міжнародною фундацією «Aflatoun International» (Нідерланди), з метою впровадження в 
освітньо-виховний процес закладів дошкільної освіти основ соціальної та фінансової освіти 
дітей дошкільного віку в п’яти базових закладах дошкільної освіти області (м. Конотоп, м. 
Суми, м. Охтирка, м. Глухів, м. Кролевець) триває впровадження програми «Афлатот». 
Використання зазначеної програми дасть можливість допомогти дітям усвідомити їх 
потенціал, щоб зробити світ кращим, отримати фінансову (економічну) грамотність та 
позитивний соціальний досвід. 

Комунальний заклад КЗ СОІППО  здійснює методичний супровід діяльності закладів 
дошкільної освіти області (м. Глухів, м. Лебедин, м. Охтирка, м. Ромни, м. Суми,  
м. Шостка та Білопільський, Кролевецький, Краснопільський, Недригайлівський, Сумський 
райони) з упровадження сучасної освітньої авторської технології Геннадія Чепурного 
«Мнемотехніка: технологія ефективного засвоєння інформації в умовах сучасної освіти». 
Застосування у практичній діяльності зазначеної технології дає можливість педагогам разом 
з дітьми перетворювати складну для засвоєння інформацію на зрозумілу; формуванню 
асоціативних зв’язків; засвоєнню текстової та цифрової інформації (віршів, текстів термінів, 
схем,  таблиць) на рівні практичного застосування. 

В умовах освітньої реформи «Нова українська школа», що здійснюється 
Міністерством освіти і науки України, важливим завданням є саме забезпечення наступності 
між дошкільною та початковою ланками освіти. Саме тому, оновлено редакцію програми 
розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» у відповідності до Базового 
компоненту дошкільної освіти України, що відповідають положенням концепції  освітньої 
реформи «Нова українська школа». У 2017-2018 навчальному році інститутом здійснювався 
методичний супровід нової програми, за якою працювали заклади дошкільної освіти м. 
Охтирка (2), м. Ромни (1), м. Суми (1), Краснопільської селищної ради (1). У 2018-2019 
навчальному році 58 закладів з 21 району (міста, ОТГ) працюють  за  оновленою програмою. 

КЗ СОІППО надає методичну допомогу  щодо опанування новітніх програм 
педагогічними працівниками закладів дошкільної освіти у 2018-2019 навчальному році: 
«Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку» (автор Н. Гавриш,  
О. Пометун) – 28 закладів з 11 районів (міст, ОТГ); Парціальна програма з розвитку 
соціальних навичок ефективної взаємодії дітей від 4 до 6-7 років «Вчимося жити разом» – 18 
закладів з 8 районів (міст, ОТГ); Програма розвитку дитини від 2 до 6 років «Безмежний світ 
гри з LEGO» – 59 закладів з 14 районів (міст, ОТГ); програма «STREAM-освіта або 
Стежинки у Всесвіт» – 45 закладів з 11 районів (міст, ОТГ). 

Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 
надає методичну допомогу у впровадженні в закладах дошкільної освіти області: 
педагогічних ідей С. Русової (м. Суми, м. Конотоп, Білопільський та Кролевецький райони),  
В. Сухомлинського (м. Суми, м. Конотоп, Кролевецький район); педагогіки М. Монтесорі  
(м. Суми, м. Лебедин, м. Глухів, м. Шостка, Кролевецький район); Вальдорфської педагогіки  
(м. Суми, м. Шостка); технології раннього навчання Г. Домана, М. Зайцева (м. Суми,  
м. Тростянець, м. Конотоп, м. Ромни, Буринський, Кролевецький, Недригайлівський, 
Путивльський райони); технології розвитку винахідливих завдань; технології художньо-
мовленнєвої діяльності Н. Гавриш (м. Суми, м. Глухів, м. Конотоп, м. Ромни, м. Охтирка); 
методики розвитку творчих здібностей на заняттях з малювання; елементів музичного 
виховання Карла Орфа (м. Суми, м. Лебедин, м. Охтирка, м. Шостка, Кролевецький район); 
психолого-педагогічного проектування взаємодії дорослого і дитини Т. Піроженко; 
технології фізкультурно-оздоровчого спрямування: технологія фізичного виховання дітей М. 
Єфименка (елементи використовують м. Суми, м. Конотоп, м. Шостка), 
здоров’яформуючої системи Л. Лохвицької, оздоровча Суджок технологія, оздоровча 
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технологія Б. Нікітіна та О. Нікітіної, авторська методика оздоровчо-корекційної гімнастики 
«Богатир» Ю. Корж (м. Суми, Білопільський та Краснопільський райони). 

З метою успішного виконання поставлених завдань методичний супровід діяльності 
системи дошкільної освіти регіону забезпечувався шляхом підготовки та проведення 
різноманітних форм методичної роботи, обласних науково-методичних заходів. 

З метою надання дієвої допомоги педагогічним працівникам у формуванні їх 
професійної компетентності, ознайомлення педагогів із результатами наукових досліджень, з 
інноваційними формами й методами роботи в закладах дошкільної освіти КЗ СОІППО 
підготовлено й видано: 

Міщенко Л.Б. «Положення про обласний фестиваль-огляд фахової майстерності 
педагогів закладів дошкільної освіти «Світ дошкілля» /  Л. Б. Міщенко // Педагогічна 
трибуна. – № 2, 2018. – С.14. 

Міщенко Л.Б. Інноваційні технології в музичному виховання дошкільників. // 
Методичний посібник. – Ніко, 2018. – 64 с. 

Міщенко Л.Б. «Розвинена особистість дошкільника як гарант готовності до Нової 
української школи» /  Л. Б. Міщенко // Педагогічна трибуна. – № 2, 2018. – С.7. 

Міщенко Л.Б. Забезпечення наступності закладу дошкільної освіти – початкової 
школи в умовах реформування освіти // Методичний посібник. – Ніко, 2018. – 52 с. 

На допомогу педагогам області – постійне оновлення мобільної сторінки методиста на 
сайті КЗ СОІППО, де протягом року було висвітлено прес-релізи, прес-анонси, інформації. 
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РОЗДІЛ VІ. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 
Наукова діяльність Інституту полягає в пошуковій діяльності, що виражається у 

самостійних творчих дослідженнях викладачів та методистів із питань адміністративного 
менеджменту, психологічного супроводу, дидактичних основ, методології, змісту, теорії 
освіти та виховання, управління освітньої галузі.  

КЗ СОІППО має достатній кадровий та науково-педагогічний потенціал, що 
складається: 1 професора, 3 докторів, 27 кандидатів наук, з яких двоє працюють над 
докторською дисертацією. Окрім того, із 36 науково-педагогічних працівників, які не мають 
наукового ступеня, дев’ять працюють над кандидатськими дисертаціями, з яких троє 
проходять навчання в аспірантурі.  

Головним завданням Інститут вбачає забезпечення високої якості післядипломної 
освіти, готовності працівників галузі освіти Сумської області до професійної самореалізації в 
умовах модернізації системи освіти через досягнення ними високого особистісного, 
професійного та науково-методичного рівня компетентності та створення умов для 
неперервної освіти педагогічних кадрів регіону. З метою виконання поставлених завдань в 
Інституті діє довгострокова Концепція діяльності та розвитку на 2016–2021 роки.  

Науково-педагогічний колектив КЗ СОІППО працює над реалізацією наукової теми 
дослідження Інституту «Теоретико-методичні засади розвитку особистісно-професійної 
компетентності педагога в системі післядипломної педагогічної освіти», що затверджена 
наказом Міністерства освіти і науки України від 24.04.2017 № 639 «Про проведення 
дослідно-експериментальної роботи на базі комунального закладу «Сумський обласний 
інститут післядипломної педагогічної освіти». 

З метою реалізації наукової теми Інституту затверджено наукові теми кафедр 
терміном дій на 2017-2021 роки: 

– кафедра освітніх та інформаційних технологій «Компетентністий підхід до 
електронного навчання у системі післядипломної педагогічної освіти»; 

– кафедра теорії і методики змісту освіти «Розвиток особистісно-професійної 
компетентності педагогів дошкільної, початкової, повної загальної та позашкільної освіти»; 

– кафедра педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту «Інноваційні технології 
розвитку особистісно-професійної компетентності педагогів в умовах післядипломної 
освіти», «Реалізація компетентнісно орієнтованої освіти керівників навчальних закладів»; 

– кафедра психології «Розвиток психологічної компетентності педагога в системі 
післядипломної освіти»; 

– кафедра соціально-гуманітарної освіти «Трансформація української освіти в 
контексті вітчизняних практик та світового досвіду».  

Відповідно до наказу КЗ СОІППО від 23.03.2017 № 41-ОД «Про створення Центру 
компетентнісно-орієнтованої освіти Інституту» та з метою організації й забезпечення 
реалізації наукової теми діє Центр компетентнісно-орієнтованої освіти Інституту, яким 
розроблено нормативно-правове й інформаційно-методичне забезпечення наукової роботи 
(наказ КЗ СОІППО від 01.09.2017 № 110-ОД «Про організацію дослідно-експериментальної 
роботи»); розроблено Концепцію розвитку особистісно-професійної компетентності педагога 
в системі післядипломної педагогічної освіти; визначено зміст та компоненти особистісно-
професійної компетентності педагога в системі післядипломної педагогічної освіти, що 
реалізують наступні компетентності: особистісну, дослідницьку, інформаційно-цифрову, 
соціально-громадянську таздоров’язбережувальну; визначена та охарактеризована структура 
компетентностей педагога; розроблено опитувальники щодо визначення рівня розуміння 
даних компетентностей педагогами, проведені дослідження та здійснено аналіз отриманих 
результатів; проведено науково-практичні заходи; забезпечено підготовку наукових 
матеріалів до збірників наукових праць конференцій, семінарів, вебінарів та видання 
журналу «Освіта Сумщини» та газети «Педагогічна трибуна». 
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У межах експерименту при проведенні науково-практичних заходів Інститутом 
впроваджуються різноманітні інноваційні форми та методи роботи, а саме: фасилітаційна 
техніка «World cafe»; колективна робота в форматі brainstorming; заняття у форматі 
Workshop; інтерактивне заняття з елементами тренінгу; арт-терапія щодо вміння 
диференціації соціально-рольових позицій у професійній діяльності педагога;техніки та 
прийоми емоційно-психологічного розвантаження педагогів з метою профілактики 
професійного вигорання тощо. 

При кафедрах Інституту сформовано творчі групи за участі методистів, вчителів-
практиків та науковців за темою дослідно-експериментальної роботи (наказ КЗ СОІППО від 
17.05.2017 № 65-ОД «Про роботу Центру компетентнісно-орієнтованої освіти Інституту») та 
визначено функціональні обов’язки педагогів щодо вирішення завдань дослідно-
експериментальної роботи (наказ КЗ СОІППО від 25.05.2017 № 70-ОД «Про розгляд 
науково-дослідних тем кафедр»).  

Окрім того, протягом 2018 року при кафедрах Інституту функціонувало 4 лабораторії: 
– кафедра педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту (лабораторія 

інклюзивного та інтегрованого навчання); 
– кафедра освітніх та інформаційних технологій (науково-дослідна лабораторія з 

проблем медіаосвіти та медіаграмотності); 
– кафедра теорії і методики змісту освіти (лабораторія здоров'яспрямованої 

освіти); 
– кафедра психології (науково-дослідна лабораторія з організації роботи опорних 

шкіл).  
Діяльність лабораторії інклюзивного та інтегрованого навчання спрямована на 

науково-методичний супровід впровадження інклюзивної освіти в регіоні. 
Науково-дослідна лабораторія з проблем медіаосвіти та медіаграмотності працює над 

створенням системи для забезпечення ефективної взаємодії особистості із сучасною 
системою медіа, формування у неї медіаобізнаності, медіаграмотності і медіакомпетентності 
відповідно до вікових та індивідуальних особливостей, забезпечення медіаосвіти у вищій 
школі при перепідготовці та підвищенні кваліфікацій фахівців педагогічного профілю. 

У закладах освіти області забезпечує професійну підготовку педагогів до 
використання технологій забезпечення безпеки життєдіяльності – лабораторія 
здоров'яспрямованої освіти, яка включає просвітницьку та превентивну роботу із 
здоров’язбереження та формування навичок здорового способу життя; розроблення 
наукового, методичного та організаційного супроводу здоров’язбережувальної діяльності в 
системі дошкільної, загальноосвітньої, професійно-технічної, вищої та післядипломної 
освіти. 

Науково-дослідна лабораторія з організації роботи опорних шкіл передбачає роботу за 
трьома напрямами: удосконалення управлінської діяльності керівників місцевих органів 
управління освітою та директорів опорних шкіл; розвиток кадрового потенціалу в межах 
опорної школи; психологічний супровід навчально-виховного процесу в умовах взаємодії 
опорної школи та філій.  

Лабораторія національно-патріотичного виховання, що діяла при кафедрі соціально-
гуманітарної освіти у 2018 році зупинила свою діяльність. 

У 2018 році згідно з рішенням атестаційної колегії та наказом Міністерства освіти і 
науки України від 05.07.2018 № 728 присвоєно вчене звання доцент Грицаю С.М., 
проректору з наукової роботи, кандидату педагогічних наук. 

Успішно захистила докторську дисертацію Вознюк А.В., кандидат психологічних 
наук, доцент, завідувач кафедри психології. 

Два науково-педагогічних працівника успішно захистили кандидатські дисертації: 
Івашина Л.П., старший викладач кафедри педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту та 
Клочко О.М., викладач кафедри педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту. 
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Діяльність науково-педагогічних працівників спрямована на проведення наукових 
досліджень та їх апробації, а також націлена на: 

 здійснення науково-методичних досліджень викладачами та дисертаційних 
досліджень докторантами, аспірантами, здобувачами, захисту дисертацій, отримання 
наукових звань тощо; 

 здійснення та апробація наукових та науково-методичних досліджень в галузі 
дидактики, педагогіки, психології, методики, державного управління, управління освітою, 
освітнього менеджменту у наукових заходах: конференціях, форумах, семінарах, виставках; 

 розробки та видання монографій, підручників, науково-методичних посібників, 
фахових публікацій. 

До найбільш важливих результатів науково-дослідної та науково-методичної роботи 
підрозділів інституту слід віднести:  

 Підготовку кадрів для закладів освіти області. 
 Підготовку й видання наукової і науково-методичної друкованої продукції. 

Так, у 2018 році науковці інституту підготували до друку 298 наукових видань (у порівнянні 
2017 році – 291 наукове видання, у 2016 році – 235 наукових видань; у 2015 році – 
260 наукових видань). серед яких чільне місце займають монографії: Логвиненко Ю.В., 
Мазуренко В.О. «Микола Руденко: Феномен у світовій науці та українській літературі» та 
колективна монографія за загальною редакцією О.В. Зосименко, Г.Л. Єфремової «Розвиток 
особистісно-професійної компетентності педагогічних працівників в умовах післядипломної 
освіти». 

 Систематичне видання журналу «Педагогічна трибуна» та газети «Освіта 
Сумщини». 

 Результативне проведення на базі інституту Міжнародних і Всеукраїнських 
конференцій, науково-методичних семінарів, нарад з проблем післядипломної педагогічної 
освіти. Так, у 2018 році спільно із закладами партнерами проведено три Міжнародні та шість 
Всеукраїнських конференцій (у порівнянні в 2017 році за рік – 7 конференцій Міжнародного 
та Всеукраїнського рівнів; в 2016 році за рік – 5 конференцій Міжнародного та 
Всеукраїнського рівнів; у 2015 році за рік – 2 конференції Міжнародного та Всеукраїнського 
рівнів). 
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6. 1. Напрямки наукових досліджень науково-педагогічних працівників кафедр 
 

На засіданні кафедри теорії і методики змісту освіти від 24.10.2016 протокол № 5 затверджена наукова тема кафедри: «Розвитоко 
особистісно-професійної компетентності педагогів дошкільної, початкової, повної загальної та позашкільної освіти». 

На засіданні кафедри освітніх та інформаційних технологій від 21.10.2016 протокол № 3 затверджена наукова тема кафедри: 
«Компетентністий підхід до електронного навчання у системі післядипломної педагогічної освіти». 

На засіданні кафедри психології від 27.10.2016 протокол № 2 затверджена наукова тема кафедри: «Розвиток психологічної 
компетентності педагога в системі післядипломної педагогічної освіти». 

На засіданні кафедри соціально-гуманітарної освіти від 21.11.2016 протокол № 4 затверджена наукова тема кафедри: «Трансформація 
української освіти в контексті вітчизняних практик та світового досвіду». 

На засіданні кафедри професійної освіти та менеджменту від 01.11.2016 протокол № 4 затверджено наукові теми кафедри: 
«Інноваційні технології розвитку особистісно-професійної компетентності педагогів в умовах післядипломної освіти»,  
«Реалізація компетентнісно орієнтованої освіти керівників навчальних закладів». 
 

Таблиця 6.1.1 
Напрямки наукових досліджень науково-педагогічних працівників кафедр 

 
Напрям наукового дослідження 

докторанта, аспіранта, здобувача 

№ ПІП 

Науковий 
ступінь, 

вчена 
звання, 
посада 

Напрям наукового дослідження 
викладача Тема Місце навчання 

(закріплення) 

Отримані результати 
(захист, розробка курсу 

лекцій, апробація 
результатів дослідження 

(наукова стаття), написання 
розділу тощо) 

 

1 2 3 4 5 6 7 
Кафедра теорії і методики змісту освіти 

Тема: «Розвиток особистісно-професійної компетентності педагогів дошкільної, початкової, повної загальної та позашкільної освіти» 
1 Сєрих Л.В. К.пед.н., 

доцент, 
завідувач 
кафедри 

 Взаємодія 
загальноосвітніх та 
позашкільних 
навчальних 
закладів у розвитку 
професійної 
компетентності 
педагогів 

ІПВ НАПН 
України, м. Київ 

Монографії, статті, тези, 
дисертація 

2 Коростіль Л.А. К.пед.н., 
доцент 

Розвиток особистісно-професійної 
компетентності учителів хімії 

  Статті, тези 
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1 2 3 4 5 6 7 
3 Тихенко Л.В. К.пед.н., 

доцент 
Формування творчих здібностей 
старшокласників у процесі дослідницької 
діяльності в Малій академії наук України 

  Статті, тези 

4 Удовиченко І.В. К.пед.н., 
доцент 

НУШ: концептуальні засади навчання 
географії 

  Статті, тези 

5 Успенська В.М. К.пед.н., 
доцент 

Формування готовності педагогів у 
післядипломній освіті до реалізації 
здоров’язбережувальних технологій у 
професійній діяльності 

  Статті, тези 

6 Байдак Ю.В. К.пед.н.,  
ст. викладач 

Розвиток післядипломної музично-
педагогічної освіти 

  Статті, тези 

7 Декунова З.В. Ст. викладач Розвиток особистісно-професійної 
компетентності педагогів початкової освіти 

  Статті, тези 

8 Деменков Д.В. Ст. викладач  «Організаційно-
методичне 
забезпечення 
гурткових занять з 
футболу зі 
школярами 5-9 
класів» 

СумДПУ  
ім. А.С. Макаренка 

Рукопис дисертаціїйної роботи 

9 Ковтун Є.Ф. Ст. викладач Розвиток професійної компетентності 
педагогів ДНЗ шляхом упровадження в 
освітньо-виховний процес інноваційних 
технологій навчання, виховання та розвитку 
дітей дошкільного віку 

  Статті, тези 

10 Кода С.В. Ст. викладач  Формування 
готовності вчителів 
фізики до 
професійного 
спрямування учнів 

 Статті, тези, дисертація 

11 Крот Г.В. Ст. викладач Розвиток особистісно-професійної 
компетентності педагогів трудового 
навчання 

  Статті, тези 

12 Лавська А.М. Ст. викладач Розвиток особистісно-професійної 
компетентності педагогів початкової освіти 

  Статті, тези 

13 Цимерман І.Л. Ст. викладач Розвиток педагогічної креативності як 
фактору особистісно-професійного 
зростання педагога дошкільного 
навчального закладу 

  Статті, тези 
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1 2 3 4 5 6 7 
14 Лобода В.В. Викладач Медіаграмотність вихователів ДНЗ як 

складова професійної компетентності. 
  Доповіді на Міжнародних та 

Всеукраїнських конференціях,  
обласному семінарі; розробка 
інтерактивного заняття 
«Медіаграмотність» в рамках 
курсу «Інформаційно-цифрові 
технології» для вихователів 
ЗДО; член лабораторії з 
проблем медіаосвіти та 
медіаграмотності; навчання на 
онлайн-курсах 
«Медіаграмотність: практичні 
навички» та 
«Медіаграмотність для 
освітян» на платформі 
PROMETHEUS (URL: 
https://prometheus.org.ua/) 

15 Сєрих Т.М. Викладач  Формування 
полікультурної 
комунікативної 
компетентності 
майбутнього 
вчителя початкових 
класів засобами 
регіонального 
матеріалу 

ГНПУ  
імені Олександра 
Довженка 

Статті, тези, дисертація 

Кафедра соціально-гуманітарної освіти 
Тема: «Трансформація української освіти в контексті вітчизняних практик та світового досвіду» 

1 Жук М.В. К. філос. н., 
доцент, 
завідувач 
кафедри 

Філософія освіти в вимірі 4 промислової 
революції 

  Доповіді - 22 

2 Нікітін Ю.А. Д. і. н., 
доцент,  
проф. каф. 

Освіта України ХІХ - початок ХХІ століття   Статті - 2 
Доповідей - 10 

3 Драновська С. В.  К. пед. н.,  
ст. викладач 

Трансформація суспільствознавчих 
дисциплін ЗНЗ в умовах освітніх інновацій  

  Статті - 4 
Доповідей - 11 

4 Дудко Н. В. К. пед. н., 
доцент 

Формування функціональної грамотності 
фахівця в системі післядипломної освіти 

  Статті - 7 
Доповідей - 5 
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1 2 3 4 5 6 7 
5 Логвиненко 

Ю.В. 
К. філ. н., 
доцент 

Формування патріотизму та збереження 
національної ідентичності особистості в 
умовах трансформації української освіти та 
суспільства 

  Колективна монографія 0,5 
Доповідь на обласному рівні - 
1 
Стаття фахова - 0,5 
Стаття у періодичному виданні  
- 2 
Розробка курсу лекцій - 1 

6 Мазуренко В. О.  К. тех. н., 
доцент 

Формування патріотизму та збереження 
національної ідентичності особистості в 
умовах трансформації української освіти та 
суспільства 

  Колективна монографія 0,5 
Доповідь на обласному рівні - 
1 
Стаття фахова - 0,5 
Стаття у періодичному виданні  
- 2 
Розробка курсу лекцій - 1 

7 Байдак Ю. В. К. пед. н.,  
ст. викладач 

Розвиток сучасної неперервної педагогічної 
освіти 

  Доповідь на обласному рівні - 
1 

8 Гапон А. В. Ст. викладач Український  конституційний процес в 
умовах сучасних державних та освітніх 
трансформацій 

  Доповідей - 3 
 

9 Клюніна Н. В. Ст. викладач Використання краєзнавчого матеріалу при 
вивчені англійської мови 

  Доповідей - 1,5 

10 Крамаренко Л.Д. Ст. викладач Удосконалення професійної компетентності 
вчителя на засадах особистісно орієнтованої 
моделі освіти 

  Статті - 6 
Доповідей - 6 

11 Ніколаєнко С.П. Ст. викладач Розвиток ключових компетентностей 
особистості для самореалізації у 
демократичному громадянському 
суспільстві 

  Доповідей - 8 
Методичні рекомендації - 0,5 

12 П’ятаченко Ю.В.  Ст. викладач Поетика малих прозових  жанрів в 
українській літературі ХХ ст. 

  Стаття - 1 
Доповідей - 6 

13 Стукалова Т. Г. Ст. викладач Особливості  адаптації педагога до 
системних змін в освіті 

  Доповідей - 5 
Статей - 2 

14 Чхайло Л. М. Ст. викладач Формування літературної та полікультурної 
компетентності вчителя 

  Статті - 2 
Доповідей - 6 

15 Храменок Л.О. Викладач Віртуальна реальність в постнекласичній 
парадигмі: філософський аналіз. 

  Статей - 3 
Доповідей - 2 
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1 2 3 4 5 6 7 
16 Скирта В. С. Викладач  Діяльність 

європейських 
освітніх 
організацій у сфері 
професійного 
розвитку учителів 
іноземної мови 

 Доповідь 

Кафедра педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту 
Теми: «Інноваційні технології розвитку особистісно-професійної компетентності педагогів в умовах післядипломної освіти»; 

«Реалізація компетентнісно орієнтованої освіти керівників навчальних закладів» 
1 Зосименко О.В. К. пед. н.,  

доцент,  
зав. кафедри 

Організація проектної діяльності педагогів у 
системі післядипломної освіти 

  Параграф у колективній 
монографії, наукові статті 

2 Кудінов Д.В. Доктор 
історичних 
наук, доцент, 
професор 
кафедри 

Історія освіти, історіографія селянського 
руху початку ХХ ст. в Україні 

  Параграф у колективній 
монографії, наукові статті 

3 Гиря О.О. К. пед. н.,  
доцент, 
доцент 
кафедри 

Інтегративний підхід до вивчення 
природничих дисциплін 

  Стаття у фаховому виданні, 
методичні рекомендації 

4 Грицай С.М. К. пед. н.,  
доцент, 
доцент 
кафедри 

Розвиток політичної культури вчителя – як 
складової соціальної і громадянської 
компетентності педагога в системі 
післядипломної педагогічної освіти. 

  Виступи, наукові статті, тези 
параграф у колективній 
монографії 

5 Єфремова Г.Л  К. пед. н.,  
доцент 
кафедри  

Розвиток особистісно-професійної 
компетентності педагогів в умовах 
післядипломної освіти 

  Параграф у колективній 
монографії, наукові статті та 
публікації 

6 Луценко С.М. К. держ. 
упр., доцент, 
доцент 
кафедри 

Реалізація компетентнісно-орієнтованої 
освіти керівників навчальних закладів  

  Параграф у колективній 
монографії, статті 

7 Прядко Л.О. К. пед. н., 
доцент, 
доцент 
кафедри 

Розвиток інклюзивної компетентності 
педагога ЗНЗ 

  Наукові статті 

9 Цебро Я.І. К. екон. н, 
доцент 

Управління конкурентоспроможністю 
навчальних закладів 

  Наукові статті, параграф у 
колективній монографії 
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1 2 3 4 5 6 7 
10 Івашина Л.П. К. держ. 

упр., 
старший 
викладач 

Формування туристично-екскурсійного 
спрямування менеджерів освіти. 
 

  Захист дисертації на здобуття 
наукового ступеня кандидата 
наук з державного управління 
01.03.2018, 
статті у фахових виданнях 

11 Кожем’якіна І.В. Ст. викладач Післядипломна освіта вчителя початкових 
класів 

Розвиток 
професійної 
мовно-мовленнєвої 
компетентності 
вчителя 
початкових класів 
у системі 
післядипломної 
освіти 

 Апробація результатів 
дослідження; написання 
розділів дисертаційного 
дослідження; 
наукові статі, тези, виступи на 
конференціях 

12 Перлик В.В. Ст. викладач Формування та розвиток управлінської 
компетентності керівників навчальних 
закладів 

  Наукові статті 

13 Пінчук Д.М Ст. викладач Оптимізація діяльності педагогічних 
працівників в умовах НУШ 

  Наукові статті та доповіді 

14 Сударева Г.Ф. Ст. викладач Інноваційні підходи до формування та 
розвитку професійної компетентності 
педагогів у системі післядипломної освіти   

  Наукові статті 

15 Клочко О. М.  Викладач Загальна педагогіка. Історія педагогіки. «Розвиток жіночої 
гімназійної освіти 
на Північному 
Сході України в 
другій половині 
ХІХ – на початку 
ХХ століття» 

Аспірантка 
кафедри 
педагогіки, 
Сум ДПУ  
ім. А С. Макаренка 

Параграф у колективній 
монографії; 
захист дисертації 22.11.2018  

16 Литвиненко Я.О. Викладач  Орнітолексика 
східнополіського 
діалекту: структура 
і просторове 
варіювання 

Інститут 
української мови 
НАН України 

Стаття у фаховому виданні, 
участь у конференції, текст 
дисертації 

17 Сидоренко Н.В. Викладач  Розвиток освіти 
національних 
меншин Північно-
Східної України у 
20х-30х роках ХХ 
століття 

Сум ДПУ  
ім. А С. Макаренка 

Параграф у колективній 
монографії, наукові статті 
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1 2 3 4 5 6 7 
Кафедра психології 

Тема: «Розвиток психологічної компетентності педагога в системі післядипломної педагогічної освіти» 
1 Вознюк А.В. Зав.кафедри, 

к.психол.н., 
доцент 

 Психологічні 
особливості 
підготовки 
керівників до 
управління 
педагогічними 
працівниками в 
освітніх округах 

Науковий 
кореспондент 
лабораторії 
організаційної 
психології 
Інституту 
психології  
ім. Г.С. Костюка 

Доповіді на науково-
практичних заходах різного 
рівня 
Тези у матеріалах науково-
практичних заходів різного 
рівня 
Проведення майстер-класів 

2 Зелінська Т.М. Д. психол. 
н., професор 

Психологія особистісної амбівалентності    Тези  

3 Яланська С.П. Д. психол. 
н., професор 

Психологія розвитку творчої 
компетентності майбутніх учителів 

  Доповіді на науково-
практичних заходах різного 
рівня, тези у матеріалах 
науково-практичних заходів 
різного рівня 

4 Коробка Л.М. К. психол. 
н., 

Соціально-психологічні проблеми адаптації 
особи до кризових умов 

  Стаття, тези, доповіді, 
проведення майстер-класу в 
рамках конференції, розробка 
майстер-класу для практичних 
психологів ЗНЗ, ДНЗ, ПТНЗ. 

5 Панченко С. М. К.психол.н., 
доцент 

 Психологія 
самоздійснення 
особистості у 
дорослому віці 

Науковий 
кореспондент 
лабораторії 
психології 
навчання 
Інституту 
психології  
ім. Г.С.Костюка  

Доповіді, статті, тези на 
науково-практичних заходах 
різного рівня 
 

6 Чеканська Л.М.  К. психол. 
н., доцент, 
доцент 

Психологічний супровід ліворуких дітей в 
освітньому процесі 

  Стаття, тези, доповіді на 
конференції міжнародного 
рівня, тексти лекцій. 

7 Чижиченко Н.М. К. психол. 
н., ст. 
викладач 

Соціально-рольова компетентність педагога   Доповіді на науково-
практичних заходах різного 
рівня 
Тези у матеріалах науково-
практичних заходів різного 
рівня 
Проведення майстер-класів 
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1 2 3 4 5 6 7 
8 Шаванов С. В. К. психол. 

н., ст. 
викладач 

Особливості впровадження медіаосвіти в 
навчальних закладах 

  Проведення майстер-класу 

9 Борцова М.В. Ст. викладач Особливості розвитку інклюзивної 
компетентності  педагога.  

  Стаття, тези, лекції 

10 Гільова Л.Л. Ст. викладач Емоційна компетентність як компонент 
особистісно-професійної майстерності  
педагогічних  працівників 

  Доповіді на науково-
практичних заходах різного 
рівня 
Тези у матеріалах науково-
практичних заходів різного 
рівня 
Проведення майстер-класів 

11 Кулик Н.А. Ст. викладач Емоційно-регулятивна компетентність 
педагога  

  Доповіді на науково-
практичних заходах різного 
рівня 
Тези у матеріалах науково-
практичних заходів різного 
рівня 
Проведення майстер-класів 

12 Марухина І.В. Ст. викладач Розвиток соціально-психологічної 
компетентності педагогічних працівників у 
системі післядипломної педагогічної освіти 

  Доповіді на науково-
практичних заходах різного 
рівня 

13 Сидоренко І. В. Ст. викладач Особливості розвитку психологічної 
компетентності особистості 

  Тези, доповіді на науково-
практичних конференціях 
різного рівня 

14 Троіцька М.Є. Ст. викладач  Соціально-
психологічні 
особливості 
ставлення 
працівників 
соціальних 
організацій до 
побутового 
насильства 

Здобувач 
лабораторії мас і 
спільнот Інституту 
соціальної і 
політичної 
психології 

Публікація статей 

15 Василега О.Ю. Викладач Особливості розвитку комунікативної 
компетентності вчителя 

  Виконання наукового 
дослідження за науковою 
темою кафедри 
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1 2 3 4 5 6 7 
Кафедра освітніх та інформаційних технологій 

Тема: «Компетентністий підхід до електронного навчання у системі післядипломної педагогічної освіти» 
1 Петрова Л.Г. К. тех. н, 

доцент, 
завідувач 
кафедри 

Електронне навчання як засіб розвитку 
інформаційно-цифрової компетентності 
педагога у системі післядипломної 
педагогічної освіти 

  Наукова стаття 

2 Антонченко М.О. К. пед. н, 
доцент 

Розвиток інформаційної компетентності 
педагогів у системі післядипломної 
педагогічної освіти 

  Наукова стаття 

3 Захарова І.О. К. пед. н, 
доцент 

Організаційно-педагогічні умови 
удосконалення навчального процесу в 
системі підвищення кваліфікації 
педагогічних кадрів 

  Наукова стаття 

4 Захаров М.М. К. тех. н, 
доцент 

Організація самостійної роботи слухачів 
курсів підвищення кваліфікації в умовах 
застосування інформаційно-комунікаційних 
технологій 

  Наукова стаття 

5 Подліняєва О.О. К. пед. н, 
доцент 

Цифрові медійні технології як засіб 
формування та розвитку ключових 
компентностей у неперервній освіті 
дорослих 

  Наукова стаття 

6 Герасименко Н.В. Ст. 
викладач 

Формування інформаційної культури 
педагогів в умовах сучасного освітньо-
інформаційного середовища 

  Наукова стаття 

7 Лабудько С.П. Ст. викладач Формування готовності слухачів курсів 
підвищення кваліфікації до використання 
технологій Е-навчання 

  Наукова стаття 

8 Ніколаєнко М.С. Ст. викладач Підвищення ІТ компетентності учителя у 
його професійній діяльності 

  Наукова стаття 

9 Павленко І.М. Ст. викладач Розвиток інформаційної компетентності  
педагогів у системі післядипломної 
педагогічної освіти 

  Наукова стаття 

10 Шевченко Т.О. Ст. викладач Формування інформаційної компетенції 
педагога засобами медіа-технологій та 
відкритих освітніх ресурсів 

  Наукова стаття 

11 Осадчий С.В. Викладач Підготовка педагогів до створення 
електронних освітніх ресурсів  

  Наукова стаття 
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6. 2 Апробація наукових та науково-методичних досліджень науково-педагогічних та педагогічних працівників 
Таблиця 6.2.1 

Участь науково-педагогічних працівників у наукових та науково-методичних заходах  
(конференціях, форумах, семінарах, круглих столах, виставках) 

 
№ 
з/п ПІБ викладача Назва заходу Форма участі Дата 

проведення Місце проведення 
 

1 2 3 4 5 6 
Кафедра соціально-гуманітарної освіти 

Всеукраїнський науково-педагогічний семінар  присвячений міжнародному дню 
пам’яті жертв голокосту  

Доповідь 29-30.01.2018 м. Дніпро 

Обласна науково-практична конференція з он-лайн трансляцією «Літературно-
мистецькі та історичні контексти формування національної державності в добу 
Української революції 1917-1921 рр. та їх педагогічна інтерпретація в сучасній 
освітній діяльності» 

Стаття, доповідь 21.03.2018 КЗ СОІППО 

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання юриспруденція: 
теоретичні та практичний вимір»  

Стаття, доповідь 25-26.04.2018 м. Суми 

Круглий стіл «Великий терор» на теренах сучасної Сумщини (1937-1939 рр.) Доповідь 18.05.2018 СНАУ 
І Всеукраїнська науково-практична конференція з он-лайн трансляцією 
«Формування громадянської культури в новій українській школі: традиційні та 
інноваційні практики».  

Доповідь 05-06.06.2018 КЗ СОІППО 

Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології в роботі 
практичного психолога» 

Доповідь 07.06.2018 КЗ СОІППО 

ІІІ Всеукраїнська наукова конференція «Історичні джерела в українському 
інформаційному суспільному просторі: верифікація, інтерпретація та циркуляція» 

Доповідь 20-21.09.2018 м. Київ, 
НАН України, Інститут 
історії України 

Обласний круглий стіл «Національна академія наук України 1918-2018 рр.: 
звершення та перспективи»  

Доповідь 01.11.2018 Сумський обласний музей 
ім. Никанора Онацького - 

VІІ Всеукраїнський студентський турнір з історії Доповідь 06-08.11.2018  м. Київ 

1 Нікітін Ю.О. 
 

XI Всеукраїнська історико-краєзнавча конференція учнівської та студентської молоді 
з міжнародною участю «Південно-Східна Україна: зі стародавності у XXI століття» 

Доповідь 22-25.11.2018  м. Святогірськ 

Всеукраїнський форум «Адаптивні структури управління в освіті» 
 

Доповідь на 
пленарному 
засіданні 

31.01.2018 Школа адаптивного 
управління соціально-
педагогічними системами 

Семінар-навчання, консультування переможців ІІ (обласного) – учасників ІІІ 
(заключного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018»  

Доповідь 15-16.02.2018 КЗ СОІППО 

Всеукраїнський круглий стіл «Нова українська школа: виклики для професійного 
розвитку педагогічних працівників» 

Доповідь 22.02.2018 ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» 
НАПН України. 

2 Жук М.В. 
 

ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Використання медіа-
технологій у підготовці вчителів: європейський та вітчизняний досвід» 

Доповідь 22.02.2018 ГНПУ  
ім. О. Довженка 
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1 2 3 4 5 6 
ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціальні і гуманітарні 
технології в ЧДТУ» 

Он-лайн доповідь 22-23.03.2018. Черкаський державний 
технологічний 
університет 

Перша Міжнародна науково-практична конференція «Українська політика у 
міждисциплінарному вимірі» 

Доповідь,  
член оргкомітету 

22-23.03.2018 НаУКМА 

ІІІ Всеукраїнська науково-практична е-конференція «Професійний розвиток фахівців 
у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології»  

Доповідь на 
пленарному 
засіданні 

19.04.2018 ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» 
НАПН України, 

ІV Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю 
«Дистанційне навчання – старт із сьогодення в майбутнє»  

Доповідь на 
пленарному 
засіданні 

19-20.04.2018 ХНУ  
ім. В. Н. Каразіна 

Еd-camp. Не конференція. «Школа успіху: від натхнення до лідерства» Спікер 28.04.2018 Конотопська 
гімназія  

ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового 
сторіччя: досягнення та перспективи» 

Доповідь на 
пленарному 
засіданні 

14-21.05.2018 КЗ ЗОІППО 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Гуманітарні вимірі  трансформації 
сучасної вищої медичної освіти» 

Доповідь 17-18.05.2018 НМУ  
ім. О.О. Богомольця 

Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і 
молодихучених »Академічна культура дослідника в освітньому просторі» 

Доповідь на 
пленарному 
засіданні. 

17-18.05.2018 СумДПУ  
ім. А.С. Макаренка 

ІХ Міжнародна наукова конференція. «Нові виміри духовності на початку ХХІ 
століття» 

Член оргкомітету 24-25.05.2018. СумДПУ  
ім. А.С. Макаренка, 
КЗ СОІППО 

І Всеукраїнська науково-практична конференція з он-лайн трансляцією 
«Формування громадянської культури в Новій українській школі: традиційні та 
інноваційні практики» 

Доповідь, 
член оргкомітету 

05-06.06.2018 КЗ СОІППО 

Літня школа «Школи адаптивного управління соціально-педагогічними системами 
(ШАУСПС) 

Воркшоп он-лайн 05-07.07.2018 м. Бердянськ 

Третя Європейська Центральна Слов'янська Конференція «Центральна та Східна 
Європа – Сто років зміни, 1918-2018» 

Он-лайн доповідь  05-07.07.2018 м. Перемишлі, Польща  

ІІІ Форум Креативних Індрустрій Участь в дебатах  
Он-лайн оповідь  

07-08.09.2018 м. Київ, НВК 
«Олімпійський» 

ІІІ Всеукраїнська електронна науково-практична конференція «Відкрита освіта та 
дистанційне навчання: від теорії до практики» 

Участь в дебатах  
Он-лайн доповідь 

27.09.2018 УМО 

Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю «Інновації в освіті і 
педагогічна майстерність учителя словесника»  

Майстер-клас 25-26.10.2018 СумДПУ  
ім. А.С. Макаренка 

Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю «Професійна підготовка 
фахівців у вимірі нових освітніх реалій» 
 

Доповідь на 
пленарному 
засіданні он-лайн; 
Edu-workshop Он-
лайн 

11-12.10.2018 ДВНЗ Прикарпатський 
національний університет.  
м. Івано-Франківськ 
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1 2 3 4 5 6 
ІV Всеукраїнська науково-методична конференція «Теоретико-методологічні основи 
розвитку освіти та управлінської діяльності» 
 

Доповідь на 
пленарному 
засіданні он-лайн; 
Еduworkshop  
Он-лайн  

13-14.11.2018 м. Херсон, КВНЗ 
«Херсонська академія 
неперервної освіти» 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Філософсько-світоглядні засади 
трансформації освіти: простір соціальної взаємодії»  

Доповідь на 
пленарному 
засіданні 
Он-лайн 

16.11.2018 м. Рівне, Рівненський 
ОІППО 

V Всеукраїнський Філософський форум «Філософія життя» Доповідь на 
пленарному 
засіданні 

14.11.2018 м. Черкаси, Черкаського 
ДТУ 

Школа молодого науковця УМО Еduworkshop  
Он-лайн 

28-30.11.2018 м. Івано-Франківськ, 
УМО, 
Івано-Франківський 
ОІППО  

Edu workshop для керівників позашкільних закладів освіти м. Конотоп Спікер 26.11.2018 м. Конотоп, відділ освіти 
Конотопської міської ради 

Edu workshop для керівників Конотопської дитячої школи мистецтв  Спікер 27.11.2018 м. Конотоп, Конотопська 
дитяча школа мистецтв 

Edu workshop для педагогічного колективу Конотопської спеціалізована школа ІІ-ІІІ 
ступенів №2 Конотопської міської ради 

Спікер 28.11.2018 м. Конотоп 

Міжнародна конференція «Наука, Дослідження, Розвиток» Стаття 30.01.2018 м. Берлин, Німеччина 
XXXXІX Міжнародна інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку 
науки на початку ІІІ тис. в країнах Європи» 

Стаття 31.01.2018 м. Переяслів-
Хмельницький 

Обласна науково-практична конференція «Мова-держави основи» Стаття 21.02.2018 Конгрес центр СумДУ 
ІІ Всеукраїнська науково-методична конференція «Особистісно-професійна 
компетентність педагога: теорія і практика» 

Доповідь, стаття 28.02.2018 КЗ СОІППО 

Обласна науково-практична конференція з он-лайн трансляцією «Літературно-
мистецькі та історичні контексти формування національної державності в добу 
Української революції 1917-1921 рр. та їх педагогічна інтерпретація в сучасній 
освітній діяльності» 

Доповідь, стаття 21.03.2018 КЗ СОІППО 

3 Крамаренко Л.Д. 
 

І Всеукраїнська науково-практична конференція з он-лайн трансляцією 
«Формування громадянської культури в Новій українській школі: традиційні та 
інноваційні практики» 

Доповідь 05-06.06.2018 КЗ СОІППО 

ІІ Всеукраїнська науково-методична конференція «Особистісно-професійна 
компетентність педагога: теорія і практика» 

Доповідь, стаття 28.02.2018 КЗ СОІППО 

Обласна науково-практична конференція з он-лайн трансляцією «Літературно-
мистецькі та історичні контексти формування національної державності в добу 
Української революції 1917-1921 рр. та їх педагогічна інтерпретація в сучасній 
освітній діяльності» 

Доповідь, стаття 21.03.2018 КЗ СОІППО 

4 Гапон А.В. 
 

Обласний круглий стіл «Національна академія наук України 1918-2018 рр. : 
звершення та перспективи»   

Доповідь 01.11.2018 КЗ СОІППО 
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Міжнародна наукова конференція «Модернізація освітньої системи: світові тенденції 
та національні особливості» 

Стаття 23.02.2018 Університет Вітаутаса 
Великого (м. Каунас, 
Литва) 

VІІІ Обласна науково-практична конференція Інноваційна освіта та педагогічна 
майстерність учителя 

Доповідь 21.03.2018 Обласна наукова 
бібліотека м. Суми 

Обласна науково-практична конференція з он-лайн трансляцією «Літературно-
мистецькі та історичні контексти формування національної державності в добу 
Української революції 1917-1921 рр. та їх педагогічна інтерпретація в сучасній 
освітній діяльності» 

Доповідь, стаття 21.03.2018 КЗ СОІППО 

V Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання методики 
викладання суспільних та гуманітарних дисциплін в умовах розбудови сучасної 
школи» 

Доповідь, стаття 22.03.2018 СумДПУ  
ім. А.С. Макаренка 

Обласний науково-методичний семінар «Інноватика та проектна діяльність як 
чинник підвищення якості освіти у рамках реалізації концепції «Нова українська 
школа» 

Доповідь  20.04.2018 КЗ СОІППО 

Засідання обласної творчої групи вчителів історії «Практична робота як засіб 
формування предметних компетентностей» 

Доповідь  10.04.2018 КЗ СОІППО 

І Всеукраїнська науково-практична конференція з он-лайн трансляцією 
«Формування громадянської культури в Новій українській школі: традиційні та 
інноваційні практики» 

Доповідь 05-06.06.2018 КЗ СОІППО 

Тренінг з освіти прав людини та громадянської освіти Доповідь 19-20.06.2018 м. Полтава 
Всеукраїнська літня школа: «Місце і роль курсів духовно-морального спрямування в 
Новій українській школі» 

Доповідь 10-14.07.2018 м. Вижниця Чернівецька 
область 

Засідання секції освітньої галузі «Суспільствознавство» методистів Сумської області Доповідь 28.08.2018 КЗ СОІППО 

5 Драновська С.В.  
 

Обласний круглий стіл «Національна академія наук України 1918-2018 рр.: 
звершення та перспективи» 

Доповідь, стаття 01.11.2018 Сумський обласний музей 
ім. Никанора Онацького 

6 Логвиненко Ю.В. VІІІ Обласна науково-практична конференція «Інноваційна освіта та педагогічна 
майстерність учителя» 

Співорганізатор, 
доповідь на 
пленарному 

21.03.2018 Обласна наукова 
бібліотека м. Суми 

7 Мазуренко В.О. VІІІ Обласна науково-практична конференція «Інноваційна освіта та педагогічна 
майстерність учителя» 

Співорганізатор, 
доповідь на 
пленарному 

21.03.2018 Обласна наукова 
бібліотека м. Суми 

VІІІ Обласна науково-практична конференція «Інноваційна освіта та педагогічна 
майстерність учителя» 

Доповідь  21.03.2018 Обласна наукова 
бібліотека м. Суми 

Обласна науково-практична конференція з он-лайн трансляцією «Літературно-
мистецькі та історичні контексти формування національної державності в добу 
Української революції 1917-1921 рр. та їх педагогічна інтерпретація в сучасній 
освітній діяльності» 

Доповідь 21.03.2018 КЗ СОІППО 

ІI Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні технології 
розвитку особистісно-професійної компетентності педагогів в умовах 
післядипломної освіти» 

Доповідь, стаття 24.05.2018 КЗ СОІППО 

8 Стукалова Т.Г. 
 

І Всеукраїнська науково-практична конференція з он-лайн трансляцією 
«Формування громадянської культури в Новій українській школі: традиційні та 
інноваційні практики» 

Доповідь, стаття 05-06.06.2018 КЗ СОІППО 
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Обласний круглий стіл «Національна академія наук України 1918-2018 рр.: 
звершення та перспективи»  

Доповідь, стаття 01.11.2018 Сумський обласний музей 
ім. Никанора Онацького 

VІІІ Обласна науково-практична конференція «Інноваційна освіта та педагогічна 
майстерність учителя» 

Доповідь, стаття 21.03.2018 Обласна наукова 
бібліотека м. Суми 

І Всеукраїнська науково-практична конференція з он-лайн трансляцією 
«Формування громадянської культури в Новій українській школі: традиційні та 
інноваційні практики» 

Доповідь, стаття 05-06.06.2018 КЗ СОІППО 

ХІV Міжнародна науково-практична конференція з он-лайн трансляцією «Актуальні 
наукові дослідження 2018» 

Доповідь, стаття 22-30.06.2018 м. Прага, Чехія 

ХІV Міжнародна науково-практична конференція з он-лайн трансляцією «Сучасна 
європейська наука – 2018» 

Доповідь, стаття 30.06-
07.07.2018 

м. Единбург, Англія 

9 Дудко Н.В. 
 

Обласний круглий стіл «Національна академія наук України 1918-2018 рр.: 
звершення та перспективи»  

Доповідь, стаття 01.11.2018 Сумський обласний музей 
ім. Никанора Онацького 

Обласна науково-практична конференція з он-лайн трансляцією «Літературно-
мистецькі та історичні контексти формування національної державності в добу 
Української революції 1917-1921 рр. та їх педагогічна інтерпретація в сучасній 
освітній діяльності» 

Доповідь, стаття 21.03.2018 КЗ СОІППО 

Х Міжнародний фестиваль педагогічних інновацій Доповідь 20-21.09.2018 м. Черкаси 
Науково-краєзнавча конференція з нагоди 90-річчя створення заповідника 
«Михайлівська цілина» 

Доповідь 26.06.2018 м. Лебедин 

VІІ історико-генеалогічні читання «Родові таємниці Сіверянського краю», 
присвячених 200-річчю від дня народження Пантелеймона Олександровича Куліша» 

Доповідь 14-15.09.2018 м. Новгород-Сіверський 

Міжобласний регіональний круглий стіл «Від творчого педагога до творчого 
студента: гармонія партнерської взаємодії» 

Доповідь 03.10.2018 м. Ромни 

10 П’ятаченко Ю.В. 
 

Обласний круглий стіл «Національна академія наук України 1918-2018 рр.: 
звершення та перспективи»  

Доповідь, стаття 01.11.2018 Сумський обласний музей 
ім. Никанора Онацького 

Обласна науково-практична конференція з он-лайн трансляцією «Літературно-
мистецькі та історичні контексти формування національної державності в добу 
Української революції 1917-1921 рр. та їх педагогічна інтерпретація в сучасній 
освітній діяльності» 

Доповідь, стаття 21.03.2018 КЗ СОІППО 

Міжнародна науково-практична конференція «Формування мовного естетичного 
ідеалу  засобами навчальних дисциплін»  

Доповідь 26.04.2018 
 

Сум ДПУ  
ім. А.С. Макаренка 

Всеукраїнська науково-практична конференція з он-лайн трансляцією «Формування 
громадянської культури в новій українській школі: традиційні та інноваційні 
практики» 

Доповідь 05-06.06.2018 
 

КЗ СОІППО 

Всеукраїнська науково-практична конференції «Інновації в освіті і педагогічна 
майстерність учителя-словесника» 

Доповідь, стаття 25-26.10.2018 СумДПУ  
ім. А.С. Макаренка 

Обласний круглий стіл «Національна академія наук України 1918-2018 рр.: 
звершення та перспективи» 

Доповідь, стаття 01.11.2018 КЗ СОІППО 

11 Чхайло Л.М. 
 

Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: філософія, 
психологія, педагогіка» 

Доповідь, стаття 06.12.2018 КЗ СОІППО 
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12 Байдак Ю.В. Обласна науково-практична конференція з он-лайн трансляцією «Літературно-

мистецькі та історичні контексти формування національної державності в добу 
Української революції 1917-1921 рр. та їх педагогічна інтерпретація в сучасній 
освітній діяльності» 

Доповідь, стаття 21.03.2018 КЗ СОІППО 

Обласна науково-практична конференція з он-лайн трансляцією «Літературно-
мистецькі та історичні контексти формування національної державності в добу 
Української революції 1917-1921 рр. та їх педагогічна інтерпретація в сучасній 
освітній діяльності» 

Доповідь 21.03.2018 КЗ СОІППО 13 Храменок Л.О. 
 

І Всеукраїнська науково-практична конференція з он-лайн трансляцією 
«Формування громадянської культури в Новій українській школі: традиційні та 
інноваційні практики» 

Доповідь 05-06.06.2018 КЗ СОІППО 

V Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання  методики 
викладання суспільних та гуманітарних дисциплін в умовах розбудови сучасної 
школи» 

Майстер-клас 22.03.2018 СумДПУ  
ім. А.С.Макаренка 

VI Міжнародній науково-методична конференція «Національна розмова: розвиток 
медіаграмотність в Україні» 

Очна 20-21.04.2018 м. Київ 

ІI Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні технології 
розвитку особистісно-професійної компетентності педагогів в умовах 
післядипломної освіти» 

Доповідь 24.05.2018 КЗ СОІППО 

І Всеукраїнська науково-практична конференція з он-лайн трансляцією 
«Формування громадянської культури в Новій українській школі: традиційні та 
інноваційні практики» 

Доповідь, стаття 05- 06.06.2018 КЗ СОІППО 

ІI Всеукраїнська науково-практична конференція з он-лайн трансляцією 
«Формування громадянської культури в новій українській школі: традиційні та 
інноваційні практики» 

Доповідь, 
керівництво 
секцією 

07-08.06.2018 КЗ СОІППО 

Нарада тренерів за програмою підтримки освітніх реформ в Україні «Демократична 
школа» 

Керівник проекту 14-18.08.2018 м. Київ 

V Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: філософія, 
психологія, педагогіка» 

Доповідь, стаття, 
майстер-клас 

06.12.2018 КЗ СОІППО 

14 Ніколаєнко С.П 
 

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні тенденції у 
викладанні іноземних мов у світі» 

Доповідь 29.11.2018 СумДПУ 
ім. А.С. Макаренка 

15 Клюніна Н.В. І Всеукраїнська науково-практична конференція з он-лайн трансляцією 
«Формування громадянської культури в Новій українській школі: традиційні та 
інноваційні практики» 

Доповідь 05-06.06.2018 КЗ СОІППО 

16 Клюніна Н.В.,  
Скирта В. С.  

V Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: філософія, 
психологія, педагогіка» 

Доповідь, стаття 06.12.2018 КЗ СОІППО 

Кафедра освітніх та інформаційних технологій 
Дев`ята міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти-2018»  науково-практична 
конференція «Розвиток соціальної згуртованості суб`єктів освітнього процесу як 
основа успішної реалізації концепції «Нова українська школа» 

Доповідь 15-18.03.2018 м. Київ 

Дев`ята міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти-2018» круглий стіл 
«Особистісно-професійна компетентність педагога в умовах реформування освіти» 

Доповідь 15-18.03.2018 м. Київ 

1 Петрова Л.Г. 
 

Шоста Міжнародна науково-методична конференція з медіаосвіти та 
медіаграмотності  «Розвиток медіаграмотності в Україні» 

Доповідь 20-21.04.2018 м. Київ 
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1 2 3 4 5 6 
Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми підготовки та 
професійного удосконалення педагога» 

Доповідь, 
Майстер-клас 

26-27.04.2018 Національний 
університет 
«Чернігівський колегіум» 
імені Т.Г. Шевченка, 
м. Чернігів 

Обласний круглий стіл «Наскрізна медіаосвіта: моделі» Доповідь 23.05.2018 КЗ СОІППО 
Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка партнерства: виклики та 
перспективи» 

Тези доповідей 25.05.2018 КЗ СОІППО 

IІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Дошкільна освіта України в 
контексті інтеграції до європейського освітнього простору» 

Доповідь 18-19.10.2018 ГНПУ ім. О.Довженка 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогіка партнерства-шлях до 
конструктивної взаємодії суб`єктів освітнього процесу» 

Доповідь 24.10.2018 Палац дітей та юнацтва, 
м. Київ 

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Проблеми та перспективи 
розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» 

Стаття 28.02.2018 ДВНЗ «Переяслів-
Хмельницький» ДПУ 
ім.Г.Сковороди 

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Проблеми та перспективи 
розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» 

Стаття 31.03.2018 ДВНЗ «Переяслів-
Хмельницький» ДПУ 
ім. Г.Сковороди 

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Проблеми та перспективи 
розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» 

Стаття 30.04.2018 ДВНЗ «Переяслів-
Хмельницький» ДПУ  
ім. Г.Сковороди 

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні технології розвитку 
особистісно-професійної компетентності педагогів в умовах післядипломної освіти» 

Доповідь, стаття 24.05.2018 КЗ СОІППО 

ІІІ Всеукраїнська електронна науково-практична конференція «Відкрита освіта та 
дистанційне навчання: від теорії до практики» 

Обговорення, 
тези 

27.09.2018 УМО 

ІХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи 
розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» 

Он-лайн 
обговорення, 
стаття 

31.10.2018 м. Переяслів-
Хмельницький 

Всеукраїнська науково-практична он-лайн конференція «Регіональна освітня система 
підвищення кваліфікації як фактор розвитку професіоналізму працівників: теорія, 
практика та виклики часу»  

Доповідь, 
тези 

23.11.2018 ПОІППО 

2 Анточенко М.О. 
 

V Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: філософія, 
психологія, педагогіка»  

Доповідь, стаття 06.12.2018 КЗ СОІППО 

II Всеукраїнська науково-практична конференція «Особистісно-професійна 
компетентність педагога: теорія і практика» 

Доповідь 28.02.2018 КЗ СОІППО 3 Захарова І.О. 
 

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми підготовки та 
професійного удосконалення педагога» 

Доповідь 26-27.04.2018 Національний 
університет 
«Чернігівський колегіум» 
імені Т.Г. Шевченка, 
м. Чернігів 

4 Захаров М.М. 
 

ІІ Всеукраїнська науково-методична конференція «Особистісно-професійна 
компетентність педагога: теорія і практика» 

Доповідь, стаття 28.02.2018 КЗ СОІППО 
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Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми підготовки та 
професійного удосконалення педагога» 

Доповідь 26-27.04.2018 Національний 
університет 
«Чернігівський колегіум» 
імені Т.Г. Шевченка 

5 Подліняєва О.О. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Дошкільна освіта України в 
контексті інтеграції до європейського освітнього простору» 

Доповідь 18-19.10.2018 ГНПУ ім.О.Довженка 

6 Герасименко Н.В. V Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми підготовки та 
професійного удосконалення педагога» 

Доповідь 26-27.04.2018 Національний 
університет 
«Чернігівський колегіум» 
ім. Т.Г. Шевченка 

ІІI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи 
розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії: збірник наукових праць» 

Стаття 30.04.2018 м. Переяслав-
Хмельницький 

ІІІ Всеукраїнська електронна науково-практична конференція «Відкрита освіта та 
дистанційне навчання: від теорії до практики» 

Участь у 
обговоренні, тези 

27.09.2018 УМО 

Обласний науково-практичний семінар викладачів інформатики закладів ПТО 
«Використання електронних освітніх ресурсів на уроках»  

Доповідь, тренінг 17-18.10.2018 смт Недригайлів, 
Недригайлівський район 

7 Лабудько С.П. 
 

ІХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи 
розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» 

Он-лайн 
обговорення, 
стаття 

31.10.2018 м. Переяслів-
Хмельницький 

II Всеукраїнська науково-практична конференція «Особистісна професійна 
компетентність педагога: теорія і практика» 

Доповідь, стаття 28.02.2018 КЗ СОІППО 

Обласний семінар «Використання медіа ресурсів для ДНЗ» Доповідь 01.03.2018 КЗ СОІППО 
Обласний семінар вчителів трудового навчання «Використання інтерактивної дошки 
на уроках трудового навчання» 

Доповідь 04.04.2018 Садівська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 
Сумської районної ради 

І районна афілійована (не) конференція міні-EdCamp Конотопщина - 2018 «Нові 
формати освіти: навчаємо ефективно і з радістю» 

Проведення 
майстер-класу  

30.08.2018 Конотопський район, на 
базі ПТУ 

8 Ніколаєнко М.С. 
 

Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Електронні інформаційні 
ресурси: створення, використання, доступ« 

Доповідь 08-09.11.2018 Вінницька академія 
неперервної освіти 

Обласний науково-методичний семінар «використання мереживих технологій у 
педагогічній діяльності вчителя» 

Доповідь 24.04.2018 Сумська гімназія  
№ 1 Сумської міської 
ради 

9 Павленко І.М. 

Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Електронні інформаційні 
ресурси: створення, використання, доступ« 

Доповідь 08-09.11.2018 Вінницька академія 
неперервної освіти 

10 Павленко І.М. 
Шевченко Т.О. 

V Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: філософія, 
психологія, педагогіка» 

Доповідь, 
стаття у 
співавторстві 

06.12.2018 КЗ СОІППО 

Обласний науково-методичний семінар «використання мереживих технологій у 
педагогічній діяльності вчителя» 

Доповідь 24.04.2018 Сумська гімназія № 1 м. 
Суми Сумської міської 
ради 

11 Шевченко Т.О. 
 

V Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми підготовки та 
професійного вдосконалення педагога» 

Доповідь 26-27.04.2018 Національний 
університет 
«Чернігівський колегіум»  
ім. Т.Г. Шевченка 
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1 2 3 4 5 6 
ІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Проблеми та перспективи 
розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» 

Стаття 30.04.2018 ДВНЗ «Переяслів-
Хмельницький» ДПУ  
ім. Г.Сковороди 

ІV Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Проблеми та перспективи 
розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» 

Стаття 30-31.05.2018 ДВНЗ «Переяслів-
Хмельницький» ДПУ  
ім. Г.Сковороди 

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми підготовки та 
професійного удосконалення педагога» 

Доповідь 26-27.04.2018 Національний 
університет 
«Чернігівський колегіум»  
ім. Т.Г. Шевченка,  
м. Чернігів 

Обласний науково-методичний семінар «Інноваційна та проектна діяльність як 
чинник підвищення якості освіти у рамках реалізації концепції «Нова українська 
школа» 

Доповідь 20.04.2018 КЗ СОІППО 

12 Наконечна Л.М. 
 

Обласний круглий стіл «Наскрізна медіаосвіта: моделі» Доповідь 23.05.2018 КЗ СОІППО 
13 Петрова Л.Г., 

Герасименко Н.В.,  
Подліняєва О.О., 
Лабудько С.П., 
Шевченко Т.О., 
Павленко І.М., 
Захарова І.О., 
Осадчий С.В. 

Науково-методичний семінар «Модель розвитку інформаційно-цифрової 
компетентності педагогів у системі післядипломної педагогічної освіти»  

Доповіді,  
майстер-класи 

11.12.2018 Сумська гімназія №1 м. 
Суми Сумської міської 
ради 

Кафедра теорії і змісту освіти 
ІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Використання медіа-
технологій у підготовці вчителів:європейський та вітчизняний досвід» 

Доповідь 22.02.2018 ГНПУ ім. О.Довженка 

ІІ Всеукраїнська науково-методична конференція «Особистісно-професійна 
компетентність педагога: теорія і практика» 

Організація, 
доповідь, стаття 

28.02.2018 КЗ СОІППО 

Регіональний семінар «Підготовка майбутніх учителів до реалізації Концепції «Нова 
українська школа» 

Публікація 
матеріалів, 
доповідь 

07.11.2018 ГНПУ ім. О.Довженка 

ІІ регіональна наукова-практична конференція «Здоров’яспрямована діяльність у 
сучасному освітньому просторі» 

Доповідь 15.11.2018 КЗ СОІППО 

Науково-практичний семінар для вчителів природничо-математичних дисциплін 
«Теоретико-методологічні аспекти STEM-освіти»  

Член оргкомітету,  
доповідь, 
презентація 
матеріалів 

22.11.2018 м. Суми  

І Міжнародна науково-практична конференція «Імперативи розвитку 
громадянського суспільства у забезпеченні національної конкурентоспроможності» 

Публікація 
матеріалів, 
доповідь 

13-14.12.2018 м. Батумі, Грузія 

1 Сєрих Л.В. 

Науково-практичний семінар для вчителів природничо-математичних дисциплін 
«Застосування STEM-обладнання на уроках фізики» 
 

Презентація 
матеріалів 

14.12.2018 КЗ СОІППО, 
Недригайлівська СЗОШ І-
ІІІ ст. 
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«Хімічний колоквіум» для учасників ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 
хімії 

Співорганізатор 15.01.2018 СумДПУ  
ім. А.С. Макаренка 

ІІ Всеукраїнська науково-методична конференція «Особистісно-професійна 
компетентність педагога: теорія і практика» 

Стаття 28.02.2018 КЗСОІППО 

Авторська творча майстерня Григоровича О.В «Тести як засіб активізації навчально-
пізнавальної діяльності учнів». 

Співорганізатор 14.03.2018 КЗСОІППО 

Обласний науково-методичний семінар методистів районних (міських) методичних 
кабінетів відділів освіти Сумської області, керівників методичних об’єднань учителів 
хімії 

Доповідь 26.04.2018 м. Лебедин 

Обласна серпнева педагогічна конференція «Освітнє середовище – відкритий 
простір» 

Доповідь 28.08.2018 КЗ СОІППО 

Міська серпнева педагогічна конференція  Керівник локації, 
тренінг 29.08.2018 м. Конотоп  

Всеукраїнський семінар-нарада «Створення сприятливого середовища для втілення 
програм з комплексного статевого виховання в Україні» 

Доповідь 02.11.2018 м. Київ 

ІІ регіональна науково-педагогічна конференція «Здоров’яспрямована діяльність у 
сучасному освітньому просторі» 

Модератор секції 
доповідь, стаття  

15.11.2018 м. Суми 

2 Коростіль Л.А. 
 

Обласний науково-практичний семінар  
«Готовність учителів хімії до реалізації практичної складової програми з хімії та 
підготовки учнів до інтелектуальних змагань»  

Доповідь 13.11.2018 
СумДПУ 
ім. А.С.Макаренка 

3 Оксьом П.М. ІІ Всеукраїнська науково-методична конференція «Особистісно-професійна 
компетентність педагога: теорія і практика» 

Стаття 28.02.2018 КЗ СОІППО 

ІІ Всеукраїнська науково-методична конференція «Особистісно-професійна 
компетентність педагога: теорія і  практика» 

Стаття 28.02.2018 КЗ СОІППО 

Міжнародна науково-практична конференція «Формальна і неформальна освіта у 
вимірах педагогіки добра Івана Зязюна» 

Стаття 05-06.03.2018 Полтавський 
національний 
педагогічний університет 
ім.  В. Г. Короленка 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Управління закладами освіти на 
засадах акмеологічного підходу» 

Стаття 
 

16.03.2018 Житомирський державний 
університет ім. Івана 
Франка 

Міжнародна науково-практична конференція «Підготовка фахівців у сфері освіти та 
менеджменту: європейський вимір»  

Фахова стаття 
Стаття 
 

29-30.03.2018 м. Черкаси, Черкаський 
національний університет 
ім. Богдана 
Хмельницького 

ІІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Професійний розвиток 
фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології»  

Тези доповіді 
 

19.04.2018 Київ, ЦІППО 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи 
професійної підготовки фахівців в умовах євроінтеграції» 

Програма. 
Сертифікат 

19-20.04.2018 Кропивницький, 
Кіровоградській льотній 
академії Національного 
авіаційного університету 

4 Рассказова О.Л. 
 

Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток професійної майстерності 
педагога» 

Тези доповіді 
 

26-27.04.2018 Тернопільський ОІППО 
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ХІV міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології 
та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, 
проблеми» 

Тези доповіді 
 

15-17.05.2018 Вінницький державний 
педагогічний університет  
ім. Михайла 
Коцюбинського 

Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих 
учених «Академічна культура дослідника в освітньому просторі» 

Стаття 17.05.2018 СумДПУ  
ім.А.С. Макаренка 

Міжнародна науково-практична конференція «Професійна підготовка фахівців в 
умовах неперервної освіти: андрагогічний підхід» 

 

Доповідь на 
пленарному 
засіданні 
 

17-18.05.2018 Технічний університет  
м. Кошице,  
Прешовський університет  
м. Прешов, Словаччина 

ІІ Всеукраїнська науково-методична конференція «Особистісно-професійна 
компетентність педагога: теорія і практика». 

Стаття 28.02.2018 м. Суми 

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 
«Пізнавально-творча і професійна самореалізація особистості в евристичній освіті» 

Доповідь 22-23.02.2018 м. Суми 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Творча спадщина А.С.Макаренка в 
контексті інноваційного розвитку освіти ХХІ століття» 

Доповідь 15-16.03.2018 м. Суми 

І Обласна науково-практична інтернет-конференція «Позашкільна освіта: стратегія, 
перспективи розвитку, сучасні практики». 

Стаття 23.03.2018 м. Суми 

Всеукраїнський фестиваль дитячої творчості присвячений 100-річчю позашкільної 
освіти України 

Стаття 15-18.05.2018 м. Луцьк 

Всеукраїнський педагогічний практикум «Світ творчості» «Застосування 
інноваційних технологій в творчому розвитку особистості, як необхідної умови 
національно-патріотичного виховання» 

Стаття 04-07.06.2018 м. Вінниця 

ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Обдаровані діти – інтелектуальний 
потенціал держави» 

Стаття 02-08.07.2018 м.  Чорноморськ Одеська 
область 

IV обласний форум «Позашкільна освіта Сумщини: сучасні практики, першочергові 
завдання»  

Доповідь 30.10.2018 м. Суми 

Всеукраїнський семінар-нарада директорів обласних і Київського закладів 
позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму. 

Доповідь, стаття 30.10–
01.11.2018 

м. Суми 

5 Тихенко Л.В. 
 

Всеукраїнська колегія директорів обласних закладів позашкільної освіти еколого-
натуралістичного напряму 

Доповідь 14.12.2018 м. Київ 

Міжнародний естонсько-український проект «Міксіке» у Сумській області 
«Обласний (очний) фінал змагань усного рахунку Прангліміне» 

Організація, 
модератор, 
виступ 

29.01.2018 м. Суми 

Міжнародний мовно-літературний конкурс «Фінал VIII конкурсу учнівської та 
студентської молоді імені Тараса Шевченка» 

Виступ 03.02.2018 м. Суми 

6 Удовиченко І.В. 
 

Обласний семінар-навчання, консультування «Знаннєво-компетентнісна парадигма 
формування сучасного учителя» 

Організація, 
модератор, 
доповіді, 
презентації, 
виступи  

15-16.02.2018 м. Суми 
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Всеукраїнська науково-методична конференція «Особистісно-професійна 
компетентність педагога: теорія і практика» 

Доповідь, 
презентація, 
виступ 

28.02.2018 
 

м. Суми 

Міжнародна науково-практична конференція «Географія в Київському 
національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років – досягнення та 
перспективи (GTSNU)» 

Доповідь, виступ, 
тези 

30-31.03.2018 м. Київ 

Всеукраїнська нарада – «круглий стіл» «Всеукраїнський науково-пошуковий проект 
«Організаційно-педагогічні засади сервісного обслуговування закладів освіти в 
умовах децентралізації управління освітою» 

Доповідь, виступ 03-04.04.2018 
 

м. Київ 

Обласний методичний вернісаж «Калейдоскоп педагогічних ідей учителя-
словесника» 

Доповідь, 
презентація, 
виступ 

11.04.2018 м. Суми  

Всеукраїнська науково-практична конференція «Проектування розвитку та 
психолого-педагогічного супроводу обдарованої особистості» 

Доповідь, тези  24-25.04.2018 м. Зборів  
Тернопільської області 

Круглий стіл з міжнародною участю «Професійний розвиток педагога в умовах 
реформування освіти: можливості, виклики, перспективи» 

Стаття, доповідь 26.04.2018 м. Львів 

Міжнародний україно-естонський проект «Міксіке в Україні» «Міжнародний фінал 
змагань з усного математичного рахунку Прангліміне-2018» 

Керівник проекту 28.04.2018 м. Львів 

Міжнародна конференція «Scientific and Professional Conference Pedagogy and 
Pspcholody In an Era of Increasing Flom of Information – 2018»  

Стаття   29.04.2018 м. Будапе́шт, Угорщина 

Обласний науково-практичний семінар «Колективно-компетентнісна взаємодія 
учасників освітнього процесу в умовах реформування освіти» 

Організація, 
модератор, 
доповіді, 
презентація  

16-17.05.2018 Лебединський район 

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми сучасного підручника» Доповідь, стаття, 
тези 

18-19.05.2018 м. Мінськ, Білорусь 

Всеукраїнська нарада – «круглий стіл» «Всеукраїнський науково-пошуковий проект 
«Організаційно-педагогічні засади сервісного обслуговування закладів освіти в 
умовах децентралізації управління освітою» 

Доповідь 31.05-01.06. 
2018 

м. Київ 

Всеукраїнський вебінар «Всеукраїнський конкурс «Учитель року»« Організатор 07.06.2018 м. Київ – м. Суми 
Міжнародна науково-практична конференція «Scientific and technological revolution of 
the XXI century «2018» 

Стаття 12-13.06.2018 м. Карлсруе, Німеччина 

Міжнародна науково-практична конференція «Обдаровані діти  інтелектуальний 
потенціал держави» 

Стаття, доповідь 02-08.07.2018 м. Чорноморськ Одеська 
область 

Обласні серпневі локації «Методичний поступ до нової української школи» Модератор, 
організація 28.08.2018 м. Суми 

Всеукраїнська конференція «Учені НАПН України – українським учителям» Доповідь, 
презентація 30.08.2018 м. Київ 

Обласна тематична нарада до Дня методиста «Напрями методичної роботи з 
педагогами області у 2018-2019 н.р.» 

Організація, 
доповідь 

03.09.2018 м. Суми 
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Обласний мобільний консулат-пункт «Власна методична розробка» Доповідь, 

презентація, 
виступи 

05.09.2018 м. Суми 

Всеукраїнська школа педагогічної майстерності «Педагогічний стартап – 2018» Виступ 13-14.09.2018 м. Рівне  
Обласний науково-практичний семінар «Пропедевтика профілізації – превентивна 
дія переходу до нової української школи» 

Модератор, 
виступи, 
доповідь, 
презентація 

19-20.09.2018 Конотопський район 

Всеукраїнська нарада «Наявні ресурси для попередження насильства щодо дітей в 
закладах освіти» 

Участь 03.10.2018 м. Київ 

Х Міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті» Виступи 23-25.10.2018 м. Київ 
Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогіка партнерства – шлях до 
конструктивної взаємодії суб′єктів освітнього процесу» 

Доповідь, 
презентація 

24.10.2018 м. Київ 

VIІ Міжнародна виставка «Освіта за кордоном «World Edu»« Виступ 23-25.10.2018 м. Київ 
Обласний семінар «Інтеграція змісту предметів природничого циклу – вимога нової 
української школи» 

Модератор, 
виступи, 
презентація 

28.11.2018 м. Суми 

Всеукраїнська он-лайн нарада «Всеукраїнський конкурс «Учитель року – 2019»« Участь 28.11.2018 м. Суми 
ІІ Всеукраїнська науково-методична конференція «Особистісно-професійна 
компетентність педагога: теорія і практика» 

Керівник секції, 
стаття 

28.02.2018 КЗ СОІППО 

Всеукраїнський тренінг «Профілактика ВІЛ/СНІД на робочому місці в 
загальноосвітніх навчальних закладах» 

Отримання 
сертифікату 
тренера 

12-15.03.2018 м. Київ 

Дев’ята міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2018» Доповідь 15-17.03.2018 м. Київ 
VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Освіта і 
здоров'я» 

Доповідь 03.04.2018 СумДПУ 
ім.А.С. Макаренка 

  Обласна серпнева конференція педагогічних працівників   Керівник секції 28.08.2018 КЗ СОІППО 
Всеукраїнський семінар-нарада «Створення сприятливого середовища для втілення 
програм з комплексного статевого виховання в Україні» 

Доповідь 02.11.2018 м. Київ  

ІІ регіональна науково-педагогічна конференція «Здоров’я-спрямована діяльність у 
сучасному освітньому просторі»  

Організація, 
доповідь, стаття 

15.11.2018 КЗ СОІППО 

7 Успенська В.М. 
 

Всеукраїнська конференція «Збереження статевого та репродуктивного здоров’я – 
через освіту молоді» 

Доповідь 07.12.2018 м. Київ  

8 Байдак Ю.В. Обласна науково-практична конференція з он-лайн трансляцією «Літературно-
мистецькі та історичні контексти формування національної державності в добу 
Української революції 1917-1921 рр. та їх педагогічна інтерпретація в сучасній 
освітній діяльності» 

Стаття 21.03.2018 КЗ СОІППО 

9 Деменков Д.В. ІІ Всеукраїнська науково-методична конференція «Особистісно-професійна 
компетентність педагога: теорія і практика» 

Керівництво 
секцією, стаття 

28.02.2018 КЗ СОІППО 

Всеукраїнський науково-практичний семінар «Підготовка вчителів до реалізації 
конвенції Нова українка школа в науково-педагогічному проекті «Інтелект України» 

Участь 03-05.01.2018 м. Харків 10 Декунова З.В. 

Тренінг «Щодо впровадження ігрових та діяльнісних методів навчання в освітній 
процес» 

Участь 05-06.02.2018 КЗ СОІППО 
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ІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Використання медіа-
технологій у підготовці вчителів: європейський та вітчизняний досвід» 

Доповідь 22.02.2018 м. Глухів 

ІІ Всеукраїнська науково-методична конференція «Особистісно-професійна 
компетентність педагога: теорія і практика» 

Стаття 28.02.2018 КЗ СОІППО 

Обласний науково-методичний семінар «Інноваційні педагогічні технології в 
контексті реалізації компетентнісного підходу в освіті» 

Доповідь 22.06.2018 КЗ СОІППО 

Всеукраїнський науково-практичний семінар «Підготовка вчителів до реалізації 
конвенції Нова українка школа в науково-педагогічному проекті «Інтелект України» 

Участь 03-05.01.2018 м. Харків 

Тренінг «Щодо впровадження ігрових та діяльнісних методів навчання в освітній 
процес» 

Участь 05-06.02.2018 КЗ СОІППО 

ІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Використання медіа-
технологій у підготовці вчителів: європейський та вітчизняний досвід» 

Доповідь 22.02.2018 м. Глухів 

ІІ Всеукраїнська науково-методична конференція «Особистісно-професійна 
компетентність педагога: теорія і практика» 

Стаття 28.02.2018 КЗ СОІППО 

11 Лавська А.М. 

Обласний науково-методичний семінар «Інноваційні педагогічні технології в 
контексті реалізації компетентнісного підходу в освіті» 

Доповідь 22.06.2018 КЗ СОІППО 

12 Ковтун Є.Ф. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Дошкільна освіта України в 
контексті інтеграції до Європейського освітнього простору» 

Доповідь 18-19.10.2018 ГНПУ ім. О.Довженка 

ІІ Всеукраїнська науково-методична конференція «Особистісно-професійна 
компетентність педагога: теорія і практика» 

Керівник секції, 
стаття 

28.02.2018 КЗ СОІППО 

V Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми підготовки та 
професійного удосконалення педагога» 

Доповідь на 
секції 

26-27.04.2018 Чернігівський 
національний 
педагогічний університет 
ім. Г. Шевченка 
м. Чернігів 

13 Крот Г.В. 

ІІ регіональна науково-педагогічна конференція. «Здоров’яспрямована діяльність у 
сучасному освітньому просторі» 

Член оргкомітету, 
модератор секції, 
доповідь на секції 

15.11.2018 КЗ СОІППО 

ІІ Всеукраїнська науково-методична конференція «Особистісно-професійна 
компетентність педагога: теорія і практика» 

Організація, 
доповідь, стаття 

28.02.2018 КЗ СОІППО 14 Кода С.В. 

Науково-практичний семінар для вчителів природничо-математичних дисциплін 
«Застосування STEM-обладнання на уроках фізики» 
 

Модератор, 
доповідь 

14.12.2018 КЗ СОІППО, 
Недригайлівська СЗОШ І-
ІІІ ст. 

Міська  науково-практична конференція «Значення ігрової діяльності у розвитку 
дитини дошкільного віку» 

Доповідь 31.01.2018 СумДПУ  
ім.А.С. Макаренка 

ІІ Всеукраїнська науково-методична конференція «Особистісно-професійна 
компетентність педагога: теорія і практика» 

Стаття 28.02.2018 КЗ СОІППО 

Обласна серпнева конференція педагогічних працівників. «Освітнє середовище – 
відкритий простір: дошкільна освіта» 

Доповідь 28.08.2018 м. Суми 
 

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Дошкільна освіта України в 
контексті інтеграції до європейського освітнього простору» 

Доповідь 18-19.10.2018 ГНПУ  
ім. О. Довженка 

15 Цимерман І.Л.  
 

ІІ Регіональна  науково-педагогічна конференція «Здоров’яспрямована діяльність у 
сучасному освітньому просторі»   

Доповідь, стаття 15.11.2018 КЗ СОИППО 
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ІV Всеукраїнська Інтернет-конференція студентів, аспірантів та молодих науковців 
«Актуальні проблеми дошкільної освіти: перспективи, інновації, розвиток» 

Доповідь 15-16.02.2018 м. Глухів 

ІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Використання медіа-
технологій у підготовці вчителів: європейський та вітчизняний досвід» 

Доповідь 22.02.2018 м. Глухів 

ІІ Всеукраїнська науково-методична конференція «Особистісно-професійна 
компетентність педагога: теорія і практика» 

Керівник секції, 
член оргкомітету 

28.02.2018 м. Суми 

Шоста міжнародна науково-методична конференція з медіаосвіти та медіа 
грамотності «Національна розмова: розвиток медіа грамотності в Україні» 

Доповідь 20-21.04.2018 м. Київ 

Обласний круглий стіл «Наскрізна медіаосвіта: моделі» Доповідь 23.05.2018 КЗ СОІППО 
ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Дошкільна освіта України в 
контексті інтеграції до Європейського освітнього простору» 

Доповідь 18-19.10.2018 ГНПУ ім. О.Довженка 

Міжнародна науково-практична конференція «Інновації та їх місце в модернізації 
дошкільної та професійної освіти» 

Доповідь 25-26.10.2018 
 

м. Одеса 

V Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми 
практичної психології» 

Доповідь 08-09.11.2018 ГНПУ ім. О.Довженка 

16 Лобода В.В. 
 

ІV щорічна он-лайн науково-освітня виставка «Інноваційні стратегії інформатизації 
освіти» 

Член оргкомітету, 
член журі 

жовтень-
грудень 2018 

року 

КЗ СОІППО 

17 Сєрих Т.М. ІІ Всеукраїнська науково-методична конференція «Особистісно-професійна 
компетентність педагога: теорія і практика» 

Стаття 28.02.2018 КЗ СОІППО 

18 Абрамітова І.М. ІІ Всеукраїнська науково-методична конференція «Особистісно-професійна 
компетентність педагога: теорія і практика» 

Член оргкомітету, 
керівник секції, 
стаття 

28.02.2018 КЗ СОІППО 

Кафедра педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту 
ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Творча спадщина А.С. Макаренка в 
контексті інноваційного розвитку освіти ХХІ століття» 

Член оргкомітету, 
доповідь 

15-16.03.2018 СумДПУ  
ім. А.С. Макаренка 

ІІ Міжнародний молодіжний форум «Культура і традиції в сучасному світі» Доповідь 12.03.2018 СумДПУ  
ім. А.С. Макаренка 

ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні технології 
розвитку особистісно-професійної компетентності педагогів в умовах 
післядипломної освіти» 

Член оргкомітету, 
доповідь 

24.05.2018 КЗ СОІППО 

І Всеукраїнська науково-практична конференція з он-лайн трансляцією 
«Формування громадянської культури в новій українській школі: традиційні та 
інноваційні практики» 

Член оргкомітету, 
доповідь 

5-6.06.2018 
 

СумДПУ  
ім. А.С. Макаренка 

Міжнародна науково-практична конференція «Академічна культура дослідника в 
освітньому просторі» 

Доповідь 17.05.2018 СумДПУ  
ім. А.С. Макаренка 

Всеукраїнський науково-практичний семінар «Микола Дмитрович Ярмаченко і 
сучасна інклюзивна освіта» (до 90-річчя від дня народження вченого) 

Доповідь 24.09.2018 Хмельницька 
гуманітарно-педагогічна 
академія 

1 Зосименко О.В. 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Тринадцяті педагогічні читання 
пам’яті М.М.Дарманського: Професійна підготовка майбутніх педагогів на засадах 
освітніх інновацій» 

Доповідь 04.10.2018 Хмельницька 
гуманітарно-педагогічна 
академія 
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1 2 3 4 5 6 
Усеукраїнська науково-практична конференція «Інновації в освіті і педагогічна 
майстерність учителя-словесника»   

Доповідь  25.10.2018 СумДПУ  
ім. А. С. Макаренка 

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні тенденції у 
викладанні іноземних мов у світі» 

Доповідь 29.11.2018 СумДПУ  
ім. А. С. Макаренка 

V Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: філософія, 
психологія, педагогіка» 

Координатор 
оргкомітету, 
стаття, доповідь 

06.12.2018 КЗ СОІППО 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічна підготовка 
майбутніх фахівців у контексті сучасних освітніх реформ» 

Доповідь 06–07.12.2018 Львівський національний 
університет  імені Івана 
Франка (м. Львів) 

ІІ Всеукраїнський науково-практичний семінар «Компаративістика в педагогічній 
освіті і освіті дорослих» 

Доповідь 19.12.2018 СумДПУ  
ім. А.С. Макаренка 

ІІ Всеукраїнська науково-практичної інтернет-конференція «Інноваційні технології 
розвитку особистісно-професійної компетентності педагогів в умовах 
післядипломної освіти: збірник наукових праць»  

Стаття 24.05.2018 КЗ СОІППО 

V Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільно-політичні процеси на 
українських землях: історія, проблеми, перспективи» 

Стаття 18.05.2018 СумДПУ  
ім. А.С. Макаренка 

Обласна науково-краєзнавча конференція з он-лайн зв’язком «Краєзнавство 
Сумщини в контексті вивчення історичної, духовної і культурної спадщини регіону, 
присвячена 125-річчю від дня народження краєзнавця і педагога П. А. Сапухіна» 

Доповідь, стаття 19.04.2018 Сумська обласна наукова 
бібліотека 

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні тенденції у 
викладанні іноземних мов у світі» 

Доповідь 29.11.2018 СумДПУ  
ім. А.С. Макаренка 

2 Кудінов Д.В. 

V Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: філософія, 
психологія, педагогіка» 

Стаття, доповідь 06.12.2018 КЗ СОІППО 

ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні технології 
розвитку особистісно-професійної компетентності педагогів в умовах 
післядипломної освіти» 

Стаття 24.05.2018 КЗ СОІППО 

І Всеукраїнська науково-практична конференція з он-лайн трансляцією 
«Формування громадянської культури в новій українській школі: традиційні та 
інноваційні практики» 

Стаття 05-06.06.2018 КЗ СОІППО 

3 Гиря О.О. 
 

V  Міжнародна конференція: «Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка» Стаття 06.12.2018 КЗ СОІППО  
Семінар-практикум для керівників органів управління освітою об’єднаних 
територіальних громад 

Модератор 26.01.2018 КЗ СОІППО 

Обласна науково-практична конференція «Мова – держави основа» Координатор 
оргкомітету 

21.02.2018 КЗ СОІППО 

ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Використання медіа-
технологій у підготовці вчителів: європейський та вітчизняний досвід» 

Стаття 22.02.2018 ГНПУ ім. О. Довженка 

4 Грицай С.М. 

Семінар-практикум для керівників органів управління освітою об’єднаних 
територіальних громад 

Модератор 27.02.2018 КЗ СОІППО 



 

 
 

233 

1 2 3 4 5 6 
ІІ Всеукраїнська науково-методична конференція «Особистісно-професійна 
компетентність педагога: теорія і практика» 

Координатор 
оргкомітету, 
доповідь на 
пленарному 
засіданні 

28.02.2018 КЗ СОІППО 

Регіональний науково-практичний семінар «Партнерство в освіті: виклики та 
перспективи» 

Доповідь на 
пленарному 
засіданні 

01.03.2018 КЗ СОІППО 

Дев’ята Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2018» Член оргкомітету, 
доповідь на 
конференції, 
доповідь на 
круглому столі 

15-18.03.2018 м. Київ 

Обласна науково-практична конференція з обміну досвідом «Інноваційна освіта та 
педагогічна майстерність учителя» 

Співголова 
оргкомітету 

21.03.2018 СумДПУ  
ім. А.С. Макаренка 

Обласна науково-практична конференція з он-лайн трансляцією «Літературно-
мистецькі та історичні контексти формування національної державності в добу 
Української революції 1917-1921 рр. та їх педагогічна інтерпретація в сучасній 
освітній діяльності» 

Координатор 
оргкомітету 

21.03.2018 КЗ СОІППО 

Обласний науково-методичний семінар «Шляхи реалізації компетентнісного підходу 
в науково-педагогічному проекті «Інтелект України»« 

Доповідь 05.04.2018 Тростянецька 
спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів № 5 
Тростянецької міської 
ради 

Обласний науково-методичний семінар «Інноваційна та проектна діяльність як 
чинник підвищення якості освіти у закладах освіти у рамках реалізації концепції 
«Нова українська школа» 

Доповідь 20.04.2018 КЗ СОІППО 

V Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми підготовки та 
професійного удосконалення педагога» 

Стаття 26-27.04.2018 Національний університет 
«Чернігівський колегіум» 
імені Т.Г.Шевченка 

Круглий стіл «Сучасні наукові дослідження у післядипломній педагогічній освіті» Доповідь  18.05.2018 КЗ СОІППО 
ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні технології 
розвитку особистісно-професійної компетентності педагогів в умовах 
післядипломної освіти» 

Член оргкомітету 
Стаття 

24.05.2018 КЗ СОІППО 

І Всеукраїнська науково-практична конференція з он-лайн трансляцією 
«Формування громадянської культури в новій українській школі: традиційні та 
інноваційні практики» 

Член оргкомітету 
Стаття 

05-06.06.2018 КЗ СОІППО 

Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології в роботі 
практичного психолога» 

Член оргкомітету 07.06.2018 КЗ СОІППО 

Обласний науково-методичний семінар «Інноваційні педагогічні технології в 
контексті реалізації компетентнісного підходу в освіті» 

Доповідь 22.06.2018 
 

КЗ СОІППО  

Міжнародна науково-практична конференція «Академічна культура дослідника в 
освітньому просторі» 

Доповідь 17.05.2018 СДПУ імені 
А.С. Макаренка 
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Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогіка партнерства – шлях до 
конструктивної взаємодії суб’єктів освітнього процесу» 

Член оргкомітету, 
доповідь, 
модератор 

24.10.2018 м. Київ 

NewСемінар «Особливості створення освітньо-розвивального середовища закладу 
освіти в умовах упровадження концепції Нової української школи» 

Доповідь 30.10.2018 КЗ СОІППО 

Всеукраїнський фестиваль арт-терапії «АРТ-ПРАКТИКА» Доповідь 30.11.2018 КЗ СОІППО 
V Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: філософія, 
психологія, педагогіка» 

Доповідь, стаття, 
координатор 
оргкомітету 

06.12.2018 КЗ СОІППО 

ІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Використання медіа-
технологій у підготовці вчителів: європейський та вітчизняний досвід»  

Доповідь  22.02.2018 
 

ГНПУ ім. О. Довженка 

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Державне управління у сфері 
цивільного захисту:  наука, освіта, практика» 

Стаття 19-20.04.2018 Національний університет 
цивільного захисту 
України 

ІV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми в системі 
освіти: загальноосвітній навчальний заклад – доуніверситетська підготовка – вищий 
навчальний заклад» 

Стаття 18.04.2018 
 

Національний авіаційний 
університет 

Міжнародна науково-практична конференція «Академічна культура дослідника в 
освітньому просторі» 

Доповідь 17.05.2018 СДПУ ім. А.С. Макаренка 

ІI Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні технології 
розвитку особистісно-професійної компетентності педагогів в умовах 
післядипломної освіти» 

Стаття, член 
оргкомітету 

24.05.2018 КЗ СОІППО 

Міжнародна науково-практична конференція «Другі Ушинські читання. Українська 
освіта і культура в історичному розвитку та в умовах викликів інформаційного 
суспільства» 

Стаття 29-30.05.2018 м. Чернігів,  
ЧОІППО ім. 
К.Д. Ушинського 
 

Усеукраїнська науково-практична конференція «Інновації в освіті і педагогічна 
майстерність учителя-словесника»   

Доповідь  25.10.2018 СумДПУ  
ім. А. С. Макаренка 

Міжнародна науково-методична конференція «Інновації в освіті й науці» Стаття 22-23.11.2018 
 

Інститут підвищення 
кваліфікації 
педагогічних працівників 
по Алмаатинській області, 
Казахстан 

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні тенденції у 
викладанні іноземних мов у світі» 

Доповідь 29.11.2018 СумДПУ  
ім. А.С. Макаренка 

V Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: філософія, 
психологія, педагогіка» 

Стаття, член 
оргкомітету 

06.12.2018 КЗ СОІППО  

5 Єфремова Г.Л.  

ІІ Всеукраїнський науково-практичний семінар «Компаративістика в педагогічній 
освіті і освіті дорослих» 

Доповідь 19.12.2018 СумДПУ  
ім. А.С. Макаренка 

6 Луценко С.М. V Всеукраїнська науково-практична конференція: «Актуальні питання методики 
викладання суспільних та гуманітарних дисциплін в умовах розбудови сучасної 
школи» 

Доповідь на 
пленарному 
засіданні, 
майстер – клас  

22.03.2018 Навчально-наукового 
Інституту історії та 
філософії СумДПУ  
ім. А.С. Макаренка 
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Шоста міжнародна науково-методична конференція «Практична медіаграмотність: 
міжнародний досвід та українські перспективи» 

Стаття, доповідь  20–21.04.2018 м. Київ, АУП   

ІI Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні технології 
розвитку особистісно-професійної компетентності педагогів в умовах 
післядипломної освіти» 

Стаття, 
член оргкомітету, 
член редколегії 
збірника 
наукових праць 

24.05.2018 КЗ СОІППО 

Міні-EdCamp Konotop «Школа успіху: від натхнення до лідерства». Експерт 28.05.2018 м. Конотоп, гімназія 
Міжнародна науково-практична конференція «Другі Ушинські читання. Українська 
освіта і культура в історичному розвитку та в умовах викликів інформаційного 
суспільства» 

Стаття 29-30.05.2018 м. Чернігів, 
ОІППО імені 
К.Д. Ушинського 

Міні-EdCamp Gluhiv «Нова українська школа: новітні технології»  Експерт 02.06.2018 м. Глухів, ЗОШ № 2 
Всеукраїнська науково-практична конференція «Формування громадянської 
культури в новій українській школі: традиційні та інноваційні практики» 

Стаття, 
член оргкомітету, 
член редколегії 
збірника 
наукових праць 

05-06.06.2018 КЗ СОІППО, 
ЗОШ №27, 
СШ№25 

ІІІ Всеукраїнської електронної науково-практичної конференція  «Відкрита освіта та 
дистанційне  навчання: від теорії до практики»  

Он-лайн доповідь 27.09.2018 м. Київ, ЦІППО 

Всеукраїнський цикл тренінгів для тренерів з медіаграмотності Доповідь  Жовтень–
листопад  
2018 року 

м. Київ 

Міжнародна інтернет-конференція «Сучасні тенденції у викладанні іноземних мов у 
світі» 

Он-лайн доповідь 29.11.2018 СумДПУ  
ім. А.С. Макаренка 

Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: філософія, 
психологія, педагогіка» 

Доповідь,  
2 майстер – 
класи, керівник 
секції 

06.12.2018 КЗ СОІППО 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Творча спадщина А.С. Макаренка в 
контексті інноваційного розвитку освіти ХХІ століття» 

Тези, доповідь 15-16.03.2018 СумДПУ  
ім. А.С. Макаренка 

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Корекційно-реабілітаційна 
діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі» 

Тези, доповідь 19.04.2018 СумДПУ  
ім. А.С. Макаренка 

V Міжнародна науково-практична конференція «Інклюзивна освіта: досвід та 
перспективи 

Тези 16.05.2018 ВНЗ «Відкритий 
міжнародний університет 
розвитку людини 
«Україна» 

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні технології розвитку 
особистісно-професійнної компетентності педагога в умовах післядипломної 
педагогічної освіти» 

Доповідь 24.05.2018 КЗ СОІППО 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Формування громадянської 
культури в новій українській школі: традиційні та інноваційні практики» 

Доповідь, стаття 05-06.05.2018 КЗ СОІППО 

7 Прядко Л.О. 
 

Обласний семінар «Специфіка організації навчання дітей з порушеннями опорно-
рухового апарату» 

Доповідь 19.10.2018 КЗ СОІППО 
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ІV Міжнародна науково-практична конференція «Корекційно-реабілітаційна 

діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі» 
Доповідь 09.10.2018 СумДПУ  

ім. А.С. Макаренка 
Обласний семінар «Інклюзія в Новій українській школі»  Доповідь 27.11.2018 КЗ СОІППО 
Психолого-педагогічний консиліум «Адаптація здобувачів освіти 1-х класів до 
навчання в закладі загальної середньої освіти у 2018-2019 навчальному році» 

Доповідь 06.12.2018 ЗОШ №30 «Унікум» 

V Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: філософія, 
психологія, педагогіка» 

Доповідь, стаття 06.12.2018 КЗ СОІППО 

ІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференції «Використання медіа-
технологій у підготовці вчителів: європейський та вітчизняний досвід» 

Доповідь 
 

22.02.2018 
 

ГНПУ ім.О. Довженка 

І Всеукраїнська науково-методична конференція «Особистісно-професійна 
компетентність педагога: теорія і практика» 

Доповідь, стаття 28.02.2018 
 

КЗ СОІППО 

V Міжнародної науково-практичної конференції пам’яті член-кореспондента НАПН 
України В.К. Сидоренка «Актуальні питання графічної підготовки: теорія, практика 
та шляхи розвитку» 

Доповідь 
 

24.03.2018 
 

НПУ  
ім. М.П. Драгоманова 

ІІ Міжнародний молодіжний форум «Культура і традиції в сучасному світі» Доповідь, стаття 
 

12.03.2018 
 

СумДПУ  
ім. А.С. Макаренка 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Творча спадщина А.С. Макаренка в 
контексті інноваційного розвитку освіти ХХІ століття» 

Доповідь 
 

15-16.03.2018 
 

СумДПУ  
ім. А.С. Макаренка 

Дев’ята Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2018» Доповідь 
 

15-18.03.2018 
 

м. Киів, 
Виставковий центр 

Обласний науково-методичний семінар «Інноваційна та проектна діяльність як 
чинник підвищення якості освіти у закладах освіти у рамках реалізації концепції 
«Нова українська школа» 

Доповідь 
 

20.04.2018 
 

КЗ СОІППО 

І Всеукраїнська науково-практична конференція з он-лайн трансляцією 
«Формування громадянської культури в новій українській школі: традиційні та 
інноваційні практики» 

Доповідь 
 

05-06.06.2018 
 

КЗ СОІППО 

Міжнародна науково-практична конференція «Академічна культура дослідника в 
освітньому просторі» 

Доповідь, стаття 17.05.2018 СумДПУ  
ім. А.С. Макаренка 

Круглий стіл «Сучасні наукові дослідження у післядипломній педагогічній освіті» Доповідь 
 

18.05.2018 
 

КЗ СОІППО  

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми 
технологічної  і  професійної освіти» 

Доповідь 
 

22-23.05.2018 ГНПУ ім. О. Довженка 

8 Харламенко В.Б. 

ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні технології 
розвитку особистісно-професійної компетентності педагогів в умовах 
післядипломної освіти» 

Доповідь, стаття 
 

24.05.2018 
 

КЗ СОІППО 

ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні технології 
розвитку особистісно-професійної компетентності педагогів в умовах 
післядипломної освіти» 

Стаття 24.05.2018 КЗ СОІППО 

І Всеукраїнська науково-практична конференція з он-лайн трансляцією 
«Формування громадянської культури в новій українській школі: традиційні та 
інноваційні практики» 

Стаття 05-06.06.2018 КЗ СОІППО 

9 Цебро Я.І. 

Обласний конкурс «Креатив-бій» Доповідь 25.09.2018 м. Суми, гімназія 
«Просперітас» 
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Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні тенденції у 
викладанні іноземних мов у світі» 

Доповідь 29.11.2018 СумДПУ  
ім. А.С. Макаренка 

V Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: філософія, 
психологія, педагогіка» 

Стаття 06.12.2018 КЗ СОІППО 

ІІ Всеукраїнський науково-практичний семінар «Компаративістика в педагогічній 
освіті і освіті дорослих» 

Доповідь 19.12.2018 СумДПУ  
ім. А.С. Макаренка 

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні технології розвитку 
особистісно-професійної компетентності педагогів в умовах післядипломної освіти» 

Стаття 24.05.2018 КЗ СОІППО 

Круглий стіл «Взаємозв’язок політики і управління: теоретичний і прикладний 
аспект» 

Тези 01.06.2018 ДРІДУ 

І Всеукраїнська науково-практична конференція з он-лайн трансляцією 
«Формування громадянської культури в новій українській школі: традиційні  та 
інноваційні практики» 

Стаття 05-06.06.2018 КЗ СОІППО 

Усеукраїнська науково-практична конференція «Інновації в освіті  і педагогічна 
майстерність учителя-словесника»   

Доповідь  25.10.2018 СумДПУ  
ім. А.С. Макаренка 

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні тенденції у 
викладанні іноземних мов у світі» Доповідь 29.11.2018 СумДПУ  

ім. А.С. Макаренка 

10 Івашина Л.П. 

V Міжнародна науково-практична конференція «Освітні 
інновації:філософія,психологія, педагогіка» 

Стаття 06.12.2018 КЗ СОІППО 

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Особистісно-професійна 
компетентність педагога: теорія і практика» 

Доповідь, тези 28.02.2018 КЗ СОІППО 

V Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми підготовки та 
професійного удосконалення педагога» 

Доповідь 26-27.04.2018 Національний університет 
«Чернігівський колегіум» 
імені Т.Г.Шевченка 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми технологічної  і  
професійної освіти» 

Доповідь 22–23.05.2018 
 

ГНПУ ім. О. Довженка 

ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні технології 
розвитку особистісно-професійної компетентності педагогів в умовах 
післядипломної освіти» 

Доповідь, стаття 24.05.2018 КЗ СОІППО 

І Всеукраїнська науково-практична з он-лайн трансляцією «Формування 
громадянської культури в Новій українській школі: традиційні та інноваційні 
практики» 

Доповідь 05.06.2018 КЗ СОІППО 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Інновації в освіті та педагогічна 
майстерність учителя-словесника» 

Доповідь 25-26.10.2018 СумДПУ  
ім. А.С. Макаренка 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Професійна освіта в умовах сталого 
розвитку суспільства» 

Доповідь 08.11.2018 м. Київ 
Інститут професійно-
технічної освіти НАПН 
України 

V Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: філософія, 
психологія, педагогіка» 

Доповідь 06.12.2018 КЗ СОІППО 

Обласна панорама педагогічних ідей «Світ дошкілля 2018» Модератор 17.12.2018 КЗ СОІППО 

11 Кожем’якіна І.В. 

ІІ Всеукраїнський науково-практичний семінар «Компаративістика в педагогічній 
освіті і освіті дорослих» 

Доповідь 19.12.2018 СумДПУ  
ім. А.С. Макаренка 
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ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Особистісно-професійна 
компетентність педагога: теорія і практика» 

Доповідь, тези 28.02.2018 КЗ СОІППО 

Обласний семінар для керівників органів управління освітою об’єднаних 
територіальних громад «Основні аспекти управління освітою об’єднаних 
територіальних громад» 

Доповідь 18-19.04.2018 м. Суми Державний 
заклад післядипломної 
освіти «Сумський центр 
перепідготовки та 
підвищення кваліфікації 
працівників органів 
державної влади, органів 
місцевого 
самоврядування, 
державних підприємств, 
установ і організацій» 

V Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми підготовки та 
професійного удосконалення педагога» 

Доповідь 26-27.04.2018 м. Чернігів, Національний 
університет 
«Чернігівський колегіум» 
ім.Т.Г.Шевченка 

ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні технології 
розвитку особистісно-професійної компетентності педагогів в умовах 
післядипломної освіти» 

Доповідь, стаття 24.05.2018 КЗ СОІППО 

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні тенденції у 
викладанні іноземних мов у світі» 

Доповідь 29.11.2018 СумДПУ  
ім. А.С. Макаренка 

12 Перлик В.В. 

V Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: філософія, 
педагогіка, психологія» 

Доповідь, стаття 06.12.2018 КЗ СОІППО 

ІІ Міжнародна науково-практичної конференція «Творча спадщина  
А.С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти ХХІ століття» 

Доповідь 15-16.03.2018 СумДПУ  
ім. А.С. Макаренка 

Круглий стіл «Відсутність ролі батька: наслідки та шляхи подолання» Доповідь 20.03.2018 ДПТНЗ № 6 
І Обласна науково-практична інтернет-конференція «Позашкільна освіта: стратегія, 
перспективи розвитку, сучасні практики» 

Стаття 23.03.2018 м. Суми 
КЗ СОР – ОЦПО та РТМ 

ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні технології 
розвитку особистісно-професійної компетентності педагогів в умовах 
післядипломної освіти» 

Стаття 24.05.2018 КЗ СОІППО 

ІV Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція »Психолого-педагогічні 
аспекти навчання дорослих у системі неперервної освіти» 

Стаття 29.11.2018 м. Біла Церква, БІНПО 
ДВНЗ УМО 

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні тенденції у 
викладанні іноземних мов у світі» 

Доповідь 29.11.2018 СумДПУ  
ім. А.С. Макаренка 

13 Пінчук Д.М. 
 

V Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: філософія, 
психологія, педагогіка» 

Стаття 06.12.2018 КЗ СОІППО 

VІІІ Всеукраїнський конкурс на кращу навчально-методичну розробку в системі 
післядипломної освіти 

Матеріали 
конкурсу 

15-18.03.2018 м. Київ 

ІІ Науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні технології розвитку 
особистісно-професійної компетентності педагога в умовах післядипломної освіти» 

Стаття 24.05.2018 КЗ СОІППО 

14 Сударева Г.Ф.  

Х Міжнародний фестиваль педагогічних інновацій Стаття 21.09.2018 м. Черкаси, ЧОІППО 
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Усеукраїнська науково-практична конференція «Інновації в освіті  і педагогічна 
майстерність учителя-словесника» 

Доповідь  25.10.2018 СумДПУ  
ім. А.С. Макаренка 

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні тенденції у 
викладанні іноземних мов у світі» 

Доповідь 29.11.2018 СумДПУ  
ім. А.С. Макаренка 

V Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: філософія, 
психологія, педагогіка» 

Стаття, доповідь, 
секретар секції 

06.12.2018 КЗ СОІППО 

ІІ Всеукраїнський науково-практичний семінар «Компаративістика в педагогічній 
освіті і освіті дорослих» 

Доповідь 19.12.2018 СумДПУ  
ім. А.С. Макаренка 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Творча спадщина  
А.С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти ХХІ століття» 

Доповідь на 
секційному 
засідання 

15-16.03.2018 
 

СумДПУ  
ім. А.С. Макаренка 

ІІІ Регіональний міжвузівський науково-методологічний семінар «Гендерна 
парадигма в освітньому просторі вищого навчального закладу» 

Доповідь 18.05.2018 
 

СумДПУ  
ім. А.С. Макаренка 

ІI Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні технології 
розвитку особистісно-професійної компетентності педагогів в умовах 
післядипломної освіти» 

Стаття 24.05.2018 
 

КЗ СОІППО 

І Всеукраїнська науково-практична конференція з он-лайн трансляцією 
«Формування громадянської культури в новій українській школі: традиційні та 
інноваційні практики» 

Доповідь 05-06.06.2018 
 

КЗ СОІППО 

ІV Міжнародна науково-практична конференція «Корекційно-реабілітаційна 
діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі» 

Стаття 09.10.2018 СумДПУ  
ім. А.С. Макаренка 

Всеукраїнська конференція «Інновації в освіті і педагогічна майстерність учителя-
словесника» 

Доповідь 25-26.10.2018 СумДПУ  
ім. А.С. Макаренка 

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні тенденції у 
викладанні іноземної мови у світі» 

Доповідь 29.11.2018 СумДПУ  
ім. А.С. Макаренка 

V Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: філософія, 
психологія, педагогіка» 

Стаття 6.12.2018 КЗ СОІППО 

15 Клочко О.М. 

ІІ Всеукраїнський науково-практичний семінар «Компаративістика в педагогічній 
освіті і освіті дорослих» 

Доповідь 19.12.2018 СумДПУ  
ім. А.С. Макаренка 

ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Використання медіа-
технологій у підготовці вчителів: європейський та вітчизняний досвід» 

Доповідь 22.02.2018 ГНПУ ім. О. Довженка 

Міжнародна наукова конференція «Діалектологія у структурі лінгвістичних знань» Доповідь 19-20.04.2018 м. Київ, Інститут 
української мови 
Національної академії 
наук України 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Слобожанська беседа – 11. 
Лінгвістика тексту і вивчення української ментальності» 

Доповідь 
 

09.11.2018 ДЗ «Луганський 
національний університет  
ім. Т. Шевченка», 
м. Старобільськ 

V Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: філософія, 
психологія, педагогіка» 

Доповідь 
 

06.12.2018 КЗ СОІППО 
 

16 Литвиненко Я.О. 

ІІ Всеукраїнський науково-практичний семінар «Компаративістика в педагогічній 
освіті і освіті дорослих» 

Доповідь 19.12.2018 СумДПУ  
ім. А.С. Макаренка 
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ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Використання медіа-
технологій у підготовці вчителів: європейський та вітчизняний досвід»  

Доповідь 22.02.2018 ГНПУ ім. О. Довженка 

ІІІ Міжнародна науково-практичній конференції «Творча спадщина  
А.С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти XXI століття» 

Доповідь, тези 15-16.03.2018 СумДПУ  
ім. А.С. Макаренка 

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні тенденції у 
викладанні іноземної мови у світі» 

Доповідь 29.11.2018 СумДПУ  
ім. А.С. Макаренка 

V Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: філософія, 
педагогіка, психологія» 

Доповідь 06.12.2018 КЗ СОІППО 

17 Сидоренко Н.В. 
 

ІІ Всеукраїнський науково-практичний семінар «Компаративістика в педагогічній 
освіті і освіті дорослих» 

Доповідь 19.12.2018 СумДПУ  
ім. А.С. Макаренка 

Кафедра психології 
Обласний науково-практичний семінар «Зміст і структура роботи закладу 
професійної (професійно-технічної) освіти з учнями з особливими освітніми 
потребами» 

Голова 
оргкомітету, 
доповідь, 
групова робота в 
форматі 
brainstorming 

09.01.2018 м. Глухів,  
Державний навчальний 
заклад «Глухівське вище 
професійне училище» 

Обласний науково-практичний семінар «Розвиток особистісно-професійної 
компетентності педагога – запорука підвищення якості освіти» 

Організатор, 
модератор, 
фасилітаційна 
техніка 
«WOLDCAFE», 
робота в форматі 
brainstorming 

11.01.2018 КУ Сумська 
загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 12,  
м. Суми 

Обласний науково-практичний семінар «Розвиток соціальної згуртованості суб’єктів 
освітнього процесу як основа успішного впровадження реформ в освіті» 

Організатор, 
доповідь, 
модератор, 
фасилітаційна 
техніка 
«WOLDCAFE» 

16.01.2018 КУ Сумська 
спеціалізована школа  
І ступеня № 30, м. Суми 

Районний науково-практичний семінар заступників директорів шкіл з навчально-
виховної роботи «Педагогіка партнерства - ключовий компонент формули  нової 
української школи» 

Організатор 
Модератор 
Інтерактивне 
заняття з 
елементами 
тренінгу 

09.02.2018 Андріяшівська 
загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів Роменської 
районної ради Сумської 
області  

Всеукраїнська науково-практична конференція «Партнерство в освіті: виклики та 
перспективи» 

Організатор, 
доповідь, 
модератор, 
майстер-клас 

01-02.03.2018 КЗ СОІППО, 
КУ Сумська 
загальноосвітня школа 
№ 27 м. Суми 

1 
 

Вознюк А.В. 

 ІХ Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2018» (круглий стіл 
«Професійна підготовка учнів з особливими освітніми потребами: реалії та 
перспективи» 

Доповідь 16.03.2018 Київський палац дітей та 
юнацтва 
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ІХ Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2018» (Всеукраїнська науково-
практична конференція «Розвиток соціальної  згуртованості суб’єктів освітнього 
процесу як основа успішної реалізації концепції «Нова українська школа»). 

Доповідь 16.03.2018 Київський палац дітей та 
юнацтва 

ІХ Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2018» (круглий стіл 
«Особистісно-професійна компетентність педагога в умовах реформування освіти») 

Доповідь 16.03.2018 Київський палац дітей та 
юнацтва 

21.03.2018 Охтирська 
загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів  
№ 1 Охтирської міської 
ради Сумської області. 

Майстер-клас «Особистісно-професійне зростання педагога – умова успішного 
впровадження Концепції «Нова українська школа»« 
 

Організатор 
Майстер-клас 
 

27.03.2018 Недригайлівська 
спеціалізована 
загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів 
Недригайлівської 
селишної ради Сумської 
області. 

Обласний науково-практичний семінар «Інноваційні технології особистісно-
професійного зростання педагога» 

Організатор, 
доповідь 

28.03.2018 КЗ СОІППО 

Обласний науково-практичний семінар «Психологічна допомога педагогу в 
контексті суб’єктної взаємодії» 

Організатор, 
фасилітаційна 
техніка 

03.04.2018 КУ Сумська 
спеціалізована школа  
І-ІІІ ступенів №7 імені 
Максима Савченка 
Сумської міської ради  

ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція з організаційної та економічної 
психології «Організаційна та економічна психологія в Україні: сучасні проблеми та 
перспективи розвитку»  

Доповідь, тези 12-13.04.2018. м. Київ, Київський 
національний 
торговельно-економічний 
університет 

Обласний науково-практичний семінар «Інноваційна та проектна діяльність як 
чинник підвищення якості освіти у рамках реалізації концепції «Нова українська 
школа» 

Доповідь 20.04.2018 КЗ СОІППО 

Всеукраїнський науково-практичний психологічний форум «Психологія розвитку 
особистості» 

Організатор 
 

23-27.04.18 КЗ СОІППО 

V Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми підготовки та 
професійного удосконалення педагога» 

Співорганізатор  
Керівник секції 
Доповідь 

26-27.04.2018 м. Чернігів, 
Національний університет 
«Чернігівський колегіум»  
імені Т.Г. Шевченка 

 

ІV Міжнародна науково-практична конференція »Неперервна освіта нового сторіччя: 
досягнення та перспективи» 

Тези 14-21.05.2018. м. Запоріжжя, 
КЗ «Запорізький обласний 
інститут післядипломної 
педагогічної освіти» 
Запорізької обласної ради 
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ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 
«Психологічні координати розвитку особистості: реалії та перспективи» 

Член оргкомітету, 
керівник секції 
доповідь на 
пленарному 
засіданні, тези 

17-18.05.2018 м. Полтава, 
Полтавський 
національний 
педагогічний університет  
імені В. Г. Короленка 

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 
«Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки  
та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти» 

Доповідь  25.05.2018 м. Київ,  
ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» 

Регіональний науково-практичний семінар «Готовність педагогічних працівників 
загальноосвітнього закладу до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в 
умовах інклюзії: питання теорії і практики» 

Доповідь 31.05.2018 СумДПУ  
ім. А.С. Макаренка 

Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології в роботі 
практичного психолога» 

Організатор, 
доповідь, тези 

07.06.2018 КЗ СОІППО 

Всеукраїнська (не)конференція «Педагогіка співробітництва – це виховання Серця 
Дитини». 
 

Співорганізатор, 
доповідь. 

29.09.2018. м. Конотоп, Конотопська 
спеціалізована школа ІІ–
ІІІ ступенів № 2 

ІV Міжнародна науково-практична конференція «Корекційно-реабілітаційна 
діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі» 

Доповідь, тези 09.10.2018 СумДПУ  
ім. А.С. Макаренка 

X Міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті» (Всеукраїнська науково-
практична конференція «Педагогіка партнерства – шлях до конструктивної взаємодії 
суб’єктів освітнього процесу») 

Організатор, 
доповідь 

24.10.2018 Київський палац дітей та 
юнацтва 

Обласний науково-практичний NewСемінар «Особливості створення освітньо-
розвивального середовища закладу освіти в умовах упровадження концепції Нової 
української школи» 

Організатор, 
доповідь, 
модератор 
тематичного 
івенту 

30.10.2018 КЗ СОІППО 

Всеукраїнський фестиваль арт-терапії «АРТ-ПРАКТИКА» Співорганізатор 30.11.2018 КЗ СОІППО  
2 Зелінська Т.М. Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології в роботі 

практичного психолога» 
Доповідь 07.06.2018 КЗ СОІППО 

3 Яланська С.П.     
Міжнародна науково-практична конференція «Військова психологія у вимірах війни 
і миру: проблеми, досвід, перспективи» 

Доповідь,тези 02-03.03.2018 
 

м. Київ, КНУ імені Тараса 
Шевченка 

ІІІ Всеукраїнський науково-практичний круглий стіл: «Актуальні проблеми 
психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства» 

Доповідь, тези 06.03.2018 М.Ірпінь, Університет 
державної фіскальної 
служби України 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Сімейна політика в Україні: 
проблеми і перспективи розвитку» 

Доповідь, стаття 04.04.2018 м. Київ 

VІІ Всеукраїнський науково-практичний психологічний форум «Психологія 
розвитку особистості» 

Майстер-клас 19.04.2018 КЗ СОІППО 

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інтеграційні можливості сучасної 
психології та шляхи її розвитку: теорія і практика» 

Тези, доповідь, 
майстер-клас 

18-19.10.2018 м. Запоріжжя 

4 Коробка Л. М. 

II Міжнародна науково-практична конференція з питань охорони психічного 
здоров’я «Психічне здоров’я: глобальні виклики ХХІ ст.» 

Доповідь 25-26.10.2018 м. Київ 
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Обласний семінар - практикум «Організація освітнього процесу з дітьми з 
порушенням зору» 

Участь в 
обговоренні 

20.02.2018 КЗСОІППО 

ІІ Всеукраїнська науково-методична конференція «Особистісно-професійна 
компетентність педагога: теорія і практика» 

Доповідь, 
стаття  

28.02.2018 КЗ СОІППО 

Семінар із питань акредитації вищих закладів освіти Участь в 
обговоренні 

21.03.2018 м. Київ (АКУ) 

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні технології розвитку 
особистісно-професійної компетентності педагогів в умовах післядипломної освіти»  

Доповідь,  
стаття  

24.05.2018 КЗ СОІППО 

Науково-методичний семінар «Готовність педагогічних працівників 
загальноосвітнього закладу до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в 
умовах інклюзії: питання теорії і практики» 

Доповідь 31.05.2018 КУ Сумський НВК 
№ 16 ім. Олексія  
Братушки ЗШ І-ІІІ ст. - 
ДНЗ Сумської міської 
ради 

Всеукраїнський науково-практичний психологічний форум «Психологія розвитку 
особистості» 

Ділова гра  24.04.2018 КЗ СОІППО 

Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології в роботі 
практичного психолога»  

Стаття 07.06.2018 КЗ СОІППО 

ІV Міжнародна науково-практична конференція «Корекційно-реабілітаційна 
діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі», 

Доповідь, тези 09.10.2018 СумДПУ  
ім. А.С. Макаренка 

Міжнародна науково-практична конференція «Психологічні виміри розвитку 
сучасної освіти України в умовах євроінтеграції» 

Доповідь, тези 19-20.10.2018 м. Тернопіль 

Proceedings of XХХІ International scientific conference - Science of the future  
(XXXI науково-практична конференція «Наука майбутнього») 

Тези  25.10.2018 м. Моррісвілль, США 

5 
 

Панченко С.М. 

V Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: філософія, 
психологія, педагогіка»  

Член оргкомітету 06.12.2018 КЗ СОІППО 

VIII Обласна науково-практична конференція 
«Інноваційна освіта та педагогічна майстерність вчителя» 

Доповідь 21.03.2018 СумДПУ  
ім. А.С. Макаренка 

Обласний науково-практичний семінар Доповідь 31.05.2018 СумДПУ  
ім. А.С. Макаренка 

ІV Міжнародна науково-практична конференція «Корекційно-реабілітаційна 
діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі», 

Доповідь, тези 09.10.2018 СумДПУ  
ім. А.С. Макаренка 

6 Чеканська Л. М. 

V Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: філософія, 
психологія, педагогіка»  

Член оргкомітету, 
доповідь, стаття 

06.12.2018 КЗ СОІППО 

Обласний науково-практичний семінар «Розвиток особистісно-професійної 
компетентності педагога – запорука підвищення якості освіти» 

Співорганізатор, 
модератор, 
заняття у форматі 
workshoр 

11.01.2018 КУ Сумська 
загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів № 12,  
м. Суми 

7 Чижиченко Н.М. 

Обласний науково-практичний семінар «Розвиток соціальної згуртованості суб’єктів 
освітнього процесу як основа успішного впровадження реформ в освіті» 

Співорганізатор, 
модератор, 
робота в форматі 
brainstorming 

16.01.2018 КУ Сумська 
спеціалізована школа І 
ступеня  
№ 30, м. Суми 
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Всеукраїнська науково-практична конференція: Партнерство в освіті: виклики та 
перспективи» 

Співорганізатор 
Майстер-клас 

01-02.03.2018 КЗ СОІППО 
КУ Сумська 
загальноосвітня школа 
№27 м. Суми 

ІХ Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2018» (Всеукраїнська науково-
практична конференція «Розвиток соціальної згуртованості суб’єктів освітнього 
процесу як основа успішної реалізації концепції «Нова українська школа»). 

Доповідь 16.03.2018 Київський палац дітей та 
юнацтва 

Обласний науково-практичний семінар: «Інноваційні технології особистісно-
професійного зростання педагога» 

Співорганізатор, 
модератор, 
інтерактивне 
заняття з 
елементами 
тренінгу 

28.03.2018 КЗ СОІППО 

Обласний науково-практичний семінар «Психологічна допомога педагогу в 
контексті суб’єктної взаємодії» 

Інтерактивне 
заняття з 
елементами 
тренінгу 

03.04.2018 КЗ СОІППО 
КУ Сумська 
спеціалізована школа  
І-ІІІ ступенів №7 імені 
Максима Савченка 
Сумської міської ради  

Всеукраїнський науково-практичний психологічний форум «Психологія розвитку 
особистості» 

Майстер-клас 23.04.2018 КЗ СОІППО 

V Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми підготовки та 
професійного удосконалення педагога» 

Доповідь 26-27.04.2018 м. Чернігів 

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю: 
«Психологічні координати розвитку особистості: реалії та перспективи» 

Доповідь, тези 17-18.05.2018 м. Полтава, 
Полтавський 
національний 
педагогічний університет 
імені В. Г. Короленка 

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 
«Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення 
кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти» 

Доповідь  25.05.2018 м. Київ, ДВНЗ 
«Університет менеджменту 
освіти» 

Регіональний науково-практичний семінар «Готовність педагогічних працівників 
загальноосвітнього закладу до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в 
умовах інклюзії: питання теорії і практики» 

Доповідь 31.05.2018 СумДПУ  
ім. А.С. Макаренка 

Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології в роботі 
практичного психолога» 

Співорганізатор, 
доповідь,тези,  
майстер-клас 

07.06.2018 КЗ СОІППО 

ІV Міжнародна науково-практична конференція «Корекційно-реабілітаційна 
діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі», 

Доповідь, тези 09.10.18 СумДПУ  
ім. А.С. Макаренка 

Всеукраїнський фестиваль арт-терапії «АРТ-ПРАКТИКА» Майстер-клас 30.11.2018 КЗ СОІППО  
8 Шаванов С. В. Всеукраїнський науково-практичний психологічний форум «Психологія розвитку 

особистості» 
Майстер-клас  
 

23.04.2018 КЗ СОІППО 

9 
 
 

Борцова М. В. Обласний науково-практичний семінар «Організація освітнього процесу з дітьми з 
порушеннями зору» 

Доповідь 20.02.2018 КЗ СОІППО 
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IV Міжнародна науково-практична конференція «Особистість у кризових умовах та 
критичних ситуаціях життя» 

Доповідь, 
тези 

22-23.02.2018 СумДПУ  
ім. А.С.Макаренка 

Обласний науково-практичний семінар «Індивідуалізація навчання в інклюзивному 
навчальному закладі» 

Доповідь 03.05.2018 КЗ СОІППО 

Всеукраїнський науково-практичний психологічний форум «Психологія розвитку 
особистості» 

Інтерактивна 
лекція  

27.05.2018 КЗ СОІППО 

Регіональний науково-практичний семінар «Готовність педагогічних працівників 
загальноосвітнього закладу до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в 
умовах інклюзії: питання теорії і практики» 

Доповідь 31.05.18 СумДПУ  
ім. А.С. Макаренка 

Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології в роботі 
практичного психолога» 

Співорганізатор, 
доповідь,тези 

07.06.2018 КЗ СОІППО 

ІV Міжнародна науково-практична конференція «Корекційно-реабілітаційна 
діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі», 

Доповідь, тези 09.10.2018 СумДПУ  
ім. А.С. Макаренка 

Обласний науково-практичний семінар  «Інклюзія в Новій Українській школі» для 
учителів та асистентів учителів,  які працюють за інклюзивною формою навчання в 
закладах загальної середньої освіти.  

Доповідь 27.11.2018 КЗ СОІППО 

Регіональний науково-практичний семінар «Роль керівника в організації інклюзивної 
освіти». 

Доповідь 29.11.2018 ДНЗ № 17 м. Суми 
Сумської міської ради 

Обласний науково-практичний семінар «Розвиток особистісно-професійної 
компетентності педагога – Запорука підвищення якості освіти» 

Співорганізатор, 
модератор, 
інтерактивне 
заняття з 
елементами 
тренінгу 

11.01.2018 КУ Сумська 
загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів № 12,  
м. Суми 

Обласний науково-практичний семінар «Розвиток соціальної згуртованості суб’єктів 
освітнього процесу як основа успішного впровадження реформ в освіті» 

Співорганізатор, 
модератор, 
інтерактивне 
заняття з 
елементами 
тренінгу 

16.01.2018 КУ Сумська 
спеціалізована школа   
І ступеня № 30,  
м. Суми 

Всеукраїнська науково-практична конференція: Партнерство в освіті: виклики та 
перспективи» 

Співорганізатор, 
майстер-клас 

01-02.03.2018 КЗ СОІППО, 
КУ Сумська 
загальноосвітня школа  № 
27 м. Суми 

Обласний науково-практичний семінар для практичних психологів закладів 
позашкільної освіти за темою: «Роль практичного психолога у підвищенні виховного 
потенціалу сім’ї» 

Доповідь 22.03.2018 КЗ СОІППО, 
Навчально-методичний 
центр психологічної 
служби  

10 Гільова Л.Л. 

Обласний науково-практичний семінар «Психологічна допомога педагогу в 
контексті суб’єктної взаємодії» 

Інтерактивне 
заняття з 
елементами 
тренінгу 

03.04.2018 КЗ СОІППО 
КУ Сумська 
спеціалізована школа  
І-ІІІ ступенів №7 імені 
Максима Савченка 
Сумської міської ради  
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Семінар-нарада завідувачів та директорів закладів дошкільної освіти Інтерактивне 

заняття з 
елементами 
тренінгу 

19.04.2018 ЗДО №12 «Олімпійський» 

V Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми підготовки та 
професійного удосконалення педагога» 

Доповідь 26-27.04.2018 м. Чернігів 

Психологічний марафон «Психолог і Я» Майстер-клас 12.05.2018 КЗ ПДЮ 
ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 
«Психологічні координати розвитку особистості: реалії та перспективи» 

Доповідь, тези 17-18.05.2018 м. Полтава, 
Полтавський 
національний 
педагогічний університет 
імені В. Г. Короленка 

Регіональний науково-практичний семінар «Готовність педагогічних працівників 
загальноосвітнього закладу до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в 
умовах інклюзії: питання теорії і практики» 

Доповідь 31.05.2018 СумДПУ  
ім. А.С. Макаренка 

Всеукраїнський науково-практичний психологічний форум «Психологія розвитку 
особистості» 

Майстер-клас 26.06.2018 КЗ СОІППО 

Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології в роботі 
практичного психолога» 

Тези, майстер-
клас 

07.06.2018 КЗ СОІППО 

Обласний науково-практичний семінар для практичних психологів шкіл-інтернатів 
за темою: «Розвиток емпатії як необхідна умова розвитку особистості та емоційної 
зрілості вихованця інтернатного закладу» 

Доповідь 22.11.2018 ДОН 

Всеукраїнський фестиваль арт-терапії «АРТ-ПРАКТИКА» Майстер-клас 30.11.2018 КЗ СОІППО  
Обласний науково-практичний психологічний марафон « Психолог і Я» Майстер-клас 01.12.2018 КЗ Палац дітей та 

юнацтва 
V Міжнародна науково-практична конференція: Освітні інновації: філософія, 
психологія, педагогіка». 

Доповідь, 
майстер-клас 

06.12.2018 
 

КЗ СОІППО 

Обласний науково-практичний семінар «Розвиток особистісно-професійної 
компетентності педагога – запорука підвищення якості освіти» 

Співорганізатор, 
модератор 
 

11.01.2018 КУ Сумська 
загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів № 12,  
м. Суми 

Обласний науково-практичний семінар для практичних психологів закладів 
позашкільної освіти за темою: «Роль практичного психолога у підвищенні виховного 
потенціалу сім’ї» 

Співорганізатор, 
модератор, 
інтерактивне 
заняття з 
елементами 
тренінгу 

22.03.2018 КЗ СОІППО 
Навчально-методичний 
центр психологічної 
служби  

11 
 

Кулик Н.А. 

Обласний науково-практичний семінар: «Інноваційні технології особистісно-
професійного зростання педагога» 

Організатор, 
доповідь 

28.03.2018 КЗ СОІППО 
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Обласний науково-практичний семінар «Психологічна допомога педагогу в 
контексті суб’єктної взаємодії» 

Інтерактивне 
заняття з 
елементами 
тренінгу 

03.04.2018 КЗ СОІППО 
КУ Сумська 
спеціалізована школа  
І-ІІІ ступенів №7 імені 
Максима Савченка 
Сумської міської ради  

Обласний науково-практичний семінар для практичних психологів закладів вищої, 
професійно-технічної освіти за темою: «Використання потенціалу педагогічного 
колективу закладу у формуванні адаптивної поведінки підлітка» 

Доповідь 12.04.2018 ДПТНЗ «Сумське ВПУ 
будівництва і дизайну» 

VII обласний Психологічний форум «Психологічні горизонти: теоретичний 
потенціал та практичні інновації» 

Майстер-клас 19.04.2018 КЗ СОІППО 

Всеукраїнський науково-практичний психологічний форум «Психологія розвитку 
особистості». Психологічний практикум «Розвиток емоційної компетентності 
педагога засобами арт-терапії». Круглий стіл «Дискусія як базовий метод групової 
психологічної роботи». 

Модератор 
психологічного 
практикуму 
 

25.04.2018 КЗ СОІППО 

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 
«Психологічні координати розвитку особистості: реалії та перспективи» 

Доповідь, тези 17-18.05.2018 м. Полтава, 
Полтавський НПУ 
ім.В. Г. Короленка 

Регіональний науково-практичний семінар «Готовність педагогічних працівників 
загальноосвітнього закладу до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в 
умовах інклюзії: питання теорії і практики» 

Доповідь 31.05.2018 СумДПУ  
ім. А.С. Макаренка 

V Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми підготовки та 
професійного удосконалення педагога» 

Доповідь 26-27.04.2018 м. Чернігів 

Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології в роботі 
практичного психолога» 

Співорганізатор, 
доповідь,тези 

07.06.2018 КЗ СОІППО 

Науково-практичний семінар «Зміст і структура роботи закладу професійної 
(професійно-технічної) освіти з учнями з особливими освітніми потребами» 

Член оргкомітету, 
доповідь 

09.01.2018 ДНЗ «Глухівське ВПУ» 

Обласний науково-практичний семінар «Технологія ведення випадку й оцінки 
потреб дитини та її сім’ї як механізм соціально-педагогічного втручання в 
найкращих інтересах дитини» 

Доповідь 24.01.18 ДОН СОДА 

Обласний науково-практичний семінар «Формування психологічної готовності 
учасників освітнього процесу до впровадження концепції Нової української школи» 

Доповідь 13.02.2018 
20.02.2018 
27.02.2018 

Шосткинська 
спеціалізована школа  
І ступеня№ 13 
Сумська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 27 
Недригайлівська 
спеціалізована школа  
І-ІІІ ступенів 

Обласний науково-практичний семінар «Організація корекційно-розвивальної 
роботи з дітьми з особливими освітніми потребами» 

Доповідь 15.03.2018 ДОН СОДА 

12 Марухина І.В. 
 

 ІХ Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2018» (круглий стіл 
«Професійна підготовка учнів з особливими освітніми потребами: реалії та 
перспективи» 

Доповідь 16.03.2018 Київський палац дітей та 
юнацтва 
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1 2 3 4 5 6 
Всеукраїнський науково-практичний психологічний форум «Психологія розвитку 
особистості». Круглий стіл «Дискусія як базовий метод групової психологічної 
роботи». 

Модератор 25.04.2018 КЗ СОІППО 

Всеукраїнський науково-практичний психологічний форум «Психологія розвитку 
особистості». Спецкурс «Емоційна компетентність керівника закладу освіти» 

Модератор 26.04.2018 КЗ СОІППО 

V Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми підготовки та 
професійного удосконалення педагога» 

Доповідь 26-27.04.2018 м. Чернігів 

Регіональний науково-практичний семінар «Готовність педагогічних працівників 
загальноосвітнього закладу до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в 
умовах інклюзії: питання теорії і практики» 

Доповідь 31.05.2018 СумДПУ  
ім. А.С. Макаренка 

Всеукраїнський науково-практичний психологічний форум «Психологія розвитку 
особистості» 

Майстер-клас 24.04.2018 КЗ СОІППО 

ІV Міжнародна науково-практична конференція «Корекційно-реабілітаційна 
діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі», 

Доповідь, тези 09.10.2018 СумДПУ  
ім. А.С. Макаренка 

13 Сидоренко І. В. 

Обласний круглий стіл «Національна академія наук України 1918-2018 рр.:  
звершення та перспективи» 

Стаття 01.11.2018 Сумський обласний 
художній музей імені Н. 
Онацького. 

Обласний науково-практичний семінар «Організація освітнього процесу з дітьми з 
порушеннями зору» 

Доповідь 20.02.2018 КЗ СОІППО 

Регіональний науково-практичний семінар «Готовність педагогічних працівників 
загальноосвітнього закладу до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в 
умовах інклюзії: питання теорії і практики» 

Доповідь 31.05.2018 СумДПУ  
ім. А.С. Макаренка 

Обласний науково-практичний семінар «Інклюзія в Новій Українській школі» для 
учителів та асистентів учителів,  які працюють за інклюзивною формою навчання в 
закладах загальної середньої освіти.  

Доповідь 27.11.2018 КЗ СОІППО 

Регіональний науково-практичний семінар «Роль керівника в організації інклюзивної 
освіти». 

Доповідь 29.11.2018 м. Суми, ДНЗ № 17 

14 
 

Троіцька М.Є. 

V Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: філософія, 
психологія, педагогіка» . 

Член оргкомітету, 
доповідь 

06.12.2018 КЗ СОІППО 

V Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми підготовки та 
професійного удосконалення педагога 

Доповідь 26-27.04.2018 м. Чернігів 

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю: 
«Психологічні координати розвитку особистості: реалії та перспективи» 

Доповідь, тези 17-18.05.2018 м. Полтава, 
Полтавський 
національний 
педагогічний університет 
імені В. Г. Короленка 

Всеукраїнський  науково-практичний психологічний форум «Психологія розвитку 
особистості» 

Майстер-клас  23.04.2018 КЗ СОІППО 

Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології в роботі 
практичного психолога» 

Співорганізатор, 
доповідь 

07.06.2018 КЗ СОІППО 

15 Василега О.Ю. 

Регіональний науково-практичний семінар «Готовність педагогічних працівників 
загальноосвітнього закладу до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в 
умовах інклюзії: питання теорії і практики» 

Доповідь 31.05.2018 СумДПУ  
ім. А.С. Макаренка 
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1 2 3 4 5 6 
Обласний науково-методичний семінар «Інноваційні педагогічні технології  
в контексті реалізації компетентнісного підходу в освіті» 

Доповідь 22.06.2018 КЗ СОІППО 

ІV Міжнародна науково-практична конференція «Корекційно-реабілітаційна 
діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі». 

Доповідь, тези 09.10.2018 СумДПУ  
ім. А.С. Макаренка 

Всеукраїнський фестиваль арт-терапії «АРТ-ПРАКТИКА» Участь в 
організаційному 
комітеті 

30.11.2018 КЗ СОІППО  

 
 

6. 3. Експертно-аналітична діяльність 
Таблиця 6.3.1 

 
Опонування 

дисертацій на 
здобуття наукового 

ступеня 

Відгуки на автореферати 
дисертацій на здобуття 

наукового ступеня 
Рецензування № 

з/п 
Кафедри 

Кандидата 
наук 

Доктора 
наук 

Кандидата 
наук 

Доктора 
наук Монографій Підручників та 

посібників 
Навчально-методичні та 

наукові видання 
1 Кафедра ТМЗО  6 2 6 1  3 

2 Кафедра СГО    1  1 2 

3 Кафедра ПСОМ  3 1 9  1 6 

4 Кафедра П       2 

5 Кафедра ОІТ   1    6 

 Усього:  9 4 16 1 2 17 
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РОЗДІЛ VII. ІННОВАЦІЙНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ 

 
7. 1. Координація експериментальної роботи в закладах освіти області 

 
Освіта – це стратегічний ресурс соціально-економічного, культурного і духовного розвитку 

суспільства, що сприятиме поліпшенню добробуту людей, забезпеченню національних інтересів, 
зміцненню міжнародного авторитету й іміджу нашої країни. На загальнодержавному рівні процеси 
розвитку системи освіти знайшли відображення в Законі України «Про освіту» від 05.09.2017 № 
2145-VIII, Законі України «Про вищу освіту» 01.07.2014 № 1556-VII (зі змінами від 05.09.2017 № 
2145-VIII), розпорядженні КМУ України від 14 грудня 2016 р. № 988-р «Про схвалення Концепції 
реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська 
школа» на період до 2029 року». Ці та інші документи визначають необхідність створення такої 
інноваційної системи національної освіти, яка здатна забезпечити різноманітні освітні потреби 
особистісного розвитку людини згідно з її індивідуальними задатками, здібностями та запитами 
суспільства. 

Під інноваційною освітньою діяльністю розуміємо розроблення й використання у сфері 
освіти результатів досліджень та розробок. Оскільки єдино правильним і ефективним шляхом 
перевірки результативності запровадження інновацій у системі освіти є експеримент, то 
експериментальна робота є складовою інноваційної діяльності. 

На інститут покладені зобов’язання інформувати педагогічну громадськість щодо 
інноваційної діяльності й сприяти застосуванню у закладах освіти експериментальних 
проектів, інноваційних технологій, форм і методів, апробованих та рекомендованих до 
застосування Міністерством освіти і науки України. Саме тому одним із головних завдань 
розвитку експериментальної роботи у регіоні вбачаємо удосконалення процесу 
трансформування наукових ідей в практику роботи закладів освіти, пошук шляхів 
підвищення якості безперервного навчання педагогічних працівників, розвиток їх 
професійної майстерності, формування навичок експериментальної роботи. 

Експериментальна робота в закладах освіти здійснюється відповідно до наказів 
Міністерства освіти і науки України від 11.07.2017 № 994 «Про внесення змін до Положення 
про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності» та від 23.11.2009 № 1054 «Про 
внесення змін до Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад».  

Експериментальна робота в освітньому просторі Сумської області у 2018 році 
реалізується у 18-ти науково-дослідних педагогічних експериментах Всеукраїнського рівня 
135 закладами освіти області (рисунок 7.1.1; таблиця 7.1.1).  
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Рис. 7.1.1. Показники кількості експериментів, що реалізуються в закладах освіти області 

 
Забезпечують реалізацію експериментальної роботи в закладах освіти Білопільського 

(2), Великописарівського (2), Краснопільського (1), Кролевецького (2), Лебединського (2), 
Недригайлівського (1), Путивльського (1), Роменського (3), Сумського (4), Тростянецького 
(5) районів, Кириківської (1), Березівської (1), Хотінської (1), Недригайлівської (2), 
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Боромлянської (1), Верхньосироватської (3) сільських рад та міст Суми (60), Конотоп (21), 
Шостка (7), Лебедин (6), Глухів (3), Охтирка (3), Ромни (3). Із них найкраще роботу 
організовано: 

 у місті Суми, де в експериментах задіяно 60 закладів освіти; 
 у місті Конотоп, де в експериментах задіяно 21 заклад освіти; 
 Тростянецькому (5) районі та містах Шостка (7), Лебедин (6), де в 

експериментах задіяно від 5 до 10 закладів освіти. 
Завдяки ефективним заходам науково-видавничого відділу та науково-педагогічних 

працівників інституту щодо інформування про проведення екпериментальної роботи в 
області за звітний період запроваджено 2 експерименти Всеукраїнського рівня у 9 закладах 
освіти: 

o «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення 
інтегрованого курсу «Природничі науки» для 10-11 класів закладів загальної середньої 
освіти», у якому беруть участь 6 закладів освіти, із них: у Білопільському (1), Лебединському 
(1), Недригайлівському (1) районах, у Верхньосироватській сільській раді (1), у м. Суми (2); 

o «Електронний підручник для загальної середньої освіти» (E-book for secondary 
education (EBSE)), у якому беруть участь 3 заклади освіти, із них: м. Ромни (1), м. Суми (1), 
м. Конотоп (1). 
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Рис. 7.1.2. Динаміка реалізації експериментальної роботи  

в закладах освіти області 
 

Науковий супровід експериментальних педагогічних досліджень у закладах освіти 
області здійснюється 17 науковцями з науковими ступенями доктора та кандидата наук 
провідних установ України, а саме: Комунального закладу Сумський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти 
Міністерства освіти і науки України, УкрІНІ, Інституту модернізації змісту освіти, Інституту 
інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук 
України, Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, 
Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук 
України, Університету банківської справи НБУ, департаменту загальної середньої та 
дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України, Центр інноваційної педагогіки та 
психології Хмельницького національного університету, Інститут педагогіки та психології 
Національного педагогічного університету, Київського інституту педагогіки Національної 
академії педагогічних наук України. 

Відповідно до зазначених нормативних документів керівництво та координація 
діяльності експериментальних навчальних закладів області здійснюється працівниками 
КЗ СОІППО, зокрема: 

• спільно з Департаментом освіти і науки СОДА забезпечують регіональний 
рівень управління інноваційними педагогічними процесами; 
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• проводять експертизу та корегують інноваційні процеси в експериментальних 
навчальних закладах; 

• здійснюють науково-методичний супровід процесу впровадження педагогічних 
експериментів в освітню практику; 

• забезпечують патронаж закладів освіти, у яких проводиться експериментальна 
робота; 

• узгоджують роботу відділів освіти області, експериментальних закладів освіти 
із впровадження інноваційних педагогічних технологій у освітній процес; 

• здійснюють загальне керівництво експериментальними дослідженнями з 
апробації педагогічних інновацій у рамках роботи експериментальних закладів освіти; 

• консультують педагогів-новаторів із питань пошуково-дослідницької роботи та 
реалізації інноваційних педагогічних технологій; 

• інформують громадськість про результати інноваційної діяльності з метою 
запровадження у роботі закладів освіти; 

• створюють ефективні механізми наукового керівництва експериментальною 
роботою педагогів; 

• організовують тісну співпрацю з закладами вищої освіти і науково-дослідними 
інститутами; 

• сприяють участі регіональних закладів освіти у загальнодержавних та 
міжнародних освітніх дослідницьких проектах; 

• забезпечують введення інновацій у післядипломну педагогічну освіту. 
З метою ознайомлення керівників місцевих органів управління освітою з досвідом 

роботи закладів освіти, що працюють над реалізацією експериментальних та інноваційних 
програм в області на сайті КЗ СОІППО постійно здійснюється оновлення розділу «Наукова 
робота».  

З метою підвищення ефективності експериментальної роботи між місцевими 
органами управління освітою та КЗ СОІППО у районах, сільських радах, об’єднаних 
територіальних громадах та містах області визначено координаторів з питань організації 
експериментальної роботи та інноваційної діяльності в закладах освіти та 20 квітня 2018 
року проведено обласний науково-методичний семінар «Інноваційна та проектна діяльність 
як чинник підвищення якості освіти у закладах освіти у рамках реалізації концепції «Нова 
українська школа». У роботі якого взяли участь більше 50 осіб: координатори інноваційної 
та експериментальної діяльності методкабінетів місцевих органів управління освітою, 
керівники лабораторій, експериментів та проектів, науково-педагогічні працівники 
КЗ СОІППО (таблиця 7.1.2). 

Сучасна освіта вимагає принципово нових наукових досліджень, обґрунтованого й 
послідовного запровадження сучасних науково-педагогічних технологій, ефективних 
підходів до організації наукової та інноваційної діяльності. Інноваційна освіта стає 
домінуючою тенденцією у всьому світі та є альтернативою традиційній освіти. Відповідно 
нова модель освіти повинна задовольняти вимогам безперервності, фундаментальності, 
універсальності, гуманізації та демократизму. Вона повинна мати механізми динамічного 
саморозвитку, тому потрібна цілісна безперервна система створення та впровадження 
педагогічних технологій в освіту. 

Науково-педагогічні працівники інституту і педагогічні працівники закладів освіти 
наголосили на актуальності порушених питань та на необхідності взаємозв’язку теорії з 
практикою. Учасники семінару розкрили основні питання впровадження експериментальної 
роботи в закладах освіти області. Визначили основні завдання на найближчий час, окреслили 
основні проблеми й труднощі у здійсненні експериментальної роботи та впровадженні 
педагогічних технологій у закладах освіти області. За результатами роботи учасники 
отримали матеріали семінару: довідник «Освітні проекти та технології» (упорядники: Грицай 
С.М., Кириченко О.М., Борисова О.В.) та анотований каталог публікацій із інноваційної 
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діяльності та експериментальної роботи педагогічних працівників Сумської області за 2017 
рік (укладачі: Грицай С.М., Кириченко О.М., Борисова О.В.). 

Відповідно до пунктів 3,4 розділу ІІІ наказу Міністерства освіти і науки України від 
11.07.2017 № 994 «Про внесення змін до Положення про порядок здійснення інноваційної 
освітньої діяльності» та з метою оновлення бази даних експериментальної роботи та 
інноваційної діяльності у жовтні 2018 року науково-видавничим відділом здійснено 
паспортизацію навчальних закладів щодо обліку і моніторингового контролю за станом 
обстежуваного експерименту в навчальному закладі. У паспорті міститься основна 
інформація про наявні експерименти, проекти та інновації в регіоні. Оновлення бази даних 
здійснюється КЗ СОІППО щороку, до 1 жовтня.  

Активну участь у впровадженні 3 проектів Міжнародного рівня, 10 проектів 
Всеукраїнського рівня та одного регіонального рівня беруть 463 заклади освіти області.  

Заклади освіти Сумської області впроваджують в освітній процес  
41 інноваційну педагогічну технологію, у яких задіяно129 закладів освіти. 

Особливої уваги потребує питання фінансового забезпечення для проведення 
експериментальної роботи, як на місцевому, так і на державному рівнях. У більшості 
випадків поліпшення матеріально-технічного супроводу процесу впровадження 
експериментів відбувається за рахунок залучених коштів та інших джерел фінансування не 
заборонених чинним законодавством. 

КЗ СОІППО та місцеві органи управління освітою приділили значну увагу щодо 
стимулювання проведення експериментальної роботи та інноваційної діяльності, а 
відповідальність директорів закладів освіти та наукових керівників експериментальних 
педагогічних досліджень, які ретельно вивчають доцільності відкриття експерименту, 
унеможливили проведення формальних експериментальних досліджень у Сумській області.  

Аналіз експериментальної роботи закладів освіти області дає змогу визначити 
перспективи розвитку інноваційних процесів:  

- спрямованість на особистісно-орієнтоване навчання та виховання, що 
актуалізує ідеї гуманістичної парадигми освіти; 

- технологізацію інноваційних процесів у загальноосвітньому закладі, за якої 
утверджується пріоритет технологій особистісно-орієнтованого виховання і навчання, 
новітніх інформаційно-комунікаційних технологій;  

- подальшу диференціацію та індивідуалізацію у процесах навчання та 
виховання (зокрема, шляхом упровадження відповідних інформаційно-комунікаційних 
технологій), які повинні сприяти розвитку творчих можливостей, задоволенню інтересів та 
нахилів кожного учня, орієнтації на спеціалізовану поглиблену підготовку, створенню умов 
для одержання додаткових знань, умінь, навичок;  

- орієнтацію на збереження і зміцнення здоров’я підростаючого покоління, що 
вимагатиме дотримання умов валеологічного забезпечення освітнього процесу, розробки, 
апробації і впровадження нових валеологічних освітніх технологій, навчальних програм і 
спецкурсів.  

Означені пріоритетні напрями експериментальної роботи та сучасний розвиток освіти 
вимагає якісного впровадження інноваційних педагогічних технологій, професійного 
вдосконалення педагогічних та керівних кадрів системи освіти відповідно до сучасних 
трансформацій суспільства й вимог інноваційного розвитку освіти у процесі її 
реформування. 
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Таблиця 7.1.1 
 

Експериментальна робота закладів освіти Сумської області 
 

№ 
з/п Назва експерименту Статус 

експерименту 
Кількість 
закладів 

освіти 
Кількість та перелік міст 

та районів області 
1 2 3 4 5 

1. Науково-методичні засади впровадження 
фінансової грамотності в навчально-
виховний процес навчальних закладів 

Всеукраїнський 33 Великописарівський р-н (1) 
Березівської СР (1) 
Кролевецький р-н (2) 
Тростянецький р-н (5) 
м. Глухів (3) 
м. Лебедин (3) 
м. Конотоп (4) 
м. Охтирка (1) 
м. Ромни (1) 
м. Суми (10) 
м. Шостка (1) 
Кириківська СР (1) 

2. Школа майбутнього Всеукраїнський 7 м. Конотоп (1) 
м. Лебедин (3) 
м. Суми (2) 
Лебединський р-н (1) 

3. Упровадження науково-педагогічного 
проекту «Філологічний Олімп» 

Всеукраїнський 22 м. Суми (22) 
 

4. Психолого-педагогічне забезпечення 
особистісно-зорієнтованої освіти на засадах 
гуманної педагогіки в середньому 
загальноосвітньому навчальному закладі 

Всеукраїнський 1 м. Конотоп (1) 

5. Формування здатності 
конкурентоспроможного випускника школи 
до успішної адаптації в контексті інтеграції 
до європейського середовища 

Всеукраїнський 1 м. Конотоп (1) 
 

6. Варіативні моделі комп'ютерно-
орієнтованого середовища навчання 
предметів природничо-математичного циклу 
в загальноосвітньому навчальному закладі 

Всеукраїнський 3 м. Конотоп (1) 
м. Шостка (2) 
 

7. Формування життєвої компетентності 
вихованців у позашкільному навчальному 
закладі – Школі сприяння здоров’ю 

Всеукраїнський 1 м. Суми (1) 
 

8. Здоров’язбережувальна технологія 
«Навчання у русі» в системі оздоровчо-
виховної роботи загальноосвітніх 
навчальних закладів 

Всеукраїнський 6 Сумський район (4) 
Верхньосироватська СР (1) 
Хотінська СР (1) 

9. Стандартизація наскрізної соціально-
психологічної моделі масового 
впровадження медіаосвіти у вітчизняну 
педагогічну практику 

Всеукраїнський 9 Великописарівський р-н (1) 
Роменський р-н (3) 
м. Конотоп (1) 
м. Суми (2) 
м. Шостка (2) 

10. Розроблення і впровадження навчально-
методичного забезпечення початкової освіти 
в умовах реалізації нового Державного 
стандарту початкової загальної середньої 
освіти 

Всеукраїнський 4 Краснопільський р-н (1) 
Недригайлівська СР (1) 
м. Суми (1)  
м. Шостка (1) 
 

11. Дидактико-методичне і навчальне 
забезпечення реалізації концептуальних 
засад реформування початкової освіти» в 
межах освітнього проекту «На крилах 
успіху» 

Всеукраїнський 17 Путивльський р-н (1) 
м. Конотоп (2) 
м. Охтирка (1) 
м. Суми (12) 
Верхньосироватська СР (1) 

12. Технологія навчання учнів початкової школи 
«Розумники» (Smart Kids) 

Всеукраїнський 14 м. Суми (3) 
м. Конотоп (9) 
м. Ромни (1) 
м. Шостка (1) 

13. Науково-методичні засади створення та 
функціонування Всеукраїнського науково-
методичного віртуального STEM-центру 
(ВНМВ STEM-центр) 

Всеукраїнський 1 м. Суми (1) 
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1 2 3 4 5 
14. Формування у підлітків національно-

культурної ідентичності у загальноосвітніх 
навчальних закладів 

Всеукраїнський 1 Білопільський р-н (1) 

15. Формування позитивної громадської думки 
щодо освітніх інновацій 

Всеукраїнський 1 Боромлянська СР (1) 

16. Теоретико-методичні засади розвитку 
особистісно-професійної компетентності 
педагога в системі післядипломної 
педагогічної освіти 

Всеукраїнський 5 м. Суми (3) 
м. Охтирка (1) 
Недригайлівської СР (1) 

17. Розроблення і впровадження навчально-
методичного забезпечення інтегрованого 
курсу «Природничі науки» для 10-11 класів 
закладів загальної середньої освіти 

Всеукраїнський 6 Білопільський р-н (1) 
Лебединський р-н (1) 
Верхньосироватська СР (1) 
Недригайлівський р-н (1) 
м. Суми (2) 

18. Електронний підручник для загальної 
середньої освіти (E-book for secondary 
education (EBSE)) 

Всеукраїнський 3 м. Ромни (1) 
м. Суми (1) 
м. Конотоп (1) 

 Усього 18 експериментів Всеукраїнського 
рівня 

 135 
закладів 

освіти 
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Таблиця 7.1.2 
Інноваційні проекти Міжнародного, Всеукраїнського та регіонального рівнів 

 

№ 
з\п Назва проекту Мета проекту Науковий керівник / координатор 

від КЗ СОІППО 

Кількість 
закладів 

освіти області 
 

1 2 3 4 5 
Інноваційні проекти Міжнародного рівня 

1 Міжнародна навчальна 
програма Європейської 
Комісії eTwinning 

Розвиток співпраці європейських шкіл, вчителів та учнів, що 
зареєстровані в мережі eTwinning, отримують можливість реалізації 
спільних проектів з іншими європейськими школами. Ключовою 
складовою навчання є використання інформаційно-комунікаційних 
технологій 

5 амбасадорів України:  
Олена Лук’янець (відповідальна за Київ 
та Київську область),  
Олена Науменко (Центральна Україна),  
Єлизавета Овчаренко (Західна Україна),  
Світлана Алєксєєва (Східна Україна),  
Лариса Степаненко (Крим та Південна 
Україна). 

1 

2 Міжнародний проект 
українських DSD-шкіл 
/Німецький мовний 
диплом/ 

Підтримка українських шкіл із поглибленим вивченням німецької 
мови, що готують своїх учнів до складання іспиту для отримання 
Німецького мовного диплому ІІ (мовний рівень В2/С1 згідно 
Загальноєвропейських рекомендацій із мовної освіти) німецької Ради 
міністрів культури 

Фрау Ельке Кізевальтер – координатор 
проекту «DSD», м. Київ 

1 

3 Україно-естонський 
проект «Міксіке в 
Україні» 

Сприяє зміцненню зв’язків між навчальними закладами різних 
областей України, зміцненню зв’язків між учнями, вчителями та 
батьками учнів з України, Естонії та інших країн Євросоюзу, 
підвищення якості та ефективності навчання у загальноосвітніх 
навчальних закладах за допомогою інформаційних технологій, 
підвищення кваліфікації вчителів у селах та малих містах , розширення 
можливостей розвитку он-лайнового навчання та позакласних заходів 

Удовиченко І.В. – кандидат педагогічних 
наук, доцент, проректор з науково-
педагогічної та методичної роботи КЗ 
СОІППО 

243 

Інноваційні проекти Всеукраїнського рівня 
1 Всеукраїнський 

науково-педагогічний 
проект «Дистанційне 
навчання учнів»  

Надання освітніх послуг шляхом застосування у навчанні сучасних ІКТ 
відповідно до державних стандартів освіти та навчальних програм. 
Створення умов для індувідуалізованого процесу набуття знань, умінь, 
навичок учнів навчального закладу 

Богачков Ю.М. – науковий керівник, 
начальник відділу дослідження і 
проектування навчального середовища 
Інституту інформаційних технологій і 
засобів навчання АПН України, кандидат 
технічних наук 
 

5 

2 Науково-педагогічний 
проект «Інтелект 
України» 

Впровадження в освітній простір України системи пошуку, розвитку та 
педагогічної підтримки інтелектуально здібних дітей і учнівської 
молоді 

Грицай С.М. – кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри професійної освіти 
та менеджменту, проректор з наукової 
роботи КЗ СОІППО 

9 
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1 2 3 4 5 
3 Всеукраїнський 

освітній проект 
«Національна мережа 
шкіл сприяння 
здоров’ю» 

Реалізація соціально-педагогічної і медико-профілактичної ініціативи, 
спрямованої на формування, збереження, зміцнення та відновлення 
здоров'я дітей, учнів та педагогічних колективів; сприяння прилученню 
України до досвіду країн світу, Європейського співтовариства 

Успенська В.М. – кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри теорії і методики 
змісту освіти, керівник лабораторії з 
проблем здоров’яспрямованої діяльності 
в закладах освіти КЗ СОІППО 

86 

4 Всеукраїнський 
освітній проект 
«Всеукраїнська мережа 
шкіл, дружніх до 
дитини» 

Забезпечення європейських стандартів якісної превентивної освіти, 
запобігання стигмі і дискримінації, інтеграції ВІЛ-інфікованих дітей до 
шкільного середовища 

Успенська В.М. – кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри теорії і методики 
змісту освіти, керівник лабораторії з 
проблем здоров’яспрямованої діяльності 
в закладах освіти КЗ СОІППО 

21 
 

5 «Захисти себе від ВІЛ» 
– факультативний курс 
«Формування 
здорового способу 
життя та профілактика 
ВІЛ/СНІДу» 

Підвищення рівня індивідуальної захищеності молоді в умовах епідемії 
ВІЛ/СНІДу, а також формування толерантного ставлення до людей, які 
живуть з ВІЛ. Реалізація формули індивідуального захисту від ВІЛ: 
утримання, вірність, захист, стерильність 

Успенська В.М. – кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри теорії і методики 
змісту освіти, керівник лабораторії з 
проблем здоров’яспрямованої діяльності 
в закладах освіти КЗ СОІППО 
 

20 

6 Всеукраїнська 
програма освіти для 
демократичного 
громадянства в Україні 
«Демократична школа» 

Програма спрямована на поглиблення культури демократії у школі 
шляхом підтримки демократизації та децентралізації шкільного 
врядування, пропагування державно-громадського партнерства і 
розвитку демократичного середовища у школі, а також сприяння 
побудові навчально-виховної роботи на принципах освіти з прав 
людини та демократичного громадянства (ОДГ/ОПЛ). Програма 
передбачає співпрацю з метою підтримки системних реформ у сфері 
середньої освіти в Україні між школами, представниками місцевої 
громади (батьків), органів самоврядування, Міністерством освіти і 
науки України та Радою Європи.  

Ніколаєнко С.П. – старший викладач 
кафедри соціально-гуманітарної освіти 
КЗ СОІППО; 
Луценко С.М. – кандидат державного 
управління, доцент кафедри педагогіки, 
спеціальної освіти та менеджменту КЗ 
СОІППО 
 

5 

7 Всеукраїнський проект 
«Розвиток соціальної 
згуртованості суб’єктів 
освітнього процесу» 
започаткований 
Міністерством освіти і 
науки України 
 

Метою проекту є поєднання зусиль батьків, педагогів та громадськості 
для сприяння створенню комфортного та безпечного освітнього 
середовища для дітей в соціокультурному просторі. 

Вознюк А.В. – кандидат психологічних 
наук, доцент, завідувач кафедри 
психології КЗ СОІППО 

30 

8 Всеукраїнський 
освітній проект 
«Вчимося жити разом» 
 

Формування у школярів життєвих навичок, що сприятимуть позитивній 
адаптації, та надання дітям психологічної допомоги та підтримки в 
навчальних закладах. 

Успенська В.М. – кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри теорії і методики 
змісту освіти, керівник лабораторії з 
проблем здоров’яспрямованої діяльності 
в закладах освіти КЗ СОІППО 
 

6 
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1 2 3 4 5 
9 Інноваційний освітній 

проект всеукраїнського 
рівня за темою «Я – 
дослідник» 

Створення педагогічних вимог для впровадження дослідницького 
методу навчання з використанням ІТ- та STEM - технологій. 

Вознюк А.В. – кандидат психологічних 
наук, доцент, завідувач кафедри 
психології КЗ СОІППО; 
Петрова Л.Г. – кандидат технічних наук, 
доцент, завідувач кафедри освітніх та 
інформаційних технологій  
КЗ СОІППО 

9 

10 Всеукраїнський проект 
«Технологія навчання 
учнів початкової 
школи «Розумники» 
(Smart Kids)»  

Формування навчального середовища початкової школи з 
використанням електронних освітніх ігрових ресурсів. 
 

Литвинова С.Г. – доктор педагогічних 
наук, старший науковий співробітник, 
завідувач відділу відкритого навчального 
середовища Інституту інформаційних 
технологій і засобів навчання НАПН 
України 

6 

Інноваційні проекти регіонального рівня 
1 «Демократизація та 

партнерство 
навчального закладу в 
умовах нової 
української школи» в 
рамках Всеукраїнської 
програми освіти для 
демократичного 
громадянства в Україні 
«Демократична школа» 

Поглиблення культури демократії і прав людини та розвиток 
громадянських компетентностей у навчальних закладах шляхом 
підтримки демократизації та децентралізації шкільного врядування, 
пропагування державно-громадського партнерства і розвитку 
демократичного середовища, сприяння організації навчально-виховної 
роботи на принципах Хартії Ради Європи з освіти для демократичного 
громадянства і прав людини. 

Ніколаєнко С.П. – старший викладач 
кафедри соціально-гуманітарної освіти  
КЗ СОІППО 
Луценко С.М. – кандидат державного 
управління, доцент кафедри педагогіки, 
спеціальної освіти та менеджменту КЗ 
СОІППО 

21 

Усього: Міжнародного рівня 3 проекти – 245 закладів освіти; Всеукраїнського рівня 10 проектів – 197 заклади освіти; регіонального рівня 1 проект – 21 
заклади освіти. 
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7. 2. Організаційно-методичний супровід управління інноваційною діяльністю 
Таблиця 7.2.1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Науково-дослідна лабораторія з організації роботи опорних закладів освіти 

1 26.01.2018 
27.02.2018 
20.03.2018 

Семінар-практикум 
керівників органів 
управління освітою 
об’єднаних 
територіальних громад 

Науково-педагогічні 
працівники, педагогічні 
працівники 

Програма 50 КЗ СОІППО Вознюк А.В.   

2 01-02.03. 
2018 

Всеукраїнська науково-
практична конференція: 
«Партнерство в освіті: 
виклики та 
перспективи» 

Науково-педагогічні 
працівники, педагогічні 
працівники 

Програма 50 КЗ СОІППО Вознюк А.В.   

3 27.04.2018 Регіональний науково-
практичний семінар 
«Опорна школа: 
специфіка створення та 
перспективи розвитку» 

Науково-педагогічні 
працівники, педагогічні 
працівники 

Програма 50 Седнівський 
навчально-
виховний 
комплекс 
Чернігівської 
районної ради 
Чернігівської 
області 

Вознюк А.В.   

4 31.05.2018 Обласний науково-
практичний семінар 
«Секторальні фінанси: 
фінансування освіти в 
громадах» 
 

Науково-педагогічні 
працівники, педагогічні 
працівники 

Програма 50 Центр розвитку 
місцевого 
самоврядування 
м. Суми 

Вознюк А.В.   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Лабораторія з проблем здоров’яспрямованої освіти 

1 Протягом 
року 

Науково-методичний 
супровід 
здоров’яспрямованої 
діяльності в навчальних 
закладах та закладах 
управління освітою  

Методисти 
здоров’яспрямованої 
діяльності РМК (ММК, 
ОТГ); керівники 
методичних об’єднань 
учителів основ здоров’я; 
координатори мережі 
шкіл сприяння здоров’ю; 
шкіл, дружніх до дитини 
районів (міст, ОТГ), 
закладів освіти; 
координатори інших 
проектів 
здоров’язбереження у 
районах (містах, ОТГ), 
закладах освіти 

Резолюції 
регіональної 
науково-
педагогічної 
конференції і 
обласного семінару, 
статті у педагогічній 
пресі, наукові статті, 
прес-релізи на сайті 
КЗ СОІППО, 
методичні 
рекомендації 
освітянам предмета 
«Основи здоров’я» і 
курсів «Вчимося 
жити разом», 
«Захисти себе від 
ВІЛ»  

500 Заклади освіти 
Сумської області 

Успенська В.М. Методисти 
здоров’я-
спрямованої 
діяльності 
відділів / 
управлінь 
освіти 

П
ре

с-
ре

лі
з 

2 31.01.2018 Доповідь 
«Багатоваріантність 
форм підвищення 
кваліфікації вчителів 
основ здоров’я» на 
обласному семінарі 
методистів курсової 
підготовки відділів / 
управлінь освіти 

 Методисти курсової 
підготовки РМК (ММК, 
ОТГ) 

Наказ Департаменту 
освіти і науки 
Сумської 
облдержадміністраці
ї від 16.07.2018 № 
460-ОД «Про про 
підвищення 
кваліфікації 
керівних  і 
педагогічних кадрів, 
навчально-
допоміжного  
персоналу в галузі 
освіти  у 2019 році» 

53 КЗ СОІППО Успенська В.М. Департамент 
освіти і науки 
Сумської 
обласної 
державної 
адміністрації 

П
ре

с-
ре

лі
з 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3 28.02.2018 Доповідь «Оздоровчі 

основи розвитку центрів 
компетентності» на ІІ 
Всеукраїнській науково-
методичній конференції 
«Особистісно-
професійна компетен-
тність педагога: теорія і  
практика» 

Учасники конференції Резолюція 
конференції 

100 м. Суми Успенська В.М. Департамент 
освіти і науки 
Сумської 
обласної 
державної 
адміністрації 

Ст
ат

тя
 у

 зб
ір

ни
ку

 
ма

те
рі

ал
ів

 к
он

фе
ре

нц
ії 

4 16.03.2018 Доповідь 
«Здоров’язбережувальн
а компетентність 
сучасного педагога» на 
Дев’ятій Міжнародній 
виставці «Сучасні 
заклади освіти – 2018»  

Учасники Дев’ятої 
Міжнародної виставки 
«Сучасні заклади освіти – 
2018»  

Резолюція Виставки 50 м. Київ Успенська В.М. МОН України, 
НАПН   

П
ре

с-
ре

лі
з 

5 30.03.2018 Доповідь «Інтегрування 
онлайн навчання  
в курси підвищення 
кваліфікації вчителів 
основ здоров’я» на раді 
факультету підвищення 
кваліфікації та 
перепідготовки  
КЗ СОІППО 

Члени ради факультету 
підвищення кваліфікації та 
перепідготовки  КЗ 
СОІППО 

Рішення ради 
факультету 
підвищення 
кваліфікації та 
перепідготовки  
КЗ СОІППО 

15 КЗ СОІППО Успенська В.М.  

 

6 03.04.2018 Доповідь «Освітні 
проекти 
здоров‘язбереження в 
закладах загальної 
середньої освіти 
Сумської області» на 
VІІІ Всеукраїнській  
науково-практичній 
конференції з 
міжнародною участю 
«Освіта і здоров'я» 
(СумДПУ 
ім.А.С.Макаренка) 

Учасники конференції Резолюція 
конференції 

200 СумДПУ  
ім.А.С.Макаренк
а 

Успенська В.М. СумДПУ  
ім.А.С.Макарен
ка 

П
ре

с-
ре

лі
з 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
7 28.08.2018 Доповідь «Реалізація 

проблеми 
здоров’язбереження 
засобами предмета 
«Основи здоров’я» та 
курсами і проектами 
здоров’яспрямованого 
змісту у закладах 
загальної середньої 
освіти Сумської області 
у 2018-2019 н.р. в 
контексті 
вимог концепції «Нова 
українська школа»« на 
секції з біології, хімії, 
основ здоров’я обласної 
серпневої конференції 
педагогічних 
працівників 

Методисти 
здоров’яспрямованої 
діяльності відділів освіти; 
керівники методичних 
об’єднань учителів основ 
здоров’я 

Методичні 
рекомендації 

65 КЗ СОІППО Успенська 
В.М. 

Навчально-
методичний 
відділ 
координації 
освітньої 
діяльності та 
професійного 
розвитку  
КЗ СОІППО 

П
ре

с-
ре

лі
з 

8 30.10.2018 Доповідь на засіданні 
вченої ради КЗ СОІППО 
«Інноваційні напрями 
роботи лабораторії з 
проблем 
здоров’яспрямованої 
діяльності в закладах 
освіти у 2017-2018 
навчальному році» 

Члени вченої ради  
КЗ СОІППО 

Рішення вченої ради 
КЗ СОІППО 

15 КЗ СОІППО Успенська В.М.  

П
ре

с-
ре

лі
з 

9 10-
24.10.2018 

Серія тренінгів 
«Використання 
посібника для тренера 
«Репродуктивне 
здоров’я та 
відповідальна поведінка 
учнівської молоді»« 

Учителі основ здоров’я та 
біології Сумської області 

Сертифікати 
педагогів-тренерів з 
використання 
посібника для 
тренера 
«Репродуктивне 
здоров’я та 
відповідальна 
поведінка 
учнівської молоді» 

45 КЗ СОІППО Успенська 
В.М., Коростіль 
Л.А. 

Всеукраїн-ський 
Благодійний 
Фонд «Здоров’я 
жінки і 
планування 
сім’ї»;  
Міжнародна 
федерація 
планування 
сім’ї (IPPF)  

П
ре

с-
ре

лі
з 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
10 15.11.2018 Організація і 

проведення ІІ 
регіональної науково-
педагогічної 
конференції 
«Здоров’яспрямована 
діяльність у сучасному 
освітньому просторі»  

Наукові та педагогічні 
працівники Сумської 
області  

Збірник матеріалів 
конференції 

100 КЗ СОІППО Успенська В.М. Науково-
видавничий 
відділ  
КЗ СОІППО 

Зб
ір

ни
к 

ма
те

рі
ал

ів
 

ко
нф

ер
ен

-ц
ії;

 п
ре

с-
ре

лі
з 

11 15.11.2018 Доповідь 
«Здоров’яспрямована 
освітня діяльність – ви-
мога часу» на ІІ 
регіональній науково-
педагогічній 
конференції 
«Здоров’яспрямована 
діяльність у сучасному 
освітньому просторі» 

Учасники конференції Резолюція 
конференції 

100 КЗ СОІППО Успенська В.М. Науково-
видавничий 
відділ  
КЗ СОІППО 

Ст
ат

тя
 у

 зб
ір

ни
ку

 
ма

те
рі

ал
ів

 к
он

фе
ре

нц
ії 

12 22.11.2018 Доповідь на засіданні 
науково-методичної 
ради КЗ СОІППО «Про 
науково-методичний 
супровід розвитку 
особистісно-
професійної 
компетентності 
педагогів Сумської 
області кафедрою теорії 
і методики змісту 
освіти» 

Члени науково-методичної 
ради КЗ СОІППО 

Рішення науково-
методичної ради  
КЗ СОІППО 

15 КЗ СОІППО Успенська В.М.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
13 Протягом 

року 
Контроль за виконанням 
наказу Департаменту 
освіти і науки Сумської 
ОДА «Про активізацію 
діяльності навчальних 
закладів у 
міжнародному проекті 
«Європейська мережа 
Шкіл сприяння 
здоров’ю», викладання 
навчального предмета 
«Основи здоров’я» і 
факультативного курсу 
«Захисти себе від ВІЛ» 
(від 23.06.2016 № 372-
ОД) 

Начальники управлінь 
(відділів) освіти (освіти і 
науки, освіти, молоді та 
спорту) міських рад, 
міськвиконкомів, 
райдержадміністрацій, 
об’єднаних 
територіальних громад; 
методисти 
здоров’яспрямованої 
діяльності відділів освіти; 
педагоги закладів 
загальної середньої та 
професійної освіти 
Сумської області 

Методичні 
рекомендації; 
узагальнення 
інформації від РМК 
(ММК, ОТГ)  

3000 КЗ СОІППО Успенська В.М  

П
ре

с-
ре

лі
з 

14 Протягом 
року 

Контроль за виконанням 
наказу  Департаменту 
освіти і науки Сумської 
ОДА «Про заходи з 
розвитку проекту 
«Європейська мережа 
Шкіл сприяння 
здоров’ю» в Сумській 
області на 2016-2020 
роки» (від 27.09.2016 № 
494-ОД) 

Начальники управлінь 
(відділів) освіти (освіти і 
науки, освіти, молоді та 
спорту) міських рад, 
міськвиконкомів, 
райдержадміністрацій, 
об’єднаних 
територіальних громад; 
методисти 
здоров’яспрямованої 
діяльності відділів освіти; 
педагоги закладів освіти 
Сумської області 

Методичні 
рекомендації; 
узагальнення 
інформації від РМК 
(ММК, ОТГ)  
 

2000 КЗ СОІППО Успенська В.М  

П
ре

с-
ре

лі
з 

15 Протягом 
року 

Ведення рубрики 
«Скарбниця здоров’я» в 
газеті «Педагогічна 
трибуна» 

Педагогічні працівники Статті  КЗ СОІППО Успенська В.М.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
16 Протягом 

року 
Контроль за виконанням 
наказу Департаменту 
освіти і науки Сумської 
ОДА «Про 
затвердження плану 
заходів з реалізації 
спільного проекту 
«Вчимося жити разом» 
у Сумській області»« 
(від 19.05.2017 № 327-
ОД ) 

Начальники управлінь 
(відділів) освіти (освіти і 
науки, освіти, молоді та 
спорту) міських рад, 
міськвиконкомів, 
райдержадміністрацій, 
об’єднаних 
територіальних громад; 
методисти 
здоров’яспрямованої 
діяльності відділів освіти; 
педагоги закладів 
загальної середньої освіти 
Сумської області 

Он-лайн підготовка 
та введення 
спеціальних курсів 
для педагогів ЗНЗ з 
методики 
навчального курсу 
«Вчимося жити 
разом» 

2500 Портал 
превентивної 
освіти (он-лайн), 
КЗ СОІППО 

Успенська В.М  

П
ре

с-
ре

лі
з 

17 Протягом 
року 

Публікації на сайті  
КЗ СОІППО 

Педагогічні працівники, 
які опікуються здоров’я- 
спрямованою діяльністю 
в закладах освіти  

1. Оволодіння 
методикою розвитку 
життєвих навичок в 
учнів на курсах з 
основ здоров’я 
(06.04.2018). 
2. Участь у VІІІ 
Всеукраїнській 
науково-практичній 
конференції з 
міжнародною участю 
«Освіта і здоров’я» 
(06.04.2018). 
3. Двохкомпонентна 
модель підготовки 
педагогів-тренерів 
проекту «Вчимося 
жити разом» у дії 
(08.10.2018, 
02.11.2018). 
4. Репродуктивне 
здоров’я та 
відповідальна 
поведінка учнівської 
молоді (10.10.2018) 
 

 КЗ СОІППО Успенська В.М.  

П
ре

с-
ре

лі
з 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
18    5. Посібник 

«Репродуктивне 
здоров’я та 
відповідальна 
поведінка 
учнівської молоді»: 
вчимось 
впроваджувати в 
освітньому процесі 
(24.10.2018). 
6. Благодійний 
Фонд «Здоров’я 
жінки і планування 
сім’ї» супроводжує 
післядипломну 
освіту з проблем 
здоров’язбереження
7. Учителі 
початкових класів 
м. Суми вивчають 
методику предмета 
«Основи здоров’я»  
(03.12.2018). 
8. Конференція 
«Збереження 
статевого та 
репродуктивного 
здоров’я – через 
освіту молоді» 
(10.12.2018) 

    

 

Лабораторія з проблем медіаосвіти та медіа грамотності 
1 Протягом 

року 
Науково-дослідна 
лабораторія з проблем 
медіаосвіти та 
медіаграмотності 

Педагогічні працівники 
області 

Збірка з наскрізної і 
інтегрованої 
медіаосвіти 

100 КЗ СОІППО Петрова Л.Г. Шаванов С.В. 
Лобода В.В. 
Наконечна Л.М. 
Шевченко Т.О. 
Подліняєва О.О. 
Захаров М.М. 
 
. А

но
нс

и 
та

 н
ов

ин
и 

на
 са

йт
і 

«М
ед

іа
ос

ві
тн

ій
 

пр
ос

ті
р 

Су
мщ

ин
и»
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Лабораторія інклюзивного та інтегрованого навчання 

1 20.02.2018 Обласний семінар-
практикум 
«Організація освітнього 
процесу з дітьми з 
порушенням зору» 

Вчителі та асистенти 
вчителів закладів 
загальної середньої освіти 

Методичні 
рекомендації 

25 КЗ СОІППО Калюжна Н.О., 
Прядко Л.О. 
 

  

2 03.05.2018 Обласний семінар 
«Індивідуалізація 
навчання в 
інклюзивному 
навчальному закладі  

Вчителі та асистенти 
вчителів закладів 
загальної середньої освіти 

Методичні 
рекомендації 

30 КЗ СОІППО Калюжна Н.О., 
Прядко Л.О. 
 

Марухина І.В. 
 

 

3 05.04.2018 Обласний семінар-
практикум 
«Специфічність підходу 
до учнів з особливими 
освітніми потребами» 
 

Вчителі та асистенти 
вчителів закладів 
загальної середньої освіти 

Методичні 
рекомендації 

40 КЗ СОІППО Калюжна Н.О., 
Прядко Л.О. 
 

Стайко О.С., 
Марухина І.В. 

 

4 29.05.2018 Обласний семінар-
трегнінг «Особливості 
організації навчання та 
виховання дітей з  ООП 
в умовах закладу 
професійно-технічної 
освіти 
 

Викладачі ЗПТО Методичні 
рекомендації 

25 Глухівський 
вищий 
професійно-
технічний заклад 

Прядко Л.О., 
Марухина І. В. 
 

  

5 28.05.2018 Шкільний семінар 
«Підвищення 
стресостійкості 
педагогів інклюзивної 
школи» 

КЗ НВК№ 16 м. Суми 
Сумської міської ради 
 
 

Методичні 
рекомендації  
 

33 
 
 

КЗ НВК№ 16  
м. Суми 
Сумської міської 
ради 

Троіцька М.Є. 
 

Стайко О.С. 
 
 

 

6 25.10.2018 Шкільний семінар 
«Командо утворення 
фахівців, що 
забезпечують 
інклюзивну освіту» 

КЗ НВК№ 16 м. Суми 
Сумської міської ради 
 
 

 33 
 

КЗ НВК№ 16  
м. Суми 
Сумської міської 
ради 

Троіцька М.Є. 
 
 

Стайко О.С. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
7 27.11.2018 Обласний семінар 

«Інклюзія в новій 
українській школі» 

Вчителі та асистенти 
вчителів закладів 
загальної середньої освіти 

Методичні 
рекомендації 

80 КЗ СОІППО Прядко Л.О. 
Панченко С.М. 
Борцова М.В. 
Марухина І.В. 
Троіцька М.Є. 

  

Науково-видавничий відділ 

1 05.04.2018 Обласний науково-
методичний семінар 
«Шляхи реалізації 
компетентнісного 
підходу в науково-
педагогічному проекті 
«Інтелект України»« 

Керівники та педагогічні 
працівники закладів що 
здійснюють реалізацію 
науково-педагогічного 
проекту «Інтелект 
України» у закладах 
освіти області 

Презентація проекту 40 Тростянецька 
спеціалізована 
школа І-ІІІ 
ступенів № 5 
Тростянецької 
міської ради 

Грицай С.М. 
Кириченко 
О.М. 

 

П
ре

с-
ан

он
с 

П
ре

с-
ре

лі
з 

2 20.04.2018 Обласний науково-
методичний семінар 
«Інноваційна та 
проектна діяльність як 
чинник підвищення 
якості освіти у закладах 
освіти у рамках 
реалізації концепції 
«Нова українська 
школа» 

Координатори інновацій-
ної та експериментальної 
роботи відділів освіти 
(методкабінетів) місцевих 
органів управління 
освітою, керівники 
лабораторій, 
експериментів та проектів, 
науково-педагогічні 
працівники КЗ СОІППО 

Методичні 
рекомендації, 
анотовані каталоги, 
програма, 
матеріали семінару 
 

60 КЗ СОІППО Грицай С.М. 
Кириченко 
О.М. 

 

П
ре

с-
ан

он
с 

П
ре

с-
ре

лі
з 

3 22.06.2018 Обласний науково-
методичний семінар 
«Інноваційні педагогічні 
технології в контексті 
реалізації компетен-
тнісного підходу в 
освіті» 

Педагогічні працівники 
закладів освіти 

Програма, 
матеріали семінару 
 

40 КЗ СОІППО Грицай С.М. 
Кириченко 
О.М. 

 

П
ре

с-
ан

он
с 

П
ре

с-
ре

лі
з 

Всеукраїнський проект «Розвиток соціальної згуртованості суб’єктів освітнього процесу» 
1 16.01.2018 Обласний науково-

практичний семінар 
«Розвиток соціальної 
згуртованості суб’єктів 
освітнього процесу як 
основа успішного 
впровадження реформ в 
освіті» 

Науково-педагогічні 
працівники, педагогічні 
працівники, психологи, 
соціальні педагоги 

Програма 50 КУ Сумська 
спеціалізована 
школа І ступеня 
№ 30 м. Суми  
Сумської міської 
ради 

Вознюк А.В.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2 09.02.2018 Обласний науково-

практичний семінар 
заступників директорів 
шкіл з навчально-
виховної роботи 
«Педагогіка партнерства 
- ключовий компонент 
формули нової 
української школи» 

Науково-педагогічні 
працівники, педагогічні 
працівники, психологи, 
соціальні педагоги 

Програма 50 Андріяшівська 
загально-освітня 
школа І-ІІІ ст.  
Роменської 
районної ради 
Сумської області  

Вознюк А.В.  

3 01-02.03. 
2018 

Всеукраїнська науково-
практична конференція 
«Партнерство в освіті: 
виклики та 
перспективи» 

Науково-педагогічні 
працівники, педагогічні 
працівники, психологи, 
соціальні педагоги 

Програма 50 КЗ СОІППО Вознюк А.В.  

4 16.03.2018 ІХ Міжнародна 
виставка «Сучасні 
заклади освіти – 2018» 
(Всеукраїнська науково-
практична конференція 
«Розвиток соціальної  
згуртованості суб’єктів 
освітнього процесу як 
основа успішної 
реалізації концепції 
«Нова українська 
школа») 
 

Науково-педагогічні 
працівники, педагогічні 
працівники, психологи, 
соціальні педагоги 

Програма 50 Київський палац 
дітей та юнацтва 

Вознюк А.В.  

5 14-15.05.2018 Навчальний тренінг 
«Педагогіка партнерства 
засобами ІКТ» для 
учасників 
Всеукраїнського 
проекту «Розвиток 
соціальної згуртованості 
суб'єктів освітнього 
процесу» 

Науково-педагогічні 
працівники, педагогічні 
працівники, психологи, 
соціальні педагоги 

Програма 50 м. Київ, 
Українсько-
турецький 
культурний 
центр «Сяйво» 

Вознюк А.В.  

 



 

 
 

270 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
6 29.09.2018 Всеукраїнська (не) 

конференція 
«Педагогіка 
співробітництва – це 
виховання Серця 
Дитини» 

Науково-педагогічні 
працівники, педагогічні 
працівники, психологи, 
соціальні педагоги 

Програма 100 
 

м. Конотоп, 
Конотопська 
спеціалізована 
школа ІІ–ІІІ 
ступенів № 2 

Вознюк А.В.   

7 24.10.2018 X Міжнародна виставка 
«Інноватика в сучасній 
освіті» (Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція 
«Педагогіка партнерства 
– шлях до 
конструктивної 
взаємодії суб’єктів 
освітнього процесу») 

Науково-педагогічні 
працівники, педагогічні 
працівники 

Програма 100 
 

м. Київ, 
Київський палац 
дітей та юнацтва  

Вознюк А.В.   

8 30.10.2018 Обласний науково-
практичний 
NewСемінар 
«Особливості створення 
освітньо-розвивального 
середовища закладу 
освіти в умовах 
упровадження концепції 
Нової української 
школи» 

Науково-педагогічні 
працівники, педагогічні 
працівники 

Програма 100 
 

КЗ СОІППО Вознюк А.В.   
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РОЗДІЛ VIII. ФОРМУВАННЯ ЄДИНОГО ОСВІТНЬОГО 
ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ  

 
Здійснюється теоретико-методологічне обґрунтування регіональної моделі формування 

та розвитку інформаційно-цифрової компетентності педагогів Сумської області в системі 
післядипломної педагогічної освіти, забезпечення безперервності цього процесу та його 
науково-методичний супровід у курсовий та міжкурсовий період за напрямами: 

 
8.1. Науково-методичний супровід учасників інформатизації освіти 

 
В умовах змін, викликаних впровадженням концепції нової української школи, 

особливої актуальності набуває проблема розвитку інформаційно-цифрової компетентності 
педагогів. Новий Державний Стандарт початкової освіти передбачає організацію освітнього 
процесу з урахуванням вимог інформаційного суспільства і сучасних тенденцій розвитку 
інформаційно-комунікаційних технологій.  
Проведена IV щорічної он-лайн науково-освітньої виставки  «Інноваційні стратегії 
інформатизації освіти» за тематикою 2018 року «Інтеграція медіа в освітній процес» 
(http://goo.gl/zYdvzC). Метою проведення он-лайн виставки стало: сприяння інформатизації 
освіти, стимулювання створення якісних інформаційних ресурсів, поширення і підтримка 
молодіжних проектів у мережі Інтернет та підвищення рівня медіакомпетентності учасників 
освітнього процесу. 

Протягом 2018 року специфіка впровадження інформатизації освіти доскакало 
висвітлена у науково-методичних заходах: 

- На виконання наказу Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної 
адміністрації від 22.02.2018 № 116-ОД «Про проведення навчальних семінарів 
«Використання інтерактивних комплексів у освітньому процесі» на базі КЗ СОІППО, 
відповідно до розробленого графіку, з 05.03.2018 проводяться навчальні семінари 
«Використання інтерактивних комплексів у освітньому процесі» для вчителів початкової 
школи, які навчатимуть учнів перших класів у 2018-2019 навчальному році. Вже пройшли 
навчання 668 педагогів області. Протягом березня-квітня на базі КЗ СОІППО кафедрою ОІТ 
проведено 30 навчальних семінарів; 

- З 23.04.2018 р. по 27.04.2018 р. на базі КЗ СОІППО відбулися експрес-курси 
«Освітні можливості сучасних медіа: соціальні мережі, технології створення wiki-статті». 
Вчителі різних предметів, мали змогу зануритися в цікаву атмосферу курсів підвищення 
кваліфікації щодо використання медіа-технологій у освітньому процесі; 

- З 02 по 06 квітня у КЗ СОІППО пройшла навчання група слухачів в рамках експрес-
курсів «Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів інформатики». Під 
час навчання слухачі мали можливість удосконалити власний рівень володіння ІКТ за 
допомогою практичних занять.  Учасникам експрес-курсів були висвітлені питання 
створення різноманітних освітніх ресурсів, як власних так і використовуючи онлайн ресурси 
мережі Інтернет. Слухачами були отримані навички роботи в хмарах  Google, практичні 
навички основ роботи в on-line, розглянуто використання різних програмних засобів у 
педагогічній діяльності вчителя, створенні різних проектів; 

- В умовах реформування освітньої системи України заклади післядипломної освіти 
повинні першими реагувати на запити педагогів, пропонуючи їм нові інструменти та 
технології для оптимізації професійної діяльності. Прикладом подібної співпраці в 
Сумському ОІППО є тематичні експрес-курси на замовлення навчальних закладів міста та 
області. Одні з таких були проведені науково-педагогічними працівниками кафедри ОІТ для 
педагогічного колективу ССШ І ст. № 30 Унікум. Адміністрація навчального закладу в особі 
директора Сопіної Л.М. зініціювала встановлення Office365 для оптимізації професійної 
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діяльності педагогічного колективу, а також навчання колег роботі з даним хмарним 
сервісом.  

 
8. 2. Забезпечення навчання вчителів інформатики та методичної підтримки 

викладання курсу інформатики 
 
Протягом 2018 року проведені 
- курси підвищення кваліфікації учителів інформатики за дистанційною формою 

навчання та очною формою навчання;  
- експрес-курси «Розвиток ІК-компетентності вчителя інформатики» (для вчителів 

інформатики, які викладатимуть інформатику з 2 класу) відповідно до 
нового Державного стандарту початкової загальної 
освіти, затвердженого постановою КМУ від 20 квітня 2011 р. № 462. Для підтримки 
індивідуальної і колективної комунікації та методичного супроводу експрес-курсів діє сайт 
https://sites.google.com/site/shodynky; 

- курси за вибором «Алгоритмізація та програмування». Курс спрямований на якісний 
та кваліфікований підхід щодо підготовки вчителя інформатики у сфері програмування, а 
також описує область знань, яка дозволить ефективно використовувати комп'ютер для 
вирішення великої кількості завдань. 

 
8. 3. Упровадження сучасних Інтернет-технологій та електронної освіти в освітній 

процес регіону 
 

Функціонує за спеціальною технологією вікі-ресурс (http://wiki.soippo.edu.ua), який 
реалізує самоосвіту упродовж життя завдяки фаховим надбанням передових педагогічних 
працівників області, об’єднує педагогів за науково-методичною тематикою підвищення 
кваліфікації у міжкурсовий період та надає можливість для професійного зростання, що 
відбувається у сучасному інформаційному середовищі.  

Продовжено впровадження та постійна підтримка активного використання 
дистанційних освітніх технологій у процесі підвищення кваліфікації, що сприяє створенню 
електронного контенту навчального призначення і містить тексти лекцій, медіа-уроки, 
інтерактивні тексти, тренажери, словники, корисні посилання тощо (http://dl.soippo.edu.ua).  
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РОЗДІЛ ІХ. КООРДИНАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ РАЙОННИХ (МІСЬКИХ) 
НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ КАБІНЕТІВ (ЦЕНТРІВ) 

 
9. 1. Науково-методичний супровід роботи з педагогічними працівниками районних  

(міських, ОТГ) методичних кабінетів (центрів) 
 

Створення сприятливого методичного середовища для постійного фахового зростання 
педагогів у післядипломний період, особливо з огляду на перспективи сертифікації вчителів 
та профілізацію старшої школи, набуває сьогодні актуальності та особливого значення. 

Стратегія нової освіти передбачає становлення Нової української школи та потребує 
нового вчителя, який має стати агентом змін. Інтеграція національної освіти в європейський 
освітній простір обумовлює потребу у вчителеві нової генерації, здатного відповідально і 
самостійно, на високому професійному рівні, здійснювати педагогічну діяльність.  

Одним із ключових компонентів формули нової школи є в умотивований учитель, 
який має свободу творчості, автономію думок і дій, розвивається професійно.  
У Національній доктрині розвитку освіти зазначається: «В Україні повинні забезпечуватися 
прискорений, випереджальний інноваційний розвиток освіти, а також створюватись умови 
для розвитку, самоствердження та самореалізації особистості протягом життя». 

Розв’язання цих проблем неможливе без організації автономної, самоосвітньої, 
діяльності педагогічних працівників, учнів та закладів освіти.  

Нормативні документи галузі передбачають заходи з модернізації освіти, її 
стратегічне реформування та розвиток, прямо вказують на доступність якісної освіти для 
всіх громадян, як пріоритетне завдання освітньої галузі. На сучасному етапі це вимагає 
розвитку професіоналізму кадрового потенціалу, підвищення фахової підготовки, 
удосконалення неперервної освіти педагогічних працівників. Підґрунтям для вирішення цих 
питань є Конституція України, Закони України «Про освіту», «Про загальну середню 
освіту», Указ Президента «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування і 
розвитку освіти в Україні», Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 
2021 року, Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр) (наказ МОН 
України від 08.08.2008 №1119), чинне законодавство про освіту та роботу методичних служб 
різного рівня. 

З метою задоволення професійних запитів педагогів за напрямом методичного 
супроводу у 2018 р. роботу методичної служби області (від навчально-методичного відділу 
координації освітньої діяльності та професійного розвитку КЗ СОІППО – до предметних 
методичних об'єднань учителів закладів загальної середньої освіти області) організовано у 
контексті реалізації науково-методичної проблеми: «Забезпечення якісної освіти шляхом 
формування інноваційної культури педагога як важливого чинника в реалізації державних 
освітніх ініціатив, творчому та інтелектуальному розвитку учнів» за організаційно-
функціональною моделлю (рисунок 9.1.1). 

Інфрмування районних (міських, ОТГ) методичних кабінетів відділів (управлінь) 
освіти райдержадміністрацій, міськвиконкомів (міських рад) з питань розвитку освіти 
здійснює навчально-методичний відділ координації освітньої діяльності та професійного 
розвитку КЗ СОІППО. 
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Рис. 9.1.1 Організаційно-функціональна модель діяльності  
методичної служби області 
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У роботі з районними, міськими, об’єднаними територіальними громадами 
методичними кабінетами вибудована «вертикаль» та ефективно функціонує модель спільної 
взаємодії, що зорієнтована на виконання функцій: 

– планування (визначення системи заходів, що забезпечують досягнення найкращих 
результатів); 

– організації (удосконалення структури методичної роботи, взаємодії, змісту різних її 
складових); 

– діагностування (вивчення ступеня розриву між реальним рівнем компетентності 
педагогів, що виявляється в узагальненому результаті їх праці та вимогами суспільства до 
якості діяльності працівників освіти в умовах реформування української школи); 

– прогностичності (визначення знань і умінь, необхідних учителям у майбутньому); 
– моделювання (розробка принципово нових положень навчально-виховної роботи в 

школі, формування та впровадження моделей передового педагогічного досвіду, їх 
експериментальна перевірка, після якої вони можуть бути використані як зразки для 
впровадження); 

– інформування (своєчасне ознайомлення з новинками педагогіки, методики, 
дидактики, фаху, школознавства тощо); 

– відновлення (відтворення частково забутих знань після закінчення вищого 
педагогічного навчального закладу); 

– контролю (оцінка відповідності наслідків методичної роботи плановим завданням та 
нормативним вимогам); 

– коригування (виправлення в діяльності вчителя недоліків, пов'язаних із 
використанням застарілих методик, що не відповідають вимогам сучасності); 

– пропаганди (інформування вчителів, їх агітація щодо впровадження в практику 
роботи досягнень науки, передового педагогічного досвіду) та ін. 

З метою розширення форм методичної співпраці у роботі з районними (міськими, 
ОТГ) методичними кабінетами організовано роботу в рамках підписаних угод з: 

– Інститутом обдарованої дитини Національної Академії педагогічних наук України 
(договір про співпрацю № 17/2012 від 06.11.2012); 

– Полтавським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти (договір про 
співпрацю № 20/2012 від 20.08.2012). 

У 2018 році запроваджено щопонеділка мобільне інтернет консультування для 
завідувачів методичних кабінетів ОТГ. 

Проводяться  інформаційно-методичні наради, оперативні наради, наради-семінари 
для працівників методичних служб КЗ СОІППО. Значне місце в цих методичних заходах 
приділяється проблемам професійного зростання учителів, керівників закладів освіти у 
системі післядипломної педагогічної освіти, їхнього безперервного навчання, самоосвіті, 
самовдосконаленню та саморозвитку в розумному поєднанні організаційних форм і методів 
та змісту освіти, інтегративній єдності курсового й міжкурсового періодів. Така робота 
проводиться як на обласному, так і на районному рівнях. 

Щомісячно в районні, міські методичні кабінети методичною службою  
КЗ СОІППО направляється інформатор з нагадуванням виконання методичних заходів із 
річного плану роботи інституту. 

Про роботу протягом двох піврічч, року звітує кожен методист перед керівником 
методичної служби та бере участь у персональній співбесіді з виконання кожного 
методичного заходу й особистого плану роботи методиста. 

Форми методичної роботи, які було використано в роботі з педагогогічними 
працівниками районних (міських, ОТГ) методичних кабінетів (центрів) області: методична 
рада, методичне об'єднання (предметне, циклове, профільне), взаємовідвідування заходів, 
методичний день, методичний семінар-практикум, науково-практичний семінар, школа 
перспективного педагогічного досвіду, школа молодого вчителя, школа педагогічної 
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майстерності,  проблемні (творчі) групи (лабораторії), науково-педагогічні конференції, 
творчі звіти, моделювання педагогічних ситуацій, педагогічні ігри (дидактичні, виховні, 
ділові, рольові), методичні «мости», ярмарки (педагогічних ідей, інновацій, літературні 
студії), аукціони методичних розробок, педагогічні конкурси, конкурси-огляди, виставки 
методичних розробок (уроків, виховних заходів), методичні фестивалі, колоквіуми, 
методичні естафети, стартапи, консиліуми, мобільні консультпункти, воркшопи, методичні 
порадники, ве-бінари, мобільні сторінки методистів тощо. 

З метою підвищення науково-методичного рівня завідувачів, методистів районних 
(міських, ОТГ) методичних кабінетів відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій, 
міськвиконкомів (міських рад) було проведено протягом звітного періоду 22 обласні заходи 
(таблиця 9.1.1). 

Таблиця 9.1.1 
Обласні заходи спільної «К-взаємодії» 
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1 2 3 4 5 6 7 
1 Міщенко Л.Б. 

 
Дидактико-педагогічний 
колоквіум 
Забезпечення процесу наступності 
дошкільного закладу – початкової 
школи в умовах реформування 
освіти 

30.01.2018 75 1 Методичні 
рекомендації 

2 Міщенко Л.Б. 
 

Авторська творча майстерня  
Хартман О.Ю., 
Волошиної І.В. 
Реалізація діяльнісного підходу у 
формуванні життєвої 
компетентності особистості 
дошкільника за програмою 
«Впевнений старт» 

13-14.02. 
2018 

100 – Методичні 
рекомендації 

3 Міщенко Л.Б. 
 

Обласна школа педагогічної 
майстерності 
Соціально-економічна освіта 
дошкільників: сучасний погляд (за 
освітнім проектом «Афлатот») 

22.02.2018 50 2 Методичні 
рекомендації 

4 Декунова З.В. 
Лавська А.М. 

Обласний інструктивно-
методичний семінар  
Роль методичної служби в 
забезпеченні готовності закладів 
загальної середньої освіти до 
роботи в новій українській школі 

21.03.2018 54 – Методичні 
рекомендації 

5 Міщенко Л.Б. Обласний науково-практичний 
семінар 
Організація літнього оздоровлення 
в закладах дошкільної освіти 

29.03.2018 49 1 Методичні 
рекомендації 

6 Перлик В.В. 
Іващенко І.І.. 
Дзингель А.О. 

Обласний семінар  
STEM-освіта: упровадження та 
перспективи розвитку 

29.03.2018 85 – Методичні 
рекомендації 
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1 2 3 4 5 6 7 
7 Курган О.В. Методичний порадник 

Організація роботи методичного 
кабінету з виявлення, вивчення, 
узагальнення та поширення 
передового педагогічного досвіду 

12.04.2018 7 1 Методичні 
рекомендації 

8 Метейко А.В. Методичний порадник 
Планування роботи районного 
(міського) методичного об’єднання 
вчителів хімії. Організація 
самоосвітньої діяльності вчителів 

18.04.2018 26 – Методичні 
рекомендації 

9 Міщенко Л.Б. Обласна методична студія 
Соціально-економічна освіта 
дошкільників – сучасний погляд (за 
освітнім проектом «Афлатот») 

18.04.2018 20 – Методичні 
рекомендації 

10 Метейко А.В. Обласний науково-методичний 
семінар 
Інноваційна діяльність учителя хімії 

25.04.2018 25 1 Методичні 
рекомендації 

11 Міщенко Л.Б. Обласний дидактико-педагогічний 
колоквіум 
Забезпечення процесу наступності 
закладу дошкільної освіти – 
початкової школи в умовах 
реформування освіти 

25.04.2018 20 1 Методичні 
рекомендації 

12 Удовиченко І.В. Обласний науково-практичний 
семінар 
Колективно-компетентнісна 
взаємодія учасників освітнього про-
цесу в умовах реформування освіти 

15-16.05.2018 35 2 Методичні 
рекомендації 

13 Міщенко Л.Б. Обласна нарада-семінар 
Реалії та перспективи розвитку 
дошкільної освіти 

15.05.2018 48 1 Методичні 
рекомендації 

14 Нікітін Ю.О. 
Удовиченко І.В. 
методисти  
КЗ СОІППО 

Обласний інструктивно-
методичний семінар-нарада  
з базових дисциплін щодо 
організованого початку 2018-2019 
навчального року 

28.08.2018 500 – Інструктивно-
методичні 
рекомендації 

15 Удовиченко І.В. Обласний науково-практичний 
семінар 
Пропедевтика профілізації – 
превентивна дія переходу до нової 
української школи 

12-13.09. 
2018 

37 2 Методичні 
рекомендації 

16 Курган О.В. Методичний порадник 
Організація роботи методичного 
кабінету з виявлення, узагальнення, 
поширення передового 
педагогічного досвіду. 

17.10.2018 7 1 Методичні 
рекомендації 

17 Курган О.В. Методичний порадник 
Організація роботи методичного 
кабінету з виявлення, узагальнення, 
поширення передового 
педагогічного досвіду 

26.10.2018 8 – Методичні 
рекомендації 

18 Міщенко Л.Б. Обласний науково-практичний 
семінар 
Інноваційні підходи до формування 
мовленнєвої компетентності дитини 
дошкільного віку 

30-31.10.2018 31 – Методичні 
рекомендації 
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1 2 3 4 5 6 7 
19 Міщенко Л.Б. Обласна методична студія 

Соціально-економічна освіта 
дошкільників – сучасний погляд (за 
освітнім проектом «Афлатот») 

06.11.2018 25 – Методичні 
рекомендації 

20 Удовиченко І.В. 
Голубенко Т.С. 
Метейко А.В. 
Карпуша В.М. 
Попов В.Д. 

Обласний  семінар 
Інтеграція змісту предметів 
природничого циклу – вимога нової 
української школи 

28.11.2018 60 – Методичні 
рекомендації 

21 Коренева І.В. Обласний семінар 
Організаційно-методичне 
забезпечення проведення 
ІІ етапу Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з трудового навчання 
в 2018-2019 н. р 

29.11.2018 26 – Методичні 
рекомендації 

22 Міщенко Л.Б. Обласна панорама  
педагогічних ідей  
Світ дошкілля 

18.12.2018 50 – Методичні 
рекомендації 

 
Спільну діяльність Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти з 

районними методичними кабінетами організовував за напрямом «автономізації» в умовах 
децентралізації. 

Автономія (організаційно-методична) діяльності районних (міських) методичних 
кабінетів реалізується у самостійно ініційованих та реалізованих формах роботи з учнями 
(олімпіадний марафон, майстер-клас, тест-контроль) та вчителями (форми методичної 
роботи педагогічних спільнот навчальних закладів районів, міст). 

Окрім того, методична служба Сумської області (СОІППО – РМК – МО) – автономна 
структура зі своїми іміджевими складовими, що працює за самостійно побудованою 
моделлю, колегіально обраною темою, надаючи методичні консалтингові, сервісні послуги 
на замовлення, утворивши мобільну спільноту. 

Автономія закладів освіти – у самостійному виборі напрямів профілізації, розподілу 
годин варіативної складової навчальних планів на вивчення навчальних дисциплін, курсів за 
вибором. 

Автономія учителів – у виборі підручників, навчальних програм, дидактичного 
забезпечення, форм, технологій, методів, прийомів, засобів навчання та методичної роботи. 

Автономія випускників закладів освіти – у виборі навчальних предметів для 
складання ДПА, ЗНО; добровільній участі в проектах, олімпіадах, конкурсах, турнірах; в 
організації учнівського самоврядування; випусках шкільних медіа-продуктів та ін. 

Автономія батьків – у виборі закладів, освіти напряму профілізації; можливості 
здійснення батьківського нагляду. 

Підвищення рівня професійної компетентності педагога – один із основних напрямів 
реформування системи освіти. 

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти права автономії 
вчителя підтримує, запровадивши такі види діяльності, як самостійний вибір форм 
підвищення кваліфікації: авторські творчі майстерні, традиційні (семінар, творча група, 
школа, порадник, консультпункт) та інноваційні (ве-бінар, колоквіум, консиліум, студія, 
стартап, воркшоп, дискусіна панель) тощо. 

За напрямом навчання принципам автономії, самоосвітній діяльності, КЗ СОІППО 
для педагогів області у 2018 році на допомогу вчителям, за означеним напрямом, видано 
методичні рекомендації, інфо-дайджести: 

 планування роботи закладу загальної середньої освіти; 
 система методичної підтримки процесу управління закладом освіти; 
 діяльність керівника закладом освіти в умовах оновлення сучасної української школи; 
 професійний дайджест педагога у контексті самореалізації творчої особистості; 
 самоосвітня діяльність вчителя – основа професійного зростання. 
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9. 2. Дільність та мережа методичних кабінетів (центрів) з основних напрямів їх 
діяльності 

 
На виконання Конституції України, Законів України з питань освіти, Указів 

Президента «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» та 
«Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», розпоряджень Голови 
Сумської обласної державної адміністрації з питань освіти, спрямованих на подальший 
розвиток освітньої галузі області та з метою створення умов для забезпечення рівного 
доступу до якісної освіти, побудови навчально-методичного середовища району (міста), у 
2018 році районними (міськими, ОТГ) методичними кабінетами з педагогами, учнями 
районів (міст, ОТГ) організовано діяльність з виконання пріоритетних напрямів розвитку 
освітньої галузі: 

– реалізація державної політики щодо розвитку дошкільної, загальної середньої, 
позашкільної освіти;  

– функціонування освітніх округів та рівного доступу до якісної освіти, підвищення 
якості освіти; 

– науково-методичний супровід впровадження Базового компонента дошкільної освіти; 
– наступність дошкільної та початкової загальної освіти; 
– створення умов для раннього виявлення творчих здібностей, обдарованості учнів;  
– превентивне виховання учнівської молоді; 
– організаційно-інформаційний супровід процесу впровадження Державних стандартів 

початкової, базової і повної загальної середньої освіти, державної підсумкової атестації 
учнів, проведення зовнішнього незалежного оцінювання; 

– реалізації допрофільної підготовки та профільного навчання;  
– сприяння створенню у закладах освіти середовища, що сприяє збереженню здоров'я 

дітей, активізації спортивно-масової роботи, наближення змісту виховання та навчання до 
потреб уразливих категорій дітей; 

– упровадження в освітній процес закладів загальної середньої освіти та в систему 
науково-методичної роботи з педагогами інформаційно-комунікаційних технологій, 
дослідницьких проектів, різних форм міжнародної науково-педагогічної взаємодії; 

– сприяння з розвитку методичних служб як науково-методичних установ на принципах 
мережевої взаємодії у системі неперервної освіти педагогічних кадрів;  

– активізація роботи з вивчення, узагальнення, схвалення, поширення передового 
педагогічного досвіду та ін. 

Методична робота – цілісна система дій та заходів, спрямованих на підвищення 
кваліфікації, професійної майстерності кожного педагогічного працівника, розвиток 
творчого потенціалу всього педагогічного колективу окремого навчального закладу, 
досягнення позитивних результатів навчально-виховного процесу. 

З метою реалізації «вертикалі» науково-методичного супроводу процесу надання 
освітньо-методичних послуг в області відпрацьовано централізоване планування методичних 
форм взаємодії та відповідно до організаційно-функціональної моделі. 

Формами методичної роботи районних (міських, ОТГ) методичних кабінетів з 
учителями є групові й колективні, до складу яких входять: методична рада, методичне 
об'єднання (предметне, циклове, профільне), взаємовідвідування уроків, єдиний методичний 
день, методичний семінар-практикум, школа перспективного педагогічного досвіду, школа 
молодого вчителя, школа педагогічної майстерності, проблемні (творчі) групи (лабораторії), 
науково-педагогічні конференції, творчі звіти, опорні школи, експериментальні педагогічні 
майданчики, а також нетрадиційні форми роботи, моделювання педагогічних ситуацій, 
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педагогічні ігри (дидактичні, виховні, ділові, рольові), методичні «мости», ярмарки 
(педагогічних ідей, літературні-педагогічних підручників, методичних рекомендацій), 
аукціони методичних розробок, педагогічні конкурси, виставки методичних розробок 
(уроків, виховних заходів), методичні фестивалі, консиліуми, порадники та ін.  

З метою своєчасного інформування відділів (управлінь) освіти з питань методичного 
супроводу, до районних (міських, ОТГ) методичних кабінетів постійно направляються листи, 
методичні рекомендації, проспекти, теки (відповідно до тем семінарів, нарад, з актуальних 
питань галузі освіти), тематичні випуски збірки «Теорія – методика – практика», 
започаткованої КЗ СОІППО у 2009 році. 

На сайті КЗ СОІППО (www.soippo.edu.ua) функціонує та постійно оновлюється 
мобільна сторінка методиста – рубрика «районний (міський) методичний кабінет».  

З метою своєчасного реагування, – на запити педагогів, для завідуючих районними 
(міськими, ОТГ) методичними кабінетами запроваджено мобільне консультування з питань 
розвитку освіти.  

З огляду на статус методичних кабінетів як науково-методичних установ (наказ 
Міністерства освіти і науки України від 08.08.2008 № 1119 «Про затвердження Положення 
про районний (міський, ОТГ) методичний кабінет (центр)») значна роль у науково-
методичному зростанні вчителів належить методистам та завідуючим районних (міських, 
ОТГ) методичних кабінетів, які покликані сприяти створенню інноваційного освітнього 
середовища рівно доступного всім учасникам навчально-виховного процесу. 

У Сумській області функціонує 38 методичних установ районів (міст, ОТГ)  
(таблиця 9.2.1).  

Таблиця 9.2.1 
 

Обласні методичні структури 
 

Кількість посад 
(2018) 

Із них 

№ 
з/п 

Район, місто, 
ОТГ 

Статус науково- 
методичної установи 
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ти
 

Інші 
посади 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Білопільський  

р-н 
Науково-методична 
установа «Районний 
методичний кабінет 
відділу освіти 
Білопільської районної 
державної 
адміністрації»  

Євтушенко 
Олена  
Іванівна,  
завідувач  

14,3 15 15 1 7 7 

2 Буринський 
р-н 

Районний методичний 
кабінет відділу освіти 
Буринської районної 
державної 
адміністрації 
 

Дяченко 
Галина 
Василівна,  
завідувач  

10 9 4 1 3 - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3 В-Писарівський 

р-н 
Районний методичний 
кабінет відділу освіти 
Великописарівської 
районної державної 
адміністрації  

Плотнікова 
Світлана 
Петрівна,  
завідувач  

10 10 8 1 5 2 

4 Глухівський  
р-н 

Методичний кабінет 
відділу освіти 
Глухівської районної 
державної 
адміністрації 

Смик  
Світлана  
Володимирівна, 
завідувач  

9 9 9 1 6 2 

5 Конотопський  
р-н 

Районний методичний 
кабінет Конотопської 
районної ради  

Савченко Ірина 
Василівна,  
завідувач 

9 8 7 1 6 - 

6 Краснопільський 
р-н 

Районний методичний 
кабінет відділу освіти, 
молоді та спорту 
Краснопільської 
районної державної 
адміністрації  

Наріжний 
Володимир  
Миколайович,  
завідувач  

15,5 15 9 1 6 2 

7 Кролевецький 
р-н 

Районний методичний 
кабінет відділу освіти 
Кролевецької  
районної державної 
адміністрації 

Желтобрюх 
Алла  
Іванівна,  
завідувач  

8 8 5 1 3 1 

8 Лебединський 
р-н 

Районний методичний 
кабінет відділу освіти 
Лебединської районної 
державної 
адміністрації  
 

Сагайдачна 
Наталія  
Михайлівна, 
завідувач  

8 8 8 1 6 1 

9 Л-Долинський 
р-н 

Районний методичний 
кабінет відділу освіти, 
молоді та спорту 
Липоводолинської 
районної державної 
адміністрації 

Шапран Юлія 
Олександрівна, 
завідувач  

11 11 7 1 5 1 

10 Охтирський 
р-н 

Районний методичний 
кабінет відділу освіти 
Охтирської районної 
державної 
адміністрації  

Шульга 
Ірина  
Борисівна,  
завідувач  

11 11 4 1 3 - 

11 Путивльський 
р-н 

Путивльський 
районний методичний 
кабінет  

Брянцева 
Світлана 
Миколаївна, 
в.о. завідувача  

10 10 6 1 4 1 

12 Роменський  
р-н 

Методичний кабінет 
відділу освіти, молоді 
та спорту Роменської 
районної державної 
адміністрації 

Гавриленко 
Ніна 
Миколаївна,  
завідувач 

10,5 11 11 1 10 - 

13 С-Будський  
р-н 

Районний методичний 
кабінет відділу освіти 
Середино-Будської  
районної державної 
адміністрації 
 

Гуленок 
Любов  
Володимирівна,  
завідувач  

6 6 5 1 3 1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
14 Сумський  

р-н 
Методичний кабінет 
відділу освіти Сумської 
районної державної 
адміністрації  

Назарова 
Олена 
Іванівна,  
завідувач  

13 14 12 1 8 3 

15 Тростянецький 
р-н 

Методичний кабінет 
відділу освіти 
Тростянецької 
райдержадміністрації  

Волочаєва 
Лариса  
Анатоліївна,  
завідувач 

25 21 2 1 1 - 

16 Шосткинський  
р-н 

Районний методичний 
кабінет відділу освіти 
Шосткинської районної 
державної адміністрації 

Касьяненко  
Світлана 
Василівна,  
в.о. завідувача 

11 11 9 1 6 2 

17 Ямпільський  
р-н 

Районний методичний 
кабінет відділу 
освіти,молоді та спорту 
Ямпільської районної 
державної адміністрації 

Власова 
Наталія 
Леонідівна,  
завідувач 

8 7 7 1 4 2 

18 м. Суми  Інформаційно-
методичний центр 
управління освіти і 
науки Сумської міської 
ради  

Плахотнікова 
Галина 
Дмитрівна,  
директор  

28,7
5 

29 23 1 14 8 

19 м. Глухів Методичний кабінет 
відділу освіти 
Глухівської міської 
ради Сумської області 

Дячкова 
Валентина 
Григорівна,  
завідувач  

6 6 6 1 5 - 

20 м. Конотоп Науково-методична 
установа 
«Конотопський 
міський методичний 
кабінет» 

Зеленська 
Людмила 
Миколаївна,  
завідувач  

10 10 8 1 6 1 

21 м. Лебедин Міський методичний 
кабінет відділу освіти 
виконавчого комітету 
Лебединської міської 
ради  

Ковтуненко 
Лариса  
Василівна,  
завідувач  

6,25 8 7 1 4 2 

22 м. Охтирка Методичний кабінет 
відділу освіти 
Охтирської міської 
ради Сумської області  

Міняйлова 
Наталія 
Михайлівна,  
завідувач  

11 11 10 1 8 1 

23 м. Ромни Методичний кабінет 
відділу освіти 
виконавчого комітету 
Роменської міської 
ради  

Мальцева 
Галина 
Дмитрівна,  
завідувач  

8 9 8 1 6 1 

24 м. Шостка Міський методичний 
кабінет управління 
освіти Шосткинської 
міської ради  

Ларюк Емма  
Федорівна,  
завідувач  

8 9 9 1 6 3 

25 Бездрицька  
с/р 

Методичний кабінет  
відділу освіти, молоді 
та спорту Бездрицької 
сільської ради 

Гомоля  
Олена  
Леонтіївна, 
завідувач 

– – 2 1 0,5 0,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
26 Березівська  

с/р 
Комунальна установа 
«Березівський 
методичний кабінет» 
Березівської сільської 
ради 

Ковтун 
Тетяна 
Миколаївна,  
завідувач 

3 3 3 1 1 1 

27 Боромлянська 
с/р 

Методичний кабінет 
відділу освіти 
Боромлянської сільської 
ради Тростянецького 
району 

Кракова 
Євгенія 
Анатоліївна, 
завідувач 

– 2 3 1 2 - 

28 Буринська 
 м/р 

Методичний кабінет 
управління освіти, 
молоді, спорту, 
культури та туризму 
Буринської міської ради 

Конопленко 
Людмила 
Григорівна,  
завідувач 

- - 5 1 4 - 

29 Грунська  
с/р 

Методичний кабінет 
відділу освіти, молоді 
та спорту Грунської 
сільської ради 

Гришко 
Олена 
Василівна, 
завідувач 

– 2 2 1 1 - 

30 Краснопільська 
с/р 

Методичний кабінет 
відділу освіти 
Краснопільської 
селищної ради 

Бесараб  
Віра  
Володимирівна, 
завідувач 

- - 5 1 3 1 

31 Кролевецька 
м/р 

Методичний кабінет 
управління освіти 
молоді, спорту і 
туризму Кролевецької 
міської ради 

Сєнєнкова 
Інна 
Володимирівна, 
завідувач 

- - 4 1 3 - 

32 Комишанська 
с/р 

Методичний кабінет 
відділу освіти 
Комишанської сільської 
ради 

Дерев’янко 
Валентина 
Павлівна, 
завідувач 

- - 3 1 2 - 

33 Миколаївська 
с/р  
Сумського 
району 

Методичний кабінет 
відділу освіти, молоді 
та спорту 
Миколаївської  
сільської ради 
Сумського району 

Геращенко 
Марина 
Петрівна, 
завідувач 

– 3 3 1 0,75 - 

34 Недригайлівська 
с/р 

Методичний кабінет 
відділу освіти, сім’ї, 
молоді та спорту 
Недригайлівської 
селищної ради 

Коваленко 
Тетяна 
Миколаївна, 
завідувач 

– 4 4 1 3 - 

35 Новослобідська 
с/р 

Методичний кабінет 
відділу освіти, сім’ї, 
молоді та спорту 
Новослобідської 
селищної ради 

Сахно Оксана  
Іванівна,  
завідувач 

– – 2 1 1 – 

36 Хотинська  
с/р 

Методичний кабінет 
відділу освіти 
Хотінської селищної 
ради 

Лохоня 
Лариса 
Леонідівна, 
завідувач 

- - 2 1 2 - 

37 Чернеччинська 
с/р 

Методичний кабінет 
відділу освіти 
Чернеччинської 
сільської ради 

Часовських 
Ольга 
Володимирівна, 
завідувач 

- - 6 1 5 - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Охтирського району 
Сумської області 

38 Чупахівська  
с/р 

Методичний відділ 
освіти, молоді та 
спорту Чупахівської 
селищної ради 

Бекірова 
Олена 
Руславівна,  
завідувач 

- - 2 1 1 - 

Разом МК(Ц) – 38 270,3 280 241 36 161,45 45,5 
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РОЗДІЛ Х. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 
Сьогодні в Україні існує потреба в фахівцях та науковцях, які володіють не лише 

базовими теоретичними знаннями, а й мають певний практичний досвід. Саме тому 
співпраця інституту з освітніми закладами, науковими установами, організаціями 
спрямована на розширення спектру партнерських стосунків у галузі освіти і науки з метою 
інтеграції у світовий освітянський простір. Головним і координуючим завданням якої є 
забезпечення взаємодії і розвитку міжнародних, всеукраїнських та регіональних відносин за 
всіма напрямами з перспективою забезпечення виходу інституту на більш високий рівень 
надання освітніх послуг.  

З метою розширення спектру партнерських стосунків в галузі освіти та наукових 
досліджень інститутом укладено угоди про співпрацю з вищими навчальними закладами 
Казахстану, Грузії та Польщі. У 2018 році активно співпрацювали з закладами-партнерами з 
питань реалізації угод щодо проведення спільних міжнародних науково-практичних конференцій 
та підготовки наукових матеріалів до збірників наукових праць, журналів тощо. 

Підписано угоду з Свідницьким відділом Соціальної академії наук (Нижньосилезьке 
воєводство, Польща) про співробітництво у сфері обміну сучасними методиками навчання, 
розширення співпраці в галузі публікацій наукових праць науково-педагогічними 
працівниками закладів-партнерів у збірках, журналах й монографіях, підвищення 
кваліфікації, проведення стажування науково-педагогічних працівників та проведення 
спільних наукових заходів й досліджень.  

Окрім того, за результатами активних перемовин між установами у квітні 2018 року 
Інститутом підписано: 

 меморандум про співпрацю з фундацією «Центрально-Європейська Академія 
Навчань та Сертифікації» (CEASC) (м. Бидгощ, Польща) щодо впровадження світових 
практик підготовки фахівців в освітній сфері, вивчення досвіду щодо можливостей 
використання інструментів підтримки мобільності науковців, розвитку наукової кар’єри, 
обміну передовим досвідом проектного підходу в організації роботи навчальних закладів; 

 укладено угоду про співпрацю з Університетом Суспільних Наук (м. Лодзь, 
Польща) щодо необхідності забезпечення потреб суспільства і держав у кваліфікованих 
фахівцях, ефективного використання навчального та наукового потенціалу професорсько-
викладацького складу, пожвавлення прямих зв’язків між сторонами й координації спільних 
дій у наукових дослідженнях. 

З метою встановлення ділових контактів, створення можливостей для проведення спільних 
соціальних, культурно-історичних та науково-практичних заходів, проведення спільних 
міжнародних науково-практичних заходів, що присвячені вивченню україно-польських відносин 
XVІІ – XX ст. на теренах Сумщини, розробки та реалізації спільних проектів, поглиблення 
творчих зв'язків, модернізації та інтеграції освітніх систем, підвищення кваліфікації працівників 
підготовлено проект угоди про співпрацю з Фондом Польсько-Українських Ініціатив 
МАЙБУТНЄ. 

Відповідно до угоди із компанією MIKSIKE (м. Тарту, Естонія) у 2018 році 243 заклади 
освіти області реалізували україно-естонський освітній проект «Міксіке в Україні» завдяки якому 
здійснюється міжнародна співпраця закладів освіти України, Естонії та регіону.  

Інститут активно шукає партнерів та розширює спектр міжнародних зв’язків з метою 
розвитку потенціалу вищої освіти. Протягом року проведено потужну організаційну роботу щодо 
реєстрації Інституту в програмі Європейського Союзу Еразмус. За результатами якої КЗ СОІППО 
отримав власний реєстраційний номер, а науково-педагогічні працівники тепер мають можливість 
використовувати потенціал програми Еразмус. 

Програма Європейського Союзу Еразмус призначена для підтримки зусиль країн-членів 
програми ефективно використовувати потенціал талановитих людей з Європи і соціальний 
капітал, підтверджуючи принцип навчання впродовж життя шляхом поєднання підтримки 
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формального, інформального і неформального навчання в системі освіти, професійної підготовки 
та розвитку молоді. Програма також підвищує можливості для мобільності та співпраці з 
країнами-партнерами, зокрема, в сферах вищої освіти. 

Інститут є повноправним учасником програми та має можливість, як ініціювати проекти та 
бути кординатором-заявником, так і бути рівноправним партнером запропонованих проектів. 

В рамках розширення надання якісних освітніх послуг інститут співпрацює з 18 вищими 
навчальними закладами України та з 32 науковими установами, місцевими органами управління 
освітою, громадськими організаціями області серед яких активними учасниками є Український 
центр вивчення історії Голокосту «Ткума», регіональний центр з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Сумській області, Сумський відокремлений підрозділ Установи «Центр 
розвитку місцевого самоврядування» та інші.  

Відповідно до угоди про співпрацю науково-педагогічні працівники рецензують наукові 
праці співробітників даних закладів, проходять стажування у закладах партнерах та беруть 
активну участь у проведенні спільних заходів щодо підвищення якості освіти педагогічних 
працівників у рамках реалізації концепції «Нова українська школа». 

Інститут впроваджує на високому фаховому рівні освітню діяльність із запровадження 
гнучкої системи безперервної освіти педагогічних працівників та допоміжного персоналу 
галузі освіти, забезпечує підвищення кваліфікації, перепідготовки й стажування, здобуття 
особами вищої освіти відповідного ступеня за обраними ними спеціальностями. 

Організовує науково-дослідну роботу за напрямами: національно-патріотичне 
виховання; краєзнавство; інклюзія; профільна освіта; організація роботи опорних шкіл; 
здоров’язбережувальні технології; інформаційно-комунікаційні технології та запровадження 
їх у освітній процес. 

Здійснює методичну, консультативну, практичну допомогу органам управління 
освітою різних рівнів; методичним кабінетам, центрам, освітнім установам і окремим 
педагогам з питань змісту, якості освіти, нормативно-правового супроводу навчально-
виховного процесу в закладах освіти. 

Надає психологічну допомогу щодо соціально-психологічного супроводу навчально-
виховного процесу у закладах освіти; адаптації й реабілітації дітей переселенців з окупованих 
території та ветеранів – учасників бойових дій АТО, які переживають поствоєнний синдром. 

КЗ СОІППО бере активну участь у проведені спільних заходів щодо реалізації угод із 
закладами партнерами та запрошує освітні заклади, наукові установи, організації до плідної 
співпраці що сприятиме якісному оновленню системи української освіти. 
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10. 1. Співпраця з міжнародними фондами, науковими центрами, закладами освіти, освітніми установами  
та громадськими організаціями 

Таблиця 10.1.1 
Організації, установи, з якими укладені угоди про співпрацю 

 
№ 
з/п Назва організації, установи Термін дії угоди 

1 Казахський національний університет імені аль-Фарабі 2015-2020 
2 Телавський державний університет імені Якоба Гогебашвілі 2015-2020 
3 Державна Вища Східноєвропейська Школа (м. Перемишлі, Польща) 2016-2021 
4 Компанія MIKSIKE до завершення дії 

проекту 
5 Свідницький відділ Соціальної академії наук (Республіка Польща, Нижньосилезьке воєводство) безстрокова 
6 Університет Суспільних Наук (м. Лодзь, Польща) безстрокова 
7 Фундація «Центрально-Європейська Академія Навчань та Сертифікації» (CEASC) (м. Бидгощ, 

Польща) 
2018-2020 

 
10. 2. Реалізація міжнародних програм і проектів 

Таблиця 10.2.1 
Основні напрями співпраці, результати реалізації програм, проектів 

 
№ 
з/п Назва програми, проекту Назва організації, 

установи Термін Основні напрями співпраці, 
результати реалізації 

Кафедра теорії і методики змісту освіти 
1. Українсько-естонській 

освітній проект «Міксіке в 
Україні» 

OUMIKSIKE, 
МОН України 

Протягом 
року 

Участь у конкурсах, змаганнях, турнірах учителів, учнів  

Кафедра соціально-гуманітарної освіти 
1. Реалізація проекту Нова 

українська школа  
МОН, Британська 
рада, Гете-інститут 

Протягом 
року 

Курси підвищення кваліфікації, семінари 
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РОЗДІЛ ХІ. МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ РЕГІОНУ 
 
Навчально-методичний відділ моніторингу якості освіти та зовнішнього незалежного 

оцінювання – структурний підрозділ КЗ Сумський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти. У своїй діяльності керується Конституцією України, Національною 
стратегією розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки, Законами України «Про освіту», 
«Про загальну середню освіту», «Про вищу освіту» та іншими законодавчими актами в 
галузі освіти, зокрема, Указами Президента України, Постановами Кабінету Міністрів 
України, наказами Міністерства освіти і науки України, Українського центру оцінювання 
якості освіти, Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, 
зокрема:   
 1. Указ Президента України від 30.09.2010 № 926 «Про заходи щодо забезпечення 
пріоритетного розвитку освіти в Україні». 

2. Указ Президента України від 25.09.2008 № 857 «Про забезпечення дальшого 
розвитку вищої освіти в Україні». 
 3. Указ Президента України від 20.03.2008 № 244 «Про додаткові заходи щодо 
підвищення якості освіти в Україні». 

4. Указ Президента України від 04.07.2005 № 1013 «Про невідкладні заходи щодо 
забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні». 

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.02.2016 № 72-р «Деякі питання участі 
України у міжнародному дослідженні якості освіти PISA-2018». 

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 № 222 «Про затвердження 
Порядку залучення педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників та інших 
фахівців до проведення зовнішнього незалежного оцінювання». 

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1095 зі змінами, внесеними 
Постановою Кабінету Міністрів України від 08.07.2015 № 533 «Про порядок проведення 
зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти». 
 

11. 1. Науково-методичний супровід моніторингових досліджень 
 

Зміст діяльності за напрямом підготовка та проведення моніторингових досліджень 
передбачає: 

 забезпечення участі закладів загальної середньої, професійно-технічної, вищої 
освіти у реалізації міжнародних та загальнодержавних моніторингових дослідженнях; 

 розробку інструментарію та проведення регіональних моніторингових  досліджень; 
 підготовку аналітичних звітів, рекомендацій за результатами моніторингових 

досліджень; 
 оприлюднення результатів моніторингових досліджень; 
 здійснення методичної, консультативної допомоги управлінням (відділам) освіти 

(освіти і науки; освіти, молоді та спорту) міських рад, міськвиконкомів, 
райдержадміністрацій, об’єднаних територіальних громад щодо діагностики якості освіти,  
технології проведення моніторингових досліджень.  

Етапи проведення моніторингових досліджень якості освіти: 
 розробка та проведення регіональних моніторингових досліджень; 
 підготовка аналітичних звітів, рекомендацій за результатами моніторингових 

досліджень; 
 оприлюднення результатів моніторингових досліджень; 
 здійснення методичної, консультативної допомоги управлінням (відділам) освіти 

(освіти і науки; освіти, молоді та спорту) міських рад, міськвиконкомів, 
райдержадміністрацій, об’єднаних територіальних громад щодо діагностики якості освіти та 
технології проведення моніторингових досліджень.  
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У 2017-2018 році заклади загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти 
області взяли участь в 1 міжнародному, 1 державному та 10 дослідженнях регіонального 
рівня (рисунок 11.1.1).  
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Рис. 11.1.1. Порівняння кількості проведених моніторингових досліджень 

 за 2012-2018 роки  
 

Відповідно до наказів Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної 
адміністрації від 04.09.2017 № 480-ОД «Про проведення регіональних моніторингових 
досліджень у 2017-2018 навчальному році», від 06.11.2017 № 641-ОД «Про внесення змін до 
наказу Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації 
від 04.09.2017 № 480-ОД «Про проведення регіональних моніторингових  досліджень у 2017-
2018 навчальному році», від 23.08.2018 № 505-ОД «Про проведення регіональних 
моніторингових досліджень у 2018-2019 навчальному році» та на замовлення місцевих 
органів управління освітою протягом 2017-2018 років КЗ СОІППО було забезпечено 
навчально-методичний та організаційний супровід 1 міжнародного, 1 державного та 10-и 
регіональних моніторингових досліджень (таблиця 11.1.1.). 

Таблиця 11.1.1. 
Моніторингові дослідження регіонального рівня 2017-2018 років 

 

№ 
з/п 

Термін 
проведен

ня 
Назва моніторингу Підстава для 

проведення 
Місце 

проведення 

Кі
ль

кі
ст

ь 
ре

сп
он

де
нт

ів 

1 2 3 4 5 6 
1 Вересень Стан сформованості ціннісних орієнтацій 

дітей та учнівської молоді  
Роменський,  
Середино-Будський 
райони 

246 

2 Жовтень Стан навчально-методичного 
забезпечення  

м. Лебедин 
Путивльський район 
 

1 526 

3 Листопад Стан організації освітнього середовища 
навчального закладу для роботи з 
обдарованими учнями 

Наказ Департаменту 
освіти і науки 
Сумської 
облдержадміністрації 
від 04.09.2017  № 480-
ОД «Про проведення 
регіональних 
моніторингових  
досліджень у 2017-
2018 н.р.» 

м  Ромни 
Кролевецький район 
 

561 
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1 2 3 4 5 6 
4 Грудень Стан організації підготовки учнів до 

проведення ЗНО 
 Великописарівський, 

Глухівський, 
Лебединський, 
Охтирський райони 

961 

5 Січень Реалізація компетентнісного підходу до 
викладання англійської мови 

Недригайлівский,  
Сумський райони 

211 

6 Січень Стан викладання фізики в закладах 
загальної середньої освіти 

Кролевецький, 
Недригайлівський  
з ОТГ 

405 

7 Лютий Стан сформованості математичних 
компетентностей  в учнів старшої школи 

Глухівський, 
Липоводолинський 
райони 

267 

8 Березень Обізнаність учнів із проблемою 
кібербулінгу 

Краснопільський, 
Ямпільський райони 

423 

9 Жовтень Моніторингове дослідження 
впровадження форм роботи з 
національно-патріотичного виховання в 
діяльність закладів загальної середньої, 
позашкільної освіти 

м.Шостка, 
Липоводолинський 
район 

675 

10 Листопад Моніторингове дослідження якості 
математичної освіти учнів закладів 
професійної (професійно-технічної) 
освіти 

Наказ Департаменту 
освіти і науки 
Сумської 
облдержадміністрації 
від 04.09.2017  № 480-
ОД «Про проведення 
регіональних 
моніторингових  
досліджень у 2017-
2018 навчальному 
році» 

м.Суми, 
Недригайлівський 
район 

205 

 

Дослідження регіонального рівня забезпечувались інструментаріями, розробленими 
працівниками навчально-методичного відділу моніторингу якості освіти та зовнішнього 
незалежного оцінювання.   

У  моніторингових  дослідженнях  регіонального  рівня  взяли  участь 4 600 респондентів.  
Моніторингові дослідження  регіонального рівня були спрямовані на: 
 вивчення  стану сформованості ціннісних орієнтацій дітей та учнівської молоді; 
 аналіз стану навчально-методичного забезпечення; 
 дослідження стану організації освітнього середовища навчального закладу для 

роботи з обдарованими учнями; 
 аналіз стану організації підготовки учнів до проведення ЗНО; 
 вивчення процесу реалізації компетентнісного підходу до викладання англійської 

мови; 
 аналіз стану викладання фізики; 
 дослідження стану сформованості математичних компетентностей в учнів старшої 

школи; 
 аналіз сучасних проблем кібербулінгу серед підлітків у шкільному середовищі; 
 вивчення стану впровадження форм роботи з національно-патріотичного 

виховання; 
 дослідження якості математичної освіти учнів закладів професійної (професійно-

технічної) освіти. 
 
Дослідження регіонального рівня дали змогу: 
 виявити ціннісні пріоритети учнів молодшої школи та старшокласників, 

відстежити позитивні та негативні тенденції у виборі їх духовно-моральних цінностей; 
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 проаналізувати стан навчально-методичного забезпечення уроків природничого 
циклу різними видами навчально-методичних посібників і дидактичними матеріалами; 

 проаналізувати ефективність діяльності, готовність закладів загальної середньої 
освіти, педагогів до свідомої систематичної роботи зі здібними, обдарованими та 
талановитими дітьми; 

 проаналізувати ефективність підготовки учнів 11-х класів до проведення 
зовнішнього незалежного оцінювання. 

 проаналізувати сформованість в учнів ключових компетентностей у процесі 
навчання англійської мови; 

 виявити фактори, що впливають на результати навчання старшокласників, їх 
підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання з фізики; 

 дослідити стан сформованості математичних компетентностей в учнів сташої 
школи та проаналізувати ефективність реалізації компетентнісного підходу вчителями під 
час викладання математичних дисциплін; 

 проаналізувати сучасні проблеми віртуального насилля; 
 отримати інформацію про стан організації, проведення, результативність виховної 

роботи з питань національно-патріотичного виховання в закладах загальної середньої освіти 
та позашкільних навчальних закладах. 
 Окрім того, за звітній період методистами навчально-методичного відділу 
моніторингу якості освіти та зовнішнього незалежного оцінювання був удосконалений 
інструментарій 4-ох моніторингових досліджень регіонального рівня та розроблений 
інструментарій моніторингових досліджень реалізації компетентнісного підходу до 
викладання англійської мови; стану сформованості математичних компетентностей в учнів 
старшої школи; стану викладання фізики в закладах загальної середньої освіти; обізнаності 
учнів із проблемою кібербулінгу. 

Зокрема розроблено: 
 інструменти збирання інформації (анкети, тести та ін.); 
  засоби первинної обробки даних (узагальнені, підсумкові таблиці); 
 інструкції, пам’ятки для виконавців, інтерв’юерів, респондентів, інструктивно-

методичні рекомендації для районних (міських) координаторів щодо організації та 
проведення досліджень. 

Основними інструментами у процесі проведення моніторингових досліджень були: 
  анкети – у застосуванні методу опитування; 
  тести – у застосуванні методу тестування; 
  тести, контрольні роботи (завдання) – у вимірюванні навчальних досягнень. 
Оприлюднення підсумків моніторингових досліджень здійснювалося шляхом: 
  підготовки аналітико-статистичної інформації про результати проведених 

моніторингових досліджень та методичних рекомендацій, які надавались керівникам 
місцевих органів управління освітою  для  ознайомлення та використання у подальшій роботі 
(проведення семінарів, конференцій, інших методичних заходів, планування роботи 
методичних кабінетів, районних (міських) методичних об’єднань тощо); 

 висвітлення результатів проведених моніторингів через засоби масової  
інформації: аналітичні та статистичні звіти, статті щодо підсумків досліджень друкувались в 
обласних періодичних освітянських виданнях, збірниках конференцій, інформаційно-
методичних збірниках. 

 розміщення методичних рекомендацій за результатами досліджень на web-сайті 
КЗ СОІППО; 

 висвітлення аналітично-статистичних звітів щодо підсумків моніторингів на 
курсах підвищення кваліфікації КЗ СОІППО; 

 обговорення на семінарах, конференціях, нарадах відповідно до напрямів роботи 
відділу. 
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            На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 04 лютого 2016 року     
№ 72-р «Деякі питання участі України у міжнародному дослідженні якості освіти PISA-
2018», наказу Міністерства освіти і науки України від 13.02.2018 № 138 «Про підготовку та 
проведення в 2018 році основного етапу міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018 
в Україні», наказу Департаменту освіти  і науки Сумської обласної державної адміністрації 
від 12.04.2018 № 263-ОД «Про проведення у 2018 році основного етапу міжнародного 
дослідження якості освіти PISA-2018» у період з 17.04.2018 до 19.04.2018 у Сумській області 
був проведений основний етап дослідження PISA-2018.  

У ньому взяли участь 7 закладів освіти: 1 заклад вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації,     
1 заклад професійно-технічної освіти та 5 закладів загальної середньої освіти.  

Загальна кількість задіяних учнів за вибіркою становила 129 осіб. У дослідженні взяли 
участь 126 учнів, що становить 97,7 % від основної вибірки дослідження.  

Адміністрування у всіх пунктах проведення здійснювали працівники навчально-
методичного відділу моніторингу та ЗНО, на посадах старших інструкторів працювали 
методисти, завідувачі методичних кабінетів місцевих органів управління освітою області.  

Дослідження в усіх пунктах проведення пройшло без зауважень, на високому 
організаційному рівні, відповідно до інструкцій, наданих Українським центром оцінювання 
якості освіти.  

Громадські спостерігачі на пунктах проведення PISA-2018 у Сумській області були  
відсутні. 

Матеріали дослідження (контейнери з документацією, тестовими зошитами та 
анкетами) для зберігання та відправлення до Харківського регіонального центру оцінювання 
якості освіти передані керівникам  закладів освіти, що взяли участь у дослідженні та  
керівникам місцевих органів управління освітою (за  графіком, визначеним Українським 
центром оцінювання якості освіти).  

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 09.02.2018 № 118 «Про 
проведення першого циклу моніторингового дослідження стану сформованості читацької та 
математичної компетентностей випускників початкової школи» перший етап дослідження  
відбувся із 24 по 26 квітня 2018 року.  

У Сумській області у дослідженні взяли участь 5 закладів загальної середньої освіти: 
Сумська спеціалізована школа I-III ступенів № 10 імені Героя Радянського Союзу О. Бутка, 
Сумська спеціалізована школа I-III ступенів № 2 імені Д. Косаренка, Сумська 
загальноосвітня школа I-III ступенів № 24, Шосткинська загальноосвітня школа I-III ступенів 
№ 4 Шосткинської міської ради, Червонослобідська загальноосвітня школа I-III ступенів 
імені Г.Я. Базими Червонослобідської сільської ради Буринського району.  
 Із 226 учнів 4-х класів у дослідженні взяли участь 206, що становить 91,2%.  

Адміністрування у всіх пунктах проведення здійснювали працівники навчально-
методичного відділу моніторингу та зовнішнього незалежного оцінювання Сумського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти у якості інструкторів.  

Дослідження в усіх пунктах проведення пройшло без зауважень, на високому 
організаційному рівні, відповідно до інструкцій, наданих Українським центром оцінювання 
якості освіти.  

На допомогу вчителям області розроблено та опрацьовано методичні рекомендації, 
поради, пам’ятки, статті, бюлетень, інформаційно-статистичний збірник зокрема: 

1. Браткова Г.М. Стан організації освітнього середовища навчального закладу для 
роботи з обдарованими учнями (за результатами моніторингового дослідження) / Г.М. 
Браткова //  Освіта  Сумщини. – 2018. – № 1. – С.27-33. 

2. Браткова Г.М., Карпуша В.М. Моніторингове дослідження стану викладання фізики 
в закладах загальної середньої освіти / Г.М. Браткова, В.М. Карпуша // Педагогічна трибуна. 
2018. – № 3. – С.6-7. 

3. Борисенко О.Ф., Браткова Г.М. Готовність закладів загальної середньої освіти до 
інноваційної діяльності / О.Ф.Борисенко, Г.М.Браткова // Україна в гуманітарних і 
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соціально-економічних вимірах. Матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції. 30-31 
березня 2018 р., Дніпро, частина ІІ. /  Наук. ред. Ю.В. Висоцький. – Дніпро : СПД «Охотнік», 
2018. – С.56-58. 

4.  Борисенко О.Ф., Браткова Г.М.  PIZA-2018: компетентнісний підхід до визначення 
якості освіти / О.Ф. Борисенко, Г.М. Браткова // Педагогічна трибуна. 2018. – №  4 . – С. 4-5. 

5. Браткова Г.М. Кібербулінг. Що про це знають школярі / Г.М. Браткова // 
Педагогічна трибуна. 2018. – № 5. – С.4-5. 

6. Борисенко О.Ф. Стан організації підготовки учнів до зовнішнього незалежного 
оцінювання у закладах загальної середньої освіти (за результатами  моніторингового 
дослідження) / О.Ф. Борисенко // Освіта Сумщини. – 2018. – № 2. – С. 49-52 

7. Жила О.М. Реалізація компетентнісного підходу до викладання англійської мови / 
О.М. Жила // Педагогічна трибуна. 2018. – № 4. – С.13-14. 

8. Зовнішнє незалежне оцінювання 2018 року в Сумській області : інформаційно-
статистичні матеріали / Упорядники : О.  І.  Остапенко, О. Ф. Борисенко та  ін. –  Суми : НВВ СОІППО, 2018. 
– 212  с. 

9. Моніторинг якості освіти в закладах загальної середньої освіти Сумської області у 
2017-2018 н.р.: інформаційно-аналітичний бюлетень (випуск 3) / упоряд. О.І. Остапенко            
Г.М. Браткова // за ред. І.В. Удовиченко. Суми : НВВ КЗ СОІППО, 2018. 100 с. 

10. Остапенко О. І. ЗНО-2018: Сумська область у всеукраїнському рейтингу / О. І. 
Остапенко // Педагогічна трибуна. – 2018. – № 9.– С.5–6. 

11. Черних О.В. Стан сформованості математичних компетентностей в учнів старшої 
школи / О.В. Черних // Педагогічна трибуна. 2018. – № 10. – С.11-12. 
 
 

11. 2. Організаційно-методичний супровід зовнішнього  незалежного оцінювання 

Зовнішнє незалежне оцінювання у Сумській області проводиться відповідно до 
Постанов Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки України, 
Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, Харківського 
регіонального центру оцінювання якості освіти та наказів КЗ Сумський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти.  

Зовнішнє незалежне оцінювання 2018 року в Сумській області було регламентовано 
наступними документами: 

1. Наказ Міністерства освіти і науки України від 03.02.2016 № 77 «Про затвердження 
програм зовнішнього незалежного оцінювання для осіб, які бажають здобувати вищу освіту 
на основі повної загальної середньої освіти» (зі змінами, унесеними згідно з наказом 
Міністерства освіти і науки України 27.07.2016 № 888). 

2. Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.08.2016 № 1027/900 «Деякі 
питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають 
певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність». 

3. Наказ Міністерства освіти і науки України від 31.07.2017 № 1103 «Деякі питання 
проведення в 2018 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, 
здобутих на основі повної загальної середньої освіти». 

4. Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.09.2017 № 1283 «Про підготовку 
до проведення в 2018 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, 
здобутих на основі повної загальної середньої освіти». 

5. Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.09.2017 № 1287 «Про 
затвердження Календарного плану підготовки та проведення в 2018 році зовнішнього 
незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної 
середньої освіти». 
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6. Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.01.2018 № 23/40 «Про внесення 
змін до Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими 
освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання». 

7. Наказ Міністерства освіти і науки України від 22.03.2018 № 270 «Про затвердження 
деяких нормативно-правових актів з питань організації та проведення вступних випробувань 
для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти в 2018 році». 

8. План спільних дій Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти та 
Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації щодо підготовки та 
проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року та моніторингу якості освіти у 
Сумській області від 31.10.2017. 

9. Розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 08.05.2018     
№ 276-ОД «Про організацію проведення у 2018 році зовнішнього незалежного оцінювання 
результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти». 

10. Наказ Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 
11.10.2017 № 575-ОД «Про підготовку до проведення у 2018 році зовнішнього незалежного 
оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти». 

Зміст діяльності навчально-методичного відділу за напрямом зовнішнього 
незалежного оцінювання передбачає: 

 організацію та проведення ЗНО; 
 апробацію тестів; 
 здійснення  допомоги у створенні комплекту реєстраційних документів учасників ЗНО; 
 підготовку персоналу пунктів проведення ЗНО;  
 проведення пробного ЗНО; 
 здійснення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед учнів, батьків та формуванню 

позитивної громадської думки через засоби масової інформації про цілеспрямовану 
підготовку учнів до участі в ЗНО; 

 підготовку аналітичних звітів за результатами ЗНО; 
  здійснення консультативної допомоги місцевим органам управління освітою щодо 

підготовки та проведення ЗНО.  
 З метою організаційно-методичного супроводу зовнішнього незалежного оцінювання 
у 2018 році затверджено план дій, відповідно до якого проведено оновлення інформації в 
довідниках структурних підрозділів з питань освіти і науки обласного, місцевих органів 
управління освітою, освітніх закладів, що містяться в інформаційно-телекомунікаційній 
системі Українського центру оцінювання якості освіти.  

З метою проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед випускників 
закладів загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти щодо порядку та 
особливостей ЗНО-2018 в освітніх закладах проведено уроки інформатики; надано 
уніфіковані презентації для інформаційних куточків; оновлено інформацію на сайтах.  

За участі Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти в містах 
Глухів, Суми, Шостка організовано зустрічі з громадськістю. 

З метою забезпечення методичної складової підготовки випускників закладів освіти 
до ЗНО-2018 для вчителів Харківським регіональним центром оцінювання якості освіти 
організовано пролонговані дистанційні семінари з предметів, внесених на зовнішнє 
незалежне оцінювання 2018 року.  

КЗ СОІППО для вчителів проведено методичні порадники з предметів, винесених для 
складання ЗНО, а також проаналізовано організаційно-методичні аспекти проведення 
тестування у 2018 році; ознайомлено вчителів із загальними характеристиками 
сертифікаційних робіт, критеріями оцінювання завдань; проведено практичні заняття-
тренінги з розв’язування завдань у формі тестів. За результатами порадників учителям 
надано методичні рекомендації щодо підготовки учнів до складання зовнішнього 
незалежного оцінювання. 
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Організаційно-методичні питання щодо проведення ЗНО-2018 розглянуто на нарадах 
керівників місцевих органів управління освітою, закладів освіти, відповідальних за 
проведення ЗНО в округах тестування (20.10.2017, 31.10.2017, 10.11.2017, 15-18.01.2018, 
01.02.2018, 15.02.2018). 

З метою додаткового інформування з питань організаційно-методичного забезпечення 
підготовки учнів закладів загальної середньої освіти об’єднаних територіальних громад до 
ЗНО-2018 20-21 лютого 2018 року відбулися вебінари для начальників, завідувачів 
методичних кабінетів, методистів та вчителів предметів природничо-математичного та 
суспільно-гуманітарного циклів, організовані навчально-методичними відділами 
моніторингу якості освіти та ЗНО, координації освітньої діяльності та професійного 
розвитку.  

Проведено пробне зовнішнє незалежне оцінювання, головна мета якого: відтворення 
умов та технології проведення ЗНО. Реєстрація тривала з 9 до 31 січня 2018 року на сайті 
Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти (загальна кількість 
зареєстрованих осіб в області – 4 765 (2017 рік  3 646). Організовано 28 пунктів для його 
проведення в містах Глухів, Конотоп, Охтирка, Ромни, Суми, Шостка. 

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання 24 березня 2018 року було проведено з 
української мови і літератури. Зареєструвалося 4 056 осіб, узяло участь 3 923 особи (96,7%). У 
2017 році зареєструвалося 3 123 особи, узяло участь 3 039 осіб (97,3%). Пробне ЗНО з 
математики, історії України, біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, 
німецької, французької  мов проведено 31 березня 2018 року. Зареєструвалося 2 584 осіб, узяло 
участь 2 450 осіб (94,8%). У 2017 році зареєструвалося 1 999 осіб, узяло участь 1 895 осіб (94,8 %). 

Із 6 лютого до 19 березня 2018 року тривала реєстрація на зовнішнє незалежне 
оцінювання. Унести зміни до реєстраційних даних учасники мали можливість до 2 квітня 
2018 року. За даними Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти в 
Сумській області на основну сесію ЗНО зареєструвалося  9 297 осіб (2017 рік  6 445). Із них: 
4 642 особи (97,5% від їх загальної кількості)  випускники закладів загальної середньої 
освіти (2017 рік  4 921, 97,1%); 1 531 особа – учні закладів професійно-технічної освіти; 
2 279 осіб – студенти закладів вищої освіти та 845 випускників минулих років. 

Схема реєстрації на основну сесію, порівняно з попередніми роками, не змінилася: 
випускники закладів загальної середньої освіти реєструвалися за місцем навчання, 
випускники минулих років (у тому числі учні закладів професійно-технічної, студенти вищої 
освіти) – самостійно або з допомогою пунктів реєстрації, що знаходилися в містах Глухів, 
Конотоп, Ромни, Суми, Шостка. Усього в області функціонували 7 пунктів реєстрації. 

Зовнішнє незалежне оцінювання в Сумській області у 2018 році було проведено на 
базі закладів вищої освіти (міста Глухів, Конотоп, Ромни, Суми, Шостка), закладів 
професійної-технічної освіти (міста Ромни, Суми) та  закладів загальної середньої освіти 
(міста Суми, Глухів, Конотоп, Охтирка, Шостка). Загальна кількість пунктів проведення 
зовнішнього незалежного оцінювання – 45. 

У проведенні зовнішнього незалежного оцінювання в якості персоналу пунктів 
тестування (відповідальні за пункти тестування, їх помічники, уповноважені особи, старші 
інструктори, інструктори, чергові) узяли участь 2 084 педагогічних та науково-педагогічних 
працівників Сумської області, які якісно виконали свою роботу, про що свідчить відсутність 
апеляційних заяв на процедуру тестування.  

Серед основних порушень процедури тестування залишається наявність в учасників 
мобільних телефонів, навушників та друкованих матеріалів. Через ці порушення процедури 
результати 12 учасників було анульовано.  

На всіх пунктах тестування чергували медичні працівники, працівники поліції та 
поліції охорони, які забезпечували охорону громадського порядку та здійснювали охорону 
тестових матеріалів.  

Мали можливість скласти зовнішнє незалежне оцінювання 22 особи з особливими 
освітніми потребами, яким було створено особливі (спеціальні) умови на пунктах 
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проведення ЗНО. Це учасники, які потребували допомоги перекладача жестової мови в 
аудиторії під час проведення тестування; глухі та особи з порушенням слуху; особи з 
порушенням зору; особи з порушенням опорно-рухового апарату; особи, яким встановлено 
електрокардіостимулятор або інший електронний пристрій; особи, які потребували 
періодичного здійснення індивідуальних медичних процедур та особи, які мали 
захворювання, що потребували постійного медичного нагляду.  
 Для учасників, які зареєструвалися на основну сесію, але з поважних причин не 
змогли взяти у ній участі, із 3 до 11 липня 2018 року була проведена додаткова сесія. Усього 
зареєстровано по області 44 учасники, які складали тестування в м. Харків.  

На виконання Розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 
08.05.2018 № 276-ОД «Про організацію проведення у 2018 році зовнішнього незалежного 
оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти» 
було забезпечено організоване підвезення шкільними автобусами та іншими видами 
транспорту до пунктів проведення та у зворотному напряму учнів/студентів закладів 
загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти, які складали державну 
підсумкову атестацію у формі ЗНО. 
 З метою наповнення банку тестових завдань Українського центру оцінювання якості 
освіти якісними сертифікаційними роботами з предметів, внесених для складання ЗНО, із    
23 до 31 січня 2018 року забезпечено проведення 1 022 апробаційних тестувань із                  
10 навчальних дисциплін. До апробації були залучені 550 учнів 11 класів. 
 Важливим кінцевим результатом проведення зовнішнього незалежного оцінювання 
2018 року стали аналітичні та статистичні матеріали, які опублікував Український центр 
оцінювання якості освіти.  

Проведений аналіз засвідчив, що результати складання зовнішнього незалежного 
оцінювання учнями закладів загальної середньої освіти у 2018 році покращилися майже з 
усіх навчальних предметів, що дозволило області отримати провідні позиції в предметних 
рейтингах і в загальному за показником середнього балу посісти 5 місце. 
 За критерієм «склав/не склав» результати випускників закладів загальної середньої 
освіти Сумської області, які брали участь у ЗНО-2018, кращі за середній по Україні показник 
з усіх предметів.  

Друге місце Сумська область посідає з історії України, фізики, біології, третє – 
української мови і літератури, четверте – математики, шосте – хімії, сьоме – англійської 
мови. З географії результати ЗНО випускників за цим критерієм є найкращими по Україні 
(перше місце).  

У 2018 році найвищими (за місцем у предметних загальноукраїнських рейтингах) є 
результати зовнішнього незалежного оцінювання з географії, історії України, біології та 
фізики. 

Кількість учнів, які за результатами тестування не подолали поріг «склав/не склав», є 
найменшою з української мови і літератури, біології, а найбільшою – з математики. 

Загальною тенденцією 2018 року стало збільшення кількості випускників закладів 
загальної середньої освіти, які отримали результат 160 балів і вище з усіх предметів, окрім 
географії. 

За критерієм 160 балів і вище результати області майже з усіх предметів вище 
середнього показника по Україні, окрім фізики та англійської мови. У п’ятірку регіональних 
лідерів область увійшла завдяки результатам з української мови і літератури, історії України, 
математики, географії.  

Кількість учнів, які отримали за результатами тестування від 160 до 200 балів, є 
найбільшою з української мови і літератури, хімії, а найменшою – із фізики. 

Аналіз результатів ЗНО в цілому засвідчує тенденцію стабільності та ефективності 
системи освіти в Сумській області. 

За територіальним принципом кращі результати отримали випускники міських 
закладів освіти, зокрема, м. Глухів, м. Конотоп, м. Ромни. Серед районів кращі показники 
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зафіксовано в Путивльському, Ямпільському, Липоводолинському районах. Серед 
об’єднаних територіальних громад – у Верхньосироватській, Чупахівській сільській, 
Хотінській селищній, Кролевецькій, Тростянецькій міських радах. 

Гірші показники за результатами зовнішнього незалежного оцінювання зафіксовано у 
випускників м. Шостка, м. Охтирка, Тростянецькому, Охтирському, Недригайлівському, 
Великописарівському, Кролевецькому районах, Вільшанській, Нижньосироватській, 
Боромлянській сільських радах.  

У м. Глухів усі випускники старшої школи закладів загальної середньої освіти склали 
тестування з української мови і літератури. 

За регіональними показниками успішності складання зовнішнього незалежного 
оцінювання на 160 балів і вище з української мови і літератури, математики та англійської 
мови визначається індекс конкурентоспроможності регіону. Так, у 2018 році найбільше 
випускників, які отримали 160 балів і більше з української мови і літератури, – у м. Глухів,  
м. Конотоп, м. Ромни, Путивльському районі, з англійської мови – у м. Ромни, м. Кролевець, 
Липоводолинському районі, з математики – у м. Глухів, м. Конотоп, м. Кролевець, 
Ямпільському районі.  

Максимальний результат отримали 7 випускників старшої школи закладів загальної 
середньої освіти: 3 – з хімії (2 з міських закладів освіти: Сумської загальноосвітньої школи I-
III ступенів № 15 імені Д. Турбіна, Шосткинської  загальноосвітньої школи I-III ступенів № 5 
та 1 із закладу освіти районного центру (Межирицької загальноосвітньої школи I-III ступенів 
Лебединської районної ради); 2 – з математики (учні Класичної гімназії та Сумської 
спеціалізованої школи I-III ступенів № 10 імені Героя Радянського Союзу О.Бутка); 1 – з 
історії України (учень Сумської спеціалізованої школи I-III ступенів № 7 імені Максима 
Савченка); 1 – з біології (учень Косівщинської загальноосвітньої школи I-III ступенів імені 
Лесі Українки Сумської районної ради). 
 Підсумки зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року були висвітлені на 
серпневій конференції педагогічних працівників області 28 серпня 2018 року, обласному 
вебінар-нараді «ЗНО дзеркало української школи. Підсумки проведення зовнішнього 
незалежного оцінювання 2018 року в Сумській області» 2 жовтня 2018 року, колегії 
Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації 25 жовтня            
2018 року, а також на засіданнях науково-методичної та вченої рад КЗ Сумський обласний 
інститут післядипломної педагогічної освіти. 



 

298 
 

 

РОЗДІЛ ХІІ. ІНФОРМАЦІЙНО-ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

12. 1. Робота бібліотеки 
 

Основними завданнями бібліотеки КЗ СОІППО є: 
 формування бібліотечного фонду  відповідно до профілю інституту та інформаційних 

потреб читачів; 
 забезпечення повного, якісного та оперативного бібліотечно-бібліографічного та 

інформаційного обслуговування студентів, слухачів курсів, професорсько-
викладацького складу, співробітників інституту та інших категорій читачів згідно з їх 
інформаційними запитами на основі широкого доступу до книжкових фондів згідно з 
правилами користування бібліотекою; 

 виховання інформаційної культури читачів, прищеплення їм навичок користування 
книгою; постійного їх прагнення до пошуку інформації; свідомого, осмисленого 
добору інформаційних джерел; формування навичок систематизації та особистісної 
оцінки інформації; 

 виховання свідомого, грамотного читача з високим рівнем бібліографічної культури; 
 всебічне сприяння підвищенню фахової майстерності педагогів; 
 створення комфортного бібліотечного середовища;  
 реформування бібліотеки в таку, яка включала б як традиційні, так і сучасні носії 

інформації. 
Бібліотека у своїй діяльності керується Конституцією України, 

Законом України «Про освіту», Законом України «Про бібліотеку і бібліотечну справу», 
нормативними актами та документами з бібліотечної справи органів управління вищими 
навчальними закладами України, рекомендаціями Державної науково-педагогічної 
бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського (ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського), 
Статутом інституту, а також Положенням про бібліотеку.  

 
Основні напрями роботи бібліотеки: 
1) Формування бібліотечного ресурсу: комплектація, організація, використання 

та збереження бібліотечного фонду 
Найважливішою складовою діяльності бібліотеки є формування фонду, його 

комплектування, від якості та повноти якого залежить рівень інформаційно-бібліотечного та 
бібліографічного обслуговування користувачів. Основною метою формування та 
комплектування фонду є досягнення відповідності його тематичного складу завданням, що 
стоять перед інститутом взагалі та бібліотекою зокрема. Реалізація пріоритетного завдання 
інституту щодо науково-методичного забезпечення професійної компетентності педагога 
здійснюється за умови повноцінного бібліотечного обслуговування. У звітному році процес 
комплектування фонду включав декілька етапів: виявлення пріоритетної тематики, 
врахування читацьких запитів та інтересів, оформлення замовлень на документи, отримання і 
облік літератури (інвентаризація, шифрування, сумарний облік, розстановка фонду). 

Загалом бібліотечний ресурс містить: книги, періодичні видання, системи каталогів та 
картотек. За змістом фонд бібліотеки інституту є універсальним і представлений 
різногалузевою літературою: педагогічною, психологічною, художньою, природничо-
науковою, суспільно-політичною, мистецтвознавством, фізичною культурою та спортом, 
мовознавством та літературознавством, а також значною кількістю довідкової (словники, 
довідники, енциклопедії та бібліографічні покажчики).  
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Фонд бібліотеки у 2018 році (станом на 01.12.2018) комплектувався літературою з 
питань педагогіки, методики викладання шкільних предметів, психології, шкільними 
підручниками та іншою (таблиця 12.1.1–12.1.8). 

Комплектування фонду бібліотеки здійснювалось в основному за рахунок 
централізованого забезпечення та подарунків установ, авторів, читачів. Жодного примірника 
літератури у звітному році не вдалося придбати за кошти. Станом на 01.12.2018 р. за єдиною 
реєстраційною картотекою налічується 165 користувачів. На кожного читача у 2018 році 
книгозабезпеченість становить 193 примірники (кількість документів у фонді ділиться на 
кількість користувачів). Нормою книгозабезпеченості вважається 15 одиниць на читача. 
Таким чином, можна вважати, що фонд бібліотеки є достатнім за кількістю одиниць 
інформації. Однак, поповнення книгозбірні новими надходженнями залишається й надалі 
пріоритетом у роботі бібліотеки.  

Передплата періодичних видань на сучасному етапі є однією з найважливіших 
ділянок діяльності бібліотеки, саме тому цьому питанню приділяється особлива увага. З цією 
метою детально вивчається каталог періодичних видань України та враховуються всі 
напрямки педагогічної діяльності КЗ СОІППО, інформаційні та професійні потреби 
викладачів та слухачів курсів, інших працівників освіти. 

У звітному році бібліотека отримала 119 комплектів періодичних видань, з них 
журналів – 72, газет – 47. Комплект «Педагогічна преса» (м. Київ) передплачений у повному 
складі переліку газет і журналів, а комплекти «Шкільний світ»  (м. Київ) та «Основа»                     
(м. Харків) надходять з додатком брошур «Бібліотека». Тематика комплектів різноманітна, 
включає в себе газети та журнали з управлінської діяльності, з виховної роботи, з методики 
викладання шкільних предметів: історії, математики, хімії, фізики, української мови та 
літератури, англійської та німецької мов, інформатики, фізичної культури та основ здоров’я, 
біології, трудового навчання, економіки; на допомогу класному керівнику, шкільному 
психологу, шкільному бібліотекарю, вихователю ГПД та ін. Окрім комплектів, до бібліотеки 
надходить велика кількість окремих передплатних видань. Це журнали і газети з психології 
(«Психолог дошкілля»), з дошкільного виховання («Дошкільне виховання», «Вихователь-
методист дошкільного закладу», «Дошкільний навчальний заклад»), з питань управління 
освітою та школою («Післядипломна освіта в Україні», «Директор школи. Шкільний світ», 
«Школа», «Методист», «Практика управління закладом освіти», «Заступник директора 
школи» та ін.), видання Академії педагогічних наук України («Освіта України», 
«Педагогічна газета», «Педагогіка і психологія»), універсального педагогічного змісту такі, 
як «Рідна школа», «Сучасна школа України», «Імідж сучасного педагога», нормативні 
документи – «Інформаційний збірник МОН України», з бібліотечної справи («Шкільна 
бібліотека», «Шкільна бібліотека. Плюс»), дефектології («Дефектолог», «Особлива дитина: 
навчання і виховання»), позашкільної освіти  («Позашкілля») та громадсько-політичні газети 
законодавчої, виконавчої влади та органів місцевого самоврядування («Голос України», 
«Урядовий кур’єр», «Сумщина»). Кількість передплачених періодичних видань у звітному 
році зменшилася на 4 комплекти у порівнянні з  2017 роком. 

 
2) Забезпечення доступу користувачів до інформації 
Реалізація пріоритетного завдання бібліотеки щодо інформаційної, освітньої та 

соціально-культурної функції здійснюється за умови ефективного та повноцінного 
використання ресурсів. Основними завданнями бібліотеки є максимальне сприяння 
задоволенню інформаційних потреб працівників освіти області, підвищення якості 
обслуговування, використання інноваційних форм бібліотечно-бібліографічної роботи, 
використання електронних інформаційних ресурсів.  
   У світлі визначених завдань діяльність бібліотеки була спрямована на найбільш 
доцільне і ефективне використання фонду, але заплановані показники не були виконані у 
повній мірі. Показники відвідуваності, обертаності та читаності у порівнянні з попередніми 
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роками знизилися. Це пояснюється розширенням інформаційно-комунікаційних 
можливостей освітян, доступом до Інтернету, індивідуальною передплатою фахових видань. 

У 2018 році (станом на 01.12.2018) обертаність фонду склала 0,02 (підраховується 
шляхом ділення кількості книговидач на кількість бібліотечного фонду). Фонд був 
використаний недостатньо, бо оптимальним вважається показник у 2,5. У 2017 році 
обертаність фонду складала  також 0,02. Невисокий рівень показника пояснюється досить 
високою книгозабезпеченістю користувачів. 

Відповідно середня читаність (станом на 01.12.2018) складає 5,17 одиниць 
(підраховується шляхом ділення кількості книговидач за рік на кількість користувачів). 
Рівень відвідуваності, читаності та книговидач залежить від оптимально налагодженої 
інформаційно-бібліографічної роботи, популяризації літератури. Враховуючи зниження 
рівня показників обертаності та читаності, бібліотека плануватиме у наступному році 
активне застосування інноваційних форм бібліотечної роботи. 

Інформаційно-бібліографічна діяльність – система інформаційного забезпечення 
індивідуальних і групових абонентів бібліотеки: перелік передплатних видань, організація 
книжкових виставок, тематичних поличок, оглядів літератури, інформація про нові 
надходження, списки рекомендованої літератури, інформація про матеріал, підготовлений 
бібліотекою до знаменних дат, про видатних людей тощо. Важливою ланкою в діяльності 
бібліотеки з використання фондів є групова інформація у вигляді бібліографічних списків 
рекомендованої літератури. Обов’язкова вимога до переліку літератури, що подається у 
списках – актуальність та наявність у бібліотеці КЗ СОІППО.  

Проводиться робота з індивідуального інформування за певною тематикою у вигляді 
довідок та повідомлень переважно для працівників інституту та викладачів кафедр. 
Ефективність використання книжкового фонду залежить від правильно організованої роботи 
з популяризації літератури. 

Оптимальною формою популяризації літератури є організація наочних форм: 
книжкові виставки, полички (тематичні, ілюстровані, інформаційні, постійно діючі). Всього 
у бібліотеці у звітному році  було організовано 10 тематичних поличок з актуальних 
освітянських напрямків роботи: історії освіти, післядипломної освіти у європейському 
вимірі, менеджменту, психології, професійної компетентності педагогів, інклюзивної освіти, 
національно-патріотичного виховання, основ наукового дослідження тощо. Тематичні 
полички не є одноманітними, а систематично оновлюються новими надходженнями та 
користуються попитом у користувачів бібліотеки. 

Протягом року були організовані книжкові виставки до пам’ятних і знаменних дат з 
актуальних проблем освіти та сучасності (10 виставок). У 2018 році (станом на 01.12.2018) 
загалом було продемонстровано 30 книжкових виставок. 

 
3) Науково-методична робота 
Робота проводилась за такими напрямами: комплектування і використання 

бібліотечних ресурсів, інформаційно-бібліографічна робота, популяризація книг та інших 
джерел інформації, використання інформаційно-комунікаційних технологій. 

У перспективі важливо звернути увагу на комплектування й оновлення таких відділів 
фонду як природничо-математичний, особливо математики, фізики, біології і хімії. 
Поповнення потребують відділи художньої зарубіжної літератури, всесвітньої історії, 
правознавства, етики та естетики, мистецтва, філософії, психології, педагогіки та довідкової. 
У роботі щодо інформаційно-бібліографічного обслуговування необхідно посилити 
індивідуальну та групову роботу з працівниками КЗ СОІППО. Удосконалення та 
модернізація інформаційно-комунікаційних технологій в діяльності бібліотеки, надання 
можливості користувачам доступу до Інтернету залишається першочерговим завданням у 
2019 році. 
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Таблиця 12.1.1 
Основні показники діяльності роботи бібліотеки (статистичні форми річного звіту) 

 

Зміст роботи 2016 рік (станом на 
01.01.17) 

2017 рік (станом на 
01.01.2018) 

2018 рік (станом на 
01.12.2018) 

Бібліотечний фонд всього (тис. прим.) 32333 31904 31945 
Надходження у фонд всього (прим.) 388 220 41 
у т.ч.: книги 388 220 41 
Періодичні видання 125 123 119 
Книгозабезпеченість 149 303,84 193,6 
Обертаність фонду 0,03 0,02 0,02 
Вибуття з фонду всього (прим.) 170 649 - 
у т.ч.: книги - - - 
Періодичні видання - - - 
Кількість користувачів бібліотеки (за ЄРК) 217 105 165 
Відвідування (усього) 351 404 285 
Середня відвідуваність 1,61 3,85 1,72 
Книговидача (усього) 1056 903 853 
Середня читаність 4,86 8,6 5,17 
 
 
Обертаність – книговидача поділена на фонд. 
Книгозабезпеченість – фонд поділений на кількість користувачів за єдиним обліком. 
Читаність – книговидача поділена на кількість користувачів за єдиним обліком. 
Відвідуваність – кількість відвідувань поділена на кількість користувачів за єдиним обліком. 
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Таблиця 12.1.2 
Матеріально-технічна база 

 

У тому 
числі: 

Характе-
ристика 

приміщень 
Технічні засоби 

Загальна 
площа 

приміщень 
(м2) 

Д
ля

 зб
ер

іг
ан

ня
 ф

он
ду

 
(м

2 ) 

Д
ля

 о
бс

лу
го

ву
ва

нн
я 

ко
ри

ст
ув

ач
ів

 (м
2 ) 

П
от

ре
бу

ю
ть

 р
ем

он
ту

 (м
2 ) 

П
ер

еб
ув

аю
ть

 в
 

ав
ар

ій
но

м
у 

ст
ан

і (
м

2 ) 

К
іл

ьк
іс

ть
 ч

ит
ал

ьн
их

 за
лі

в 

К
іл

ьк
іс

ть
 м

іс
ць

 у
 ч

ит
ал

ьн
их

 
за

ла
х 

К
іл

ьк
іс

ть
 к

ом
п’

ю
те

рі
в 

 

К
іл

ьк
іс

ть
 А

РМ
 

у 
т.

 ч
. д

ля
 с

пі
вр

об
іт

ни
кі

в 

у 
т.

 ч
 д

ля
 к

ор
ис

ту
ва

чі
в 

К
іл

ьк
іс

ть
 к

ом
п’

ю
те

рі
в,

 
як

і м
аю

ть
 д

ос
ту

п 
до

 
м

ер
еж

і І
нт

ер
не

т 

К
іл

ьк
іс

ть
 к

ом
п’

ю
те

рі
в,

 
як

і м
аю

ть
 д

ос
ту

п 
до

 
м

ер
еж

і І
нт

ер
не

т,
  

дл
я 

ко
ри

ст
ув

ач
ів

 

К
іл

ьк
іс

ть
 с

ка
не

рі
в 

К
іл

ьк
іс

ть
 п

ри
нт

ер
ів

 

К
іл

ьк
іс

ть
 к

оп
ію

ва
ль

но
-

ро
зм

но
ж

ув
ал

ьн
ої

 т
ех

ні
ки

 

К
іл

ьк
іс

ть
 а

уд
іо

- 
ві

де
о 

те
хн

ік
и 

К
іл

ьк
іс

ть
 т

ел
еф

он
ни

х 
 

но
м

ер
ів

 

К
іл

ьк
іс

ть
 ф

ак
сі

в 

92,4 54,4 38 - - 1 20 4 - 1 3 4 3 - - - - 1 - 

 
Таблиця 12.1.3 

Кадрове забезпечення 
У тому числі: 

За освітою За стажем роботи Підвищували кваліфікацію 
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Таблиця 12.1.4 

 
Формування інформаційних ресурсів: надходження та вибуття за звітний період 

 
Н а д і й ш л о  з а  з в і т н и й  р і к (кількість прим.) 

за джерелами надходжень за галузями знань  

Усього 
 

придбані 
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читачів, 
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    - - 18 41 33 - 1 - - 7 - - - - 

 
Н а д і й ш л о  з а  в и д а м и  

Книги та 
брошури Журнали Газети 

Аудіовізуальні  
та електронні 

документи 
Дисертації Автореферати 

дисертацій 
Аркушеві 
видання 

Інші 
документи 

назв прим назв при назв прим назв прим назв прим назв прим назв прим назв прим 
18 41 72 72 47 47 - - - - - - - - - - 
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Н а д і й ш л о  з а   з в і т н и й   р і к  Вибуло 

З а  т и п а м и  З а  м о в а м и  

наукова  навчальна  літературно-
художня 

рідкісних та 
цінних 

документів 
українська російська іншими 

мовами 

всього за 
рік 

книг, 
брошур 

періодичних 
видань 

назв прим назв прим назв прим назв прим назв прим назв прим назв прим назв прим назв прим назв прим 
1 12 17 29 - - - - 18 41 - - - - - - - - - - 

 
                 Таблиця 12.1.5 

 
Використання інформаційного ресурсу 

 
за галузями знань (тис. прим.) За видами (тис. прим.) За мовами 
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Таблиця 12.1.6 
Кількість користувачів та відвідувань 

К о р и с т у в а ч і в  б і б л і о т е к и  
у  т о м у  ч и с л і :  

Усього за ЄРК співробітники  професорсько-
викладацький склад учителі слухачі 

курсів студенти  бібліотекарі сторонні 

Кількість 
відвідувань 

(всього) 

165 27 27 - 81 28 1 1 285 
Таблиця 12.1.7 

Бібліографічна діяльність 
 

Створення бібліографічних 
посібників Бібліографічне інформування користувачів Бібліографічні 
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Таблиця 12.1.8 

Відносні показники 
 

Обертаність Книгозабезпеченість Читаність Відвідуваність 
0,02 193,6 5,17 1,72 
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12. 2. Видавнича діяльність: нормативно-правові, науково-методичні та наукові 
видання 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ВИДАННЯ 
 
1. Збірник навчальних та навчально-тематичних планів підвищення кваліфікації керівних 

і педагогічних кадрів області, навчально-допоміжного персоналу в галузі освіти. – Частина І. 
Навчально-тематичні плани підвищення кваліфікації вчителів та викладачів дисциплін 
природничо-математичного напряму (хімія, біологія, природознавство, екологія, географія, 
економіка) / За заг. ред. М.С.Гаврилюк. – 5-е вид. - Суми:  НВВ КЗ СОІППО, 2018. - 72 с. 

2. Збірник навчальних та навчально-тематичних планів підвищення кваліфікації керівних 
і педагогічних кадрів області, навчально-допоміжного персоналу в галузі освіти. – Частина 
ІІ. Навчально-тематичні плани підвищення кваліфікації вчителів та викладачів професійно-
технічних навчальних закладів, вчителів трудового навчання, креслення, предмету 
«Технології» (обслуговуючі, технічні види праці), кухарів, вчителів та викладачів фізичної 
культури, предмету «Захист Вітчизни», образотворчого мистецтва/ За заг. ред. 
М.С.Гаврилюк. – 5-е вид. - Суми: НВВ КЗ СОІППО, 2018. - 56 с. 

3. Збірник навчальних та навчально-тематичних планів підвищення кваліфікації керівних 
і педагогічних кадрів області, навчально-допоміжного персоналу в галузі освіти. – Частина 
IІІ. Навчально-тематичні плани підвищення кваліфікації вчителів та викладачів фізичної 
культури, предмету «Захист Вітчизни», керівників спортивних гуртків / За заг. ред. 
М.С.Гаврилюк. – 5-е вид. - Суми: НВВ КЗ СОІППО, 2018. - 68 с. 

4. Збірник навчальних та навчально-тематичних планів підвищення кваліфікації керівних 
і педагогічних кадрів області, навчально-допоміжного персоналу в галузі освіти. – Частина 
IV. Навчально-тематичні плани підвищення кваліфікації інструкторів фізичної культури 
закладів дошкільної освіти, вчителів фізичної культури, керівників фізичного виховання/ За 
заг. ред. М.С.Гаврилюк. – 5-е вид. - Суми: НВВ КЗ СОІППО, 2018 – 36 с.. 

5. Збірник навчальних та навчально-тематичних планів підвищення кваліфікації керівних 
і педагогічних кадрів області, навчально-допоміжного персоналу в галузі освіти. – Частина 
V. Навчально-тематичні плани підвищення кваліфікації педагогічних працівників 
позашкільних закладів, бібліотекарів навчальних закладів різного типу, вчителів та 
викладачів образотворчого мистецтва/ За заг. ред. М.С.Гаврилюк. – 5-е вид. - Суми:  НВВ КЗ 
СОІППО, 2018. - 60 с. 

6. Збірник навчальних та навчально-тематичних планів підвищення кваліфікації керівних 
і педагогічних кадрів області, навчально-допоміжного персоналу в галузі освіти. – Частина 
VI. Навчально-тематичні плани підвищення кваліфікації педагогічних працівників 
позашкільних закладів, вчителів, викладачів дисциплін художньо-естетичного циклу/ За заг. 
ред. М.С.Гаврилюк. – 5-е вид. - Суми: НВВ КЗ СОІППО, 2018. - 40 с. 

7. Збірник навчальних та навчально-тематичних планів підвищення кваліфікації керівних 
і педагогічних кадрів області, навчально-допоміжного персоналу в галузі освіти. – Частина 
VII. Навчально-тематичні плани підвищення кваліфікації вчителів початкових класів / За заг. 
ред. М.С.Гаврилюк. – 5-е вид. - Суми: НВВ КЗ СОІППО, 2018. - 56 с. 

8. Збірник навчальних та навчально-тематичних планів підвищення кваліфікації керівних 
і педагогічних кадрів області, навчально-допоміжного персоналу в галузі освіти. – Частина 
VІІІ. Навчально-тематичні плани підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів 
дошкільної освіти / За заг. ред. М.С.Гаврилюк. – 5-е вид. - Суми: НВВ КЗ СОІППО, 2018. - 80 
с. 

9. Збірник навчальних та навчально-тематичних планів підвищення кваліфікації керівних 
і педагогічних кадрів області, навчально-допоміжного персоналу в галузі освіти. – Частина 
ІX. Навчально-тематичні плани підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів 
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дошкільної освіти / За заг. ред. М.С.Гаврилюк. – 5-е вид. - Суми:   НВВ КЗ СОІППО, 2018. - 
72 с. 

10. Збірник навчальних та навчально-тематичних планів підвищення кваліфікації 
керівних і педагогічних кадрів області, навчально-допоміжного персоналу в галузі освіти. – 
Частина Х. Навчально-тематичні плани підвищення кваліфікації вчителів та викладачів 
дисциплін природничо-математичного напряму (математика, фізика, астрономія) / За заг. 
ред. М.С.Гаврилюк. – 5-е вид. - Суми: НВВ КЗ СОІППО, 2018. - 20 с. 

11. Збірник навчальних та навчально-тематичних планів підвищення кваліфікації 
керівних і педагогічних кадрів області, навчально-допоміжного персоналу в галузі освіти. – 
Частина ХІ. Навчально-тематичні плани підвищення кваліфікації керівних та педагогічних 
кадрів, педагогічних працівників з виховної роботи / За заг. ред. М.С.Гаврилюк. – 5-е вид. - 
Суми: НВВ КЗ СОІППО, 2018. - 76 с. 

12. Збірник навчальних та навчально-тематичних планів підвищення кваліфікації 
керівних і педагогічних кадрів області, навчально-допоміжного персоналу в галузі освіти. – 
Частина ХІІ. Навчально-тематичні плани підвищення кваліфікації педагогічних працівників 
зі спеціальної освіти/ За заг. ред. М.С.Гаврилюк. – 5-е вид. - Суми:   НВВ КЗ СОІППО, 2018. 
- 32 с. 

13. Збірник навчальних та навчально-тематичних планів підвищення кваліфікації 
керівних і педагогічних кадрів області, навчально-допоміжного персоналу в галузі освіти. – 
Частина ХІІІ. Навчально-тематичні плани підвищення кваліфікації керівних та педагогічних 
кадрів, педагогів різних спеціальностей, педагогічних колективів шкіл - учасниць 
Регіонального інноваційного проекту «Демократизація та партнерство навчального закладу в 
умовах нової української школи» / За заг. ред. М.С.Гаврилюк. – 5-е вид. - Суми: НВВ КЗ 
СОІППО, 2018. -  64 с. 

14. Збірник навчальних та навчально-тематичних планів підвищення кваліфікації 
керівних і педагогічних кадрів області, навчально-допоміжного персоналу в галузі освіти. – 
Частина ХІV. Навчально-тематичні плани підвищення кваліфікації вчителів, викладачів 
дисциплін філологічного напряму (російська мова та зарубіжна література, іноземна мова, 
українська мова та література), соціально-гуманітарних дисциплін / За заг. ред. 
М.С.Гаврилюк. – 5-е вид. - Суми: НВВ КЗ СОІППО, 2018. - 80 с. 

15. Збірник навчальних та навчально-тематичних планів підвищення кваліфікації 
керівних і педагогічних кадрів області, навчально-допоміжного персоналу в галузі освіти. – 
Частина XV. Навчально-тематичні плани підвищення кваліфікації керівних та педагогічних 
кадрів, вчителів-предметників усіх категорій / За заг. ред. М.С.Гаврилюк. – 5-е вид. - Суми: 
НВВ КЗ СОІППО, 2018. – 60 с. 

16. Збірник навчальних та навчально-тематичних планів підвищення кваліфікації 
керівних і педагогічних кадрів області, навчально-допоміжного персоналу в галузі освіти. – 
Частина XVІ. Навчально-тематичні плани підвищення кваліфікації керівних та педагогічних 
працівників області з психологічних аспектів освіти, практичних психологів, сестер 
медичних загальноосвітніх навчальних закладів / За заг. ред. М.С.Гаврилюк. – 5-е вид. - 
Суми: НВВ КЗ СОІППО, 2018. – 72 с. 

17. Збірник навчальних та навчально-тематичних планів підвищення кваліфікації 
керівних і педагогічних кадрів області, навчально-допоміжного персоналу в галузі освіти. – 
Частина XVІI. Навчально-тематичні плани підвищення кваліфікації вчителів – предметників, 
вчителів (викладачів) різних спеціальностей загальноосвітніх навчальних закладів / За заг. 
ред. М.С.Гаврилюк. – 5-е вид. - Суми: НВВ КЗ СОІППО, 2018. - 52 с. 
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НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ВИДАННЯ 

 
Підручники, навчально-методичні, навчальні  посібники (з грифом МОН) 
1. Збірник тестів для поточного контролю з хімії: для 8 класу загальноосвітнього 

навчального закладу: дидактичні матеріали / упор. А.В. Метейко, Л.А. Коростіль. Суми: НВВ 
КЗ СОІППО, 2018. 107 с. 

2. Сударева Г. Навчальний посібник «Зошит для практичних робіт з хімії» для учнів 
10-11 класів закладів загальної середньої освіти / Г. Сударева, В. Депутат, Н. Чайченко. 
Суми: Нота бене, 2018. 20 с.  

3. Хімічний експеримент як засіб формування предметних компетентностей учнів: 
практикум для учнів старших класів / Л.А. Коростіль, Л.М. Пономарьова, А.В. Метейко. Суми: 
ФОП Цьома С.П., 2018. 70 с.  

 
Підручники, навчально-методичні посібники 
1. Борцова М. В. Патопсихологія: навчально-методичний посібник. Суми: НВВ КЗ 

СОІППО, 2018. 132 с. 
2. Гиря О. О. Моніторинг та педагогічний контроль у системі вищої освіти: 

Навчальний посібник. Суми: НВВ КЗ СОІППО, 2018. 280 с. 
3. Гиря О. О. Управління освітньою діяльністю: Курс лекцій. Суми: НВВ КЗ 

СОІППО, 2018. 120 с. 
4. Деменков Д. В. Рухливі ігри та естафети 1-4 класи: посібник для учителів, 

викладачів фізичної культури / за заг.ред. Д.В. Деменков. Суми: НВВ КЗ СОІППО. 2018. 
80 с. 

5. Деменков Д. В. Сучасні підходи до організації та проведення уроків фізичної 
культури: посібник для учителів, викладачів фізичної культури / за заг.ред. Д. В. Деменков. 
Суми: НВВ КЗ СОІППО. 2018. 56 с. 

6. Зелінська Т. М. Міжособистісна амбівалентність: теорія, діагностика, 
психологічна допомога: навчальний посібник. Суми: СВС Панасенко І.М., 2018. 256 с. 

7. Крот Г. В. Ігрові технології на уроках трудового навчання: навчально-методичний 
посібник. Суми: НВВ КЗ СОІППО, 2018. 80 с. 

8. Клочко О. М. Гендерна педагогіка. Навчальний посібник (колектив авторів, за 
заг.ред. Луценко О. А.). Суми: ФОП Цьома С.П., 2018. С. 70–85. 

9. Литвиненко Я. О. Практикум з академічної риторики: навчально-методичний 
посібник. Суми, 2018. 90 с. 

10. Луценко С. М. Ніколаєнко С.П. Ефективні технології управління в органах 
публічної влади: інформаційний провайдинг: навчально-методичний посібник. Суми: ДЗПО 
«Сумський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій», 
2018. 44 с. 

11. Ніколаєнко М. С. Інтерактивна дошка: теорія і практика: навчально-методичний 
посібник. Суми: НІКО, 2018. 94 с. 

12. Організація освітнього процесу в 2 класі. 2018-2019 навчальний рік. / укладачі: 
Декунова З.В., Лавська А.М. Суми: НІКО, 2018. 92 с. 

13. Організація освітнього процесу в закладах позашкільної освіти: метод. посіб. / за 
заг. ред. Л.В. Тихенко. Суми: НІКО, 2018. 248 с. 

14. Організація дослідницької діяльності учнів 1-х класів на заняттях інтегрованого 
курсу "Я досліджую світ": метод. посібн. для вчителів 1-х класів. / З.В. Декунова, 
А.М. Лавська. Суми: НВВ КЗ СОІППО, 2018. 80 с. 

15. Рассказова О.Л. Навчально-методичні та наукові видання : структура, обсяг, 
оформлення та підготовка до друку : практичний посібник (доп. та перероблений). Суми : 
НВВ КЗ СОІППО, 2018. 56 с. 
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16. Сучасні технології ознайомлення дітей дошкільного віку з властивостями 
предметів та матеріалів : навчально-методичний посібник / уклад. І. Л. Цимерман. Суми : 
Ніко, 2018.62 с. 

17. Сєрих Л. В., Чуркіна В. Г., Дюкарєва Н. Ф. Орігамі в сучасному світі: навч. -метод. 
посібн. у 2-х ч. Ч.1. Суми: НВВ КЗ СОІППО, 2018. 108 с.  

18. Сєрих Л. В., Чуркіна В. Г., Дюкарєва Н. Ф. Орігамі в сучасному світі: навч. -метод. 
посібн. у 2-х ч. Ч.2. Суми: НВВ КЗ СОІППО, 2018. 120 с.  

19. Сєрих Л. В., Чуркіна В. Г., Вололазченко Н. А., Косенко К. О., Ніколаєнко В. О., 
Ковтун І. І. Мистецька та літературна освіта школярів у системі компетентнісного підходу на 
основі методики вивчення казок і легенд про музику та ноти, музичні інструменти та 
музикантів (для вчителів художньо-естетичного напряму, етики та естетики, мови та 
літератури, психологів, батьків: навч. - метод. посібн. Суми: НВВ КЗ СОІППО, 2018. 72 с.  

20. Тихенко Л. В. Новації в позашкільній освіті: Зб. методичних матеріалів з еколого-
натуралістичного напряму позашкільної освіти. Суми: Нота-бене, 2018. 104 с.  

21. Удовиченко І. Компетентнісні завдання. Географія: навчально-методичний 
посібник. К. : Видавничий дім «Перше вересня», 2018. 184 с. 

 
Електронні навчальні посібники та посібники в електронному вигляді 
1. Герасименко Н. В. Створення дидактичних матеріалів педагога засобами хмарних 

сервісів: електронний навчально-методичний посібник. 385 Mb. Суми: НВВ КЗ СОІППО, 
2018. 1 електрон. опт.диск (DVDROM). Систем.вимоги: Pentium; 32 MbRAM, Windows  
2000, XP, 2007 ; Acrobat Reader, Foxit Reader, VLC media player, Internet Browser 
(GoogleChrome, Opera, Mozilla Firefox. 

 
Навчально-методичні матеріали в електронному вигляді 
1. Герасименко Н. В., Лабудько С. П., Подліняєва О. О. Тренінг «Безпека в Internet. 

Медіаграмотність». Електронний освітній ресурс. 2018. URL: http://trebevi.blogspot.com 
2. Гиря О.О. Моніторинг та педагогічний контроль у системі вищої освіти:програма 

для спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. URL: 
https://drive.google.com/file/d/1e1qqtPyxL7_jpTeOzc6sTuWrHBi4nroW/view. 

3. Єфремова Г.Л. Кризи та деформації професійного розвитку викладача вищої 
школи: програма для спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. URL: 
https://drive.google.com/file/d/1Plcwp4xAO64nw_sapMVnUHzPNE1yqtkf/view. 

4. Єфремова Г.Л. Основи девіантології:програма для спеціальності 011 Освітні, 
педагогічні науки. URL: 
https://drive.google.com/file/d/1ykmudFnU3dczvMBZC3ykavze8h_KMKzr/view. 

5. Івашина Л.П. Документообіг та документознавство в навчальному закладі / 
документообіг та документознавство в закладі освіти: програма для спеціальності 011 
Освітні, педагогічні науки. URL: 
https://drive.google.com/file/d/1jSfv7hv3gjc78rHY1SCrXTpqwk3v5r4q/view. 

6. Кудінов Д.В. Методологія та організаці наукових досліджень: програма для 
спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. URL: 
https://drive.google.com/file/d/1Rfs8EzgXXkgG-Fk7EN4k1cIJYX6DOZhP/view. 

7. Кудінов Д.В. Планування та організація освітнього процесу у вищій 
школі:програма для спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. URL: 
https://drive.google.com/file/d/11tlezPp1CdDtl-g-xZZiOt-Q5FtWJBH5/view. 

8. Клочко О.М. Етика викладача вищої школи: програма для спеціальності 011 
Освітні, педагогічні науки. URL: 
https://drive.google.com/file/d/14lOf1guLg42P8fo1goz5Na4R2ktxm8Qn/view. 

9. Литвиненко Я.О. Академічна риторика: програма для спеціальності 011 Освітні, 
педагогічні науки. URL: 
https://drive.google.com/file/d/1QQhaXAIldHnov97bvcMlLAzryXC9PtfQ/view. 
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10. Луценко С.М. Методи прийняття ефективних рішень:програма для спеціальності 
011 Освітні, педагогічні науки. URL: https://drive.google.com/file/d/1w3xUz80AYaJvmy5FMr-
1lZn9mMW3Udwf/view. 

11. Прядко Л.О. Теорія та методика викладання у вищій школі: програма для 
спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. URL: 
https://drive.google.com/file/d/1jE0XlM5nX80w363oLhZDICQ0wF2f3Nh-/view. 

12. Прядко Л.О. Педагогічна деонтологія:програма для спеціальності 011 Освітні, 
педагогічні науки. URL: 
https://drive.google.com/file/d/1bCtIhzOjxKmJu7YZ4KUXY30FyqqytsWp/view. 

13. Сударева Г.Ф. Електронний ресурс Педагогічна інноватика. URL:  
https://sites.google.com/view/professional-education-
kaf/%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1
%8CD0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8/%D0%BC%D0%B5%D1
%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%8F%D
0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C/%D1%81%D1%83%D0%B4%
D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B3-%D1%84. 

14. Сударева Г.Ф. Проект «Казацькому роду нема переводу». URL: 
https://drive.google.com/file/d/1mJ4UDdB_QCZHE6nP0N5QHVUh62gNEd1I/view. 

15. Сударева Г.Ф. Проект "Дослідження біорізноманіття Гетьманського 
Національного парку". URL: https://drive.google.com/file/d/1RdDfbzzxnYPqHeLpJlUOG-
FDBQbgTuU-/view. 

16. Сударева Г.Ф. Технологічна модель атестації педагогічних працівників 
загальноосвітнього навчального закладу. URL: 
https://drive.google.com/file/d/1aPCT1o30fisZBghYjgg2CgTXtzozz6cr/view. 

17. Сударева Г.Ф. Проект «Портфоліо як інструмент забезпечення нової якості 
освіти». URL: https://drive.google.com/file/d/1VwmvXRyRrVaTIh6iewNmJvUCQ9Ev4ugh/view. 

18. Сєрих Л. В. Нормативно-правове забезпечення STEM-освіти в закладах загальної 
середньої освіти. Теоретико-методологічні аспекти STEM-освіти: наук. -практ. семінар для 
вчителів природничо-математичних дисциплін. 22.11. 2018. Суми. Презентація. URL: 
http://www.soippo.edu.ua/index.php?start=20. 

19. Сєрих Л. В. Упровадження STEM-освіти в закладах позашкільної освіти. 
Застосування STEM-обладнання на уроках фізики: наук. -практ. семінар для вчителів 
природничо-математичних дисциплін. 14 грудня 2018 року. Суми. Недригайлівська 
спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. Недригайлівської селищної ради Сумської обл. Презентація. 
URL: http://www.soippo.edu.ua/index.php?start=20. 

20. Сєрих Л. В., Чуркіна В. Г., Мельник С. А., Макаренко Г. М.. Мистецтво. 9 клас. 
Конспекти уроків. Харків: Ранок, 2018. 289 с., іл. (Серія: Інтерактивний урок). 1 електр. опт. 
диск CD-ROM.  

21. Цебро Я.І. Правові основи освітньої діяльності: програма для спеціальності 011 
Освітні, педагогічні науки. URL: 
https://drive.google.com/file/d/1XtFsdGRhr56XEf_UMj5lY_YS0ekMCclT/view. 

 
Словники, каталоги, довідники, хрестоматії, атласи (карти), альманахи 
1. Анотований каталог публікацій із інноваційної освітньої діяльності та 

експериментальної роботи педагогічних працівників Сумської області за 2017 рік / уклад.: 
С. М. Грицай, О. М. Кириченко, О. В. Борисова. Суми: НВВ КЗ СОІППО, 2018. 120 с. 

2. Освітні проекти та технології: довідник / упор.: С. М. Грицай, О. М. Кириченко, 
О. В. Борисова. Суми: НВВ КЗ СОІППО, 2018. 92 с. 

3. Теорія – методика – практика: каталог публікацій працівників навчально-
методичних відділів післядипломної освіти комунального закладу Сумського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти (2017 рік) ∕ За ред. І.В.Удовиченко. Суми: НВВ 
КЗ СОІППО, 2018. 24 с. 
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Інформаційні збірники, бюлетні, банки даних 
1. Моніторинг якості освіти в закладах загальної середньої освіти Сумської області у 

2017-2018 н. р. / За ред. І. В. Удовиченко. Суми: НВВ КЗ СОІППО, 2018. 100 с. 
2. Олімпіадні змагання 2018: у цифрах і коментарях. Інформаційно-аналітичний 

бюлетень ∕ Укл. І. В. Удовиченко. Суми: НВВ КЗ СОІППО, 2018. 52 с. 
3. Позашкільна освіта Сумщини: регіональний аспект. Інформаційно-методичний 

збірник / За заг. ред. Тихенко Л. В. Упор. Л. М. Бондар, Т. М. Крекотіна, Л. В. Тернавська ]. 
Суми: Нота-бене, 2018. №1. 82 с. 

4. Позашкільна освіта Сумщини: регіональний аспект. Інформаційно-методичний 
збірник. / За заг. ред. Тихенко Л. В. Упор. Л. М. Бондар, Т. М. Крекотіна, Л. В. Тернавська]. 
Суми: Нота-бене, 2018. №2. 86 с. 

5. Тихенко Л. В. Всеукраїнські педагогічні читання «Сучасні тенденції розвитку 
позашкільної еколого-натуралістичної освіти у світлі педагогічних ідей 
В. О. Сухомлинського»: збірник матеріалів. Суми, 2018. С. 88. 

 
Навчальні програми, навчально-методичні комплекси, методичні матеріали до 

практичних (семінарських) занять 
1. Удовиченко І. Lean-логістика в географії. Навчальна програма елективного курсу. 

Суми : НВВ КЗ СОІППО, 2018. 20 с. 

Методичні рекомендації 
1. Антонченко М. О. Практична робота з інтерактивною дошкою: методичні 

рекомендації. Суми: НВВ КЗ СОІППО, 2018. 48 с. 
2. Борцова М. В. Патопсихологія: методичні рекомендації до контролю знань. Суми: 

НВВ КЗ СОІППО, 2018. 20 с. 
3. Борцова М. В. Патопсихологія: методичні рекомендації до самостійної роботи. 

Суми: НВВ КЗ СОІППО, 2018. 53 с. 
4. Борцова М. В. Патопсихологія: методичні рекомендації до семінарських 

(практичних) занять. Суми: НВВ КЗ СОІППО, 2018. 48 с. 
5. Викладання біології в основній школі у 2018-2019 навчальному році. Методичні 

рекомендації педагогам / укл. В. М. Успенська. Суми : ФОП Цьома, 2018. 92 с. 
6. Викладання природознавства в 5 класі на основі компетентнісного підходу : 

методичні рекомендації для вчителів основної школи / авт.-укл. В. М. Успенська. Суми : ФОП 
Цьома, 2018. 52 с. 

7. Вознюк А. В. Математичні методи в психології: методичне забезпечення 
контролю знань за освітньо-професійною програмою Практична психологія / укладач А. В. 
Вознюк. Суми: НВВ КЗ СОІППО, 2018. 32 с. 

8. Вознюк А. В. Математичні методи в психології: методичні рекомендації до 
семінарських (практичних) занять за освітньо-професійною програмою Практична 
психологія / укладач А. В. Вознюк. Суми : НВВ КЗ СОІППО, 2018. 40 с. 

9. Вознюк А. В. Математичні методи в психології: методичні рекомендації до 
самостійної роботи за освітньо-професійною програмою Практична психологія / укладач А. 
В. Вознюк. Суми: НВВ КЗ СОІППО, 2018. 48 с. 

10. Вознюк А. В. Соціальна психологія: методичні рекомендації до самостійної 
роботи за освітньо-професійною програмою Практична психологія / укладач А. В. Вознюк. 
Суми : НВВ КЗ СОІППО, 2018. 84 с. 

11. Гиря О. О. Індивідуальні пізнавальні стратегії учнів на уроках з природничих 
дисциплін: методичні рекомендації. Суми: НВВ КЗ СОІППО. 36 с. 

12. Гиря О. О. Розв’язування задач з генетики: методичні рекомендації. Суми: НВВ 
КЗ СОІППО, 2018. 52 с. 

13. Інформаційно-цифрова компетентність педагога: методичні рекомендації / 
Л. Г. Петрова, О. О. Подліняєва. Суми: НВВ КЗ СОІППО, 2018. 64 с. 
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14. Інформаційно – цифрова компетентність керівника навчального закладу: 
методичні рекомендації / І. М. Павленко, Т. О. Шевченко. Суми: НВВ КЗ СОІППО, 2018. 
92 с. 

15. Кулик Н. А. Практикум з групової психокорекції : методичні рекомендації до 
семінарських (практичних) занять для магістрантів галузі знань 05 Соціальні та поведінкові 
науки спеціальності 053 Психологія спеціалізації «Практична психологія». Суми : НВВ КЗ 
СОІППО. 2018. 52 с. 

16. Кулик Н. А. Практикум з групової психокорекції : методичні рекомендації до 
самостійної роботи [для магістрантів галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки 
спеціальності 053 Психологія спеціалізації «Практична психологія»]. Суми : НВВ КЗ 
СОІППО. 2018. 64 с. 

17. Кулик Н. А. Практикум з групової психокорекції: методичне забезпечення 
контролю знань з навчальної дисципліни «Практикум з групової психокорекції» для 
магістрантів спеціальності 053 Психологія, спеціалізацією Практична психологія. Суми: 
НВВ КЗ СОІППО. 2018. 24 с. 

18. Лабудько С. П Особливості проведення фізичного конкурсу «Левеня-2019»: 
методичні рекомендації. Суми: НВВ КЗ СОІППО, 2018. 8 с. URL: 
https://drive.google.com/file/d/17oIwbNmf2pm14dbwwHB2Ex2rKpORJWUu/view?usp=sharing. 

19. На допомогу керівнику інклюзивного закладу освіти / укл.: Л. О. Прядко, 
Н. О. Калюжна. Суми: НВВ КЗ СОІППО. 2018. 48 с. 

20. Організація навчального процесу з хімії у 2018-2019 навчальному році : методичні 
рекомендації для вчителів хімії закладів загальної середньої освіти / Авт.-уклад. Л.А. Коростіль. 
Суми : ФОП Цьома С.П., 2018. 128 с.  

21. Основи здоров’я. Вчимося жити разом. Формування здорового способу життя та 
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12. 3. Виставкова діяльність 

 
Провідне місце у структурі бібліотечно-інформаційної діяльності займає виставкова 

діяльність КЗ СОІППО. Саме книжкова виставка є засобом розкриття інформаційних 
ресурсів бібліотеки, дієвим засобом впливу на формування читацької уваги, візитною 
карткою, що відображає стиль закладу і творчі можливості персоналу. 

Головна мета виставкової роботи – розкриття фондів бібліотеки, а завдання, які 
бібліотека вирішує за допомогою таких виставок, є залучення уваги до читання, полегшення 
пошуку необхідних видань. У процесі обладнання бібліотечних виставок задіяні практично 
всі складові механізму комунікації, налагоджена ефективна системна інформація про 
документи та бібліотечні послуги. 

Однією із переваг виставки є можливість безпосереднього ознайомлення з 
літературою. Як відомо ні каталог, ні картотека, ні інформаційне видання не можуть 
забезпечити всіх можливостей для оцінки видань. Тільки безпосереднє знайомство  
користувача з виданням дає можливість попрацювати з його змістом, передмовою, 
ілюстраціями та іншим матеріалом. Виставка дозволяє наблизити документи з фонду до 
відвідувачів, візуально зацікавити та спонукати звертатися до представлених джерел. 

Виставки з актуальної тематики та важливих проблем сучасності, персональні 
виставки та виставки до знаменних і пам’ятних дат готуються за річним планом 
працівниками бібліотеки КЗ СОІППО. Окрім постійно діючих виставок у бібліотеці КЗ 
СОІППО було організовано виставки, присвячені пам’ятним подіям 2018 року.  
           Позапланово у звітному році бібліотекою спільно з кабінетом передового 
педагогічного досвіду були організовані виставки до: відкриття Всеукраїнських учнівських 
олімпіад (12.01.2018); відкриття Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018» (30.01.18); 
науково-практичної конференції «Літературно-мистецькі та історичні контексти формування 
національної державності в добу Української революції 1917–1921 рр. та їх педагогічна 
інтерпретація в сучасній освітній діяльності» (21.03.2018); Дня науки (24.05.2018); серпневої 
конференції педагогічних працівників області (28.08.2018); V Міжнародної науково-
практичної конференції «Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка» (06.12.2018).  

 
Таблиця 12.3.1 

 
№ 
з/п Назва виставки Термін 

проведення Місце проведення Захід 

1 2 4 5 6 
Серія «Виставки-полички» 

1 Професійна компетентність керівника постійна Бібліотека КЗ СОІППО - 
2 Менеджмент як професія та покликання постійна Бібліотека КЗ СОІППО - 
3 Наукове дослідження: методологія, організація, 

результати 
постійна Бібліотека КЗ СОІППО - 

4 Історія педагогіки постійна Бібліотека КЗ СОІППО - 
5 Післядипломна освіта у європейському вимірі постійна Бібліотека КЗ СОІППО - 
6 Інклюзивна освіта – вимога часу постійна Бібліотека КЗ СОІППО - 
7 Не бійтесь заглядати у словник постійна Бібліотека КЗ СОІППО - 
8 Педагогічна майстерність постійна Бібліотека КЗ СОІППО - 
9 Національне-патріотичне виховання постійна Бібліотека КЗ СОІППО - 
10 Нові надходження постійна Бібліотека КЗ СОІППО - 

Календар знаменних і пам’ятних дат 
11 День Соборності та Свободи України Січень 

(22.01.2018) 
Бібліотека КЗ СОІППО - 

12 195 років від дня народження  Костянтина 
Дмитровича Ушинського (1824–1870) 

Березень 
(02.03.2018) 

Бібліотека КЗ СОІППО - 
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13 День народження Тараса Григоровича 
 Шевченка (1814–1861) 

Березень 
(09.03.2018) 

Бібліотека КЗ СОІППО - 

14 130 років від дня народження Антона 
Семеновича Макаренка (1888–1939) 

Березень 
(13.03.2018) 

Бібліотека КЗ СОІППО - 

1 2 4 5 6 
15 100 років від дня народження Олеся Гончара 

(1918–1995) 
Квітень 
(03.04.2018) 

Бібліотека КЗ СОІППО - 

16 День перемоги над нацизмом у Другій світовій 
війні 

Травень 
(09.05.2018) 

Бібліотека КЗ СОІППО - 

17 День Конституції України Червень 
(28.06.2018) 

Бібліотека КЗ СОІППО - 

18 День незалежності України. Національне свято 
 

Серпень 
(24.08.2018) 

Бібліотека КЗ СОІППО - 

29 100 років від дня народження Василя 
Олександровича Сухомлинського (1918–1970) 

Вересень 
(28.09.2018) 

Бібліотека КЗ СОІППО Інформація 
на сайті КЗ 
СОІППО 

20 День захисника України Жовтень 
(14.10.2018) 

Бібліотека КЗ СОІППО - 

21 День української писемності та мови Листопад 
(09.11.2018) 

Бібліотека КЗ СОІППО - 

22 День пам’яті жертв Голодомору Листопад 
(24.11.2018) 

Бібліотека КЗ СОІППО - 

23 Всесвітній день боротьби зі СНІДом Грудень 
(01.12.2018) 

Бібліотека КЗ СОІППО - 

 
12. 4. Висвітлення в засобах масової інформації досягнень педагогічної науки та 

педагогічного досвіду регіону 
 

Важливим засобом інформатизації освітнього простору Сумської області є друковані 
періодичні видання, засновником яких  є КЗ «Сумський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти». Видання створюються, редагуються, верстаються та друкуються 
видавничим підрозділом науково-видавничого відділом СОІППО. Друк для педагогів області 
та усіх охочих – безкоштовний, примірники журналу та газети розсилаються у всі наукові та 
педагогічні бібліотеки країни.  

КЗ СОІППО має два періодичні видання: газету «Педагогічна трибуна» та журнал 
«Освіта Сумщини». Газету зареєстровано 24 листопада 2006 року Сумським обласним 
управлінням юстиції (свідоцтво серії СМ № 365/24-р.), журнал відповідно (свідоцтво серії 
СМ № 447/69-р). 

У 2018 році для інформування колег з інститутів післядипломної освіти України 
створено новий проект – «ТОП новин», який верстається у форматі брошури на 4 сторінках, 
та окрім розміщення на сайті, розсилається на електронні адреси інститутів, обласні відділи 
освіти та об’єднані територіальні громади. Окрім того, управлінський корпус освіти області 
має змогу ділитись напрацюваннями та планами розвитку галузі завдяки постійно діючій 
рубриці «Актуальне інтерв’ю». 

У 2018 році у газеті «Педагогічна трибуна» створено нову рубрику, присвячену 
вчителям, що є учасниками АТО. Номер 11-12 газети містить спецвипуск, присвячений 
супротиву в часи Голодомору. 

Найпопулярнішою рубрикою журналу є розділ «Компетентнісна парадигма освіти». 
Велика кількість матеріалів, надрукована у виданнях 2018 року, присвячена  реформі Нової 
української школи.  
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Таблиця 12.4.1 
 

Статті, присвячені реформуванню освітньої галузі у журналі «Освіта Сумщини»  
 

Автор Стаття Номер журналу 
Гробова В. Нова українська школа – проміжні результати 

реформи  в дії 
№1 (37), 2018 

Панченко С. Нові можливості та механізми 
післядипломної освіти педагога: контекст 
Закону України «Про освіту 

№1 (37), 2018 

Перлик В. Нова Українська школа:практичні аспекти 
реалізації компетентнісного підходу в 
управлінській діяльності директора школи 

№3 (39), 2018 

Панченко С. Психологічні бар’єри інклюзивного навчання 
в умовах Нової української школи  

№4 (40), 2018 

 
Таблиця 12.4.2 

 
Статті про саморозвиток, досягнення та досвід педагогічної діяльності, популяризацію 

професії вчителя в газеті «Педагогічна трибуна» 
 

Автор Стаття Номер газети 
Курган О. Обласний кабінет передового педагогічного 

досвіду: зберігаємо і поширюємо найцінніше 
№1 (134), січень 2018 

Нестеренко П. Серце, віддане дітям №3 (136), березень 2018 
Луценко С. 
Ніколаєнко С. 

Навчаємось по-новому №6 (139), червень 2018 

Лавська А. 
Декунова З. 

Методичні рекомендації «Нова українська 
школа»: реалії та перспективи» 

№7 (140), липень 2018 

Гробова В. Кроки Сумщини до змін у системі загальної 
середньої освіти 

№8 (141), серпень 2018 

Роженко П. Відчуваю високий рівень відповідальності №9 (142), вересень 2018 
Міщенко Л. Розвинена особистість дошкільника як гарант 

готовності до Нової української школи 
№9 (142), вересень 2018 

Панасенко І. Здобутки освітян Сумщини: найвищі 
нагороди престижних виставок 

№10 (143), жовтень 2018 

 
Офіційний сайт КЗ СОІППО за адресою: soippo.edu.ua залишається найбільш 

продуктивним інформативним ресурсом. Кількість інформаційних повідомлень, розміщених 
на головній сторінці у 2018 році  – 495.  
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РОЗДІЛ ХШ. ДІЯЛЬНІСТЬ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ СИСТЕМИ 
ОСВІТИ ОБЛАСТІ 

 
13. 1. Робота навчально-методичного центру психологічної служби 

 
Відповідно до Положення про психологічну службу у системі освіти України 

психологічний супровід забезпечується практичними психологами, соціальними педагогами 
та методистами із психологічної служби. Координація та організація діяльності 
психологічної служби системи освіти області, її науково-методичний супровід покладено на 
навчально-методичний центр психологічної служби (далі – Центр). 

У 2018 році Центр працював над реалізацією основних завдань, визначених 
Положенням про навчально-методичний центр психологічної служби,  схваленого рішенням 
вченої ради від 26.01.2016, зокрема:   

– контроль за дотриманням державних вимог щодо змісту діяльності психологічної 
служби закладів освіти області. 

У рамках реалізації цього завдання протягом року Центром здійснено дні аналізу та 
регулювання діяльності спеціалістів Буринського та Лебединського районів. За результатами 
вивчення підготовлено узагальнюючу довідку, що доведена до відома органів управління 
освітою, методистів із психологічної служби, керівників закладів освіти (лист Департаменту 
освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 29.03.2018 № 09-13/1454). Крім 
того, проведено вивчення діяльності соціальних педагогів шкіл-інтернатів області з питання 
профілактики негативних явищ в учнівському середовищі (жовтень 2018 року), практичних 
психологів закладів дошкільної освіти  щодо створення безпечного освітнього середовища 
(листопад 2018 року), практичних психологів закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти з питання формування психологічно безпечного освітнього середовища (грудень 2018 
року). 

– аналіз, оцінка і прогноз розвитку психологічної служби області. 
Центром проведено моніторинг кадрового забезпечення закладів освіти області 

практичними психологами та соціальними педагогами (травень, вересень 2018 року). За 
звітними матеріалами органів управління освітою підготовлено аналітично-статистичний 
звіт «Психологічна служба системи освіти Сумської області (2017-2018 навчальний рік). 
Збірник дає можливість проаналізувати виконання поставлених перед психологічною 
службою завдань, визначити шляхи удосконалення подальшої роботи органів управління 
освітою, практичних психологів, соціальних педагогів щодо психологічного супроводу 
освітнього процесу. 

Питання розвитку психологічної служби системи освіти області заслухано на нараді 
керівників органів управління освітою (вересень 2018 року), засіданні колегії Департаменту 
освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації (питання «Про організацію 
діяльності психологічної служби в умовах об’єднаних територіальних громад», грудень      
2018 року). 

– організація атестації працівників психологічної служби та участь в атестації 
практичних психологів і соціальних педагогів. 

Центр активно залучався до експертного вивчення роботи спеціалістів служби, які 
атестувалися у 2018 році. З цією метою вивчено роботу 2 методистів із психологічної служби 
та 18 практичних психологів, соціальних педагогів закладів обласного підпорядкування. 
Результати вивчення узагальнено в експертних висновках, що надані атестаційним комісіям 
відповідного рівня. 

З листопада 2019 року, відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Сумської 
обласної державної адміністрації від 17.10.2018 № 650-ОД , організовано експертне вивчення 
стану діяльності практичних психологів, соціальних педагогів закладів освіти обласного 
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підпорядкування (12 осіб), закладів освіти районів, міст, об’єднаних територіальних громад 
(30 осіб), які атестуються у 2019 році.   

– науково-методичне забезпечення діяльності практичних психологів, соціальних 
педагогів, методистів із психологічної служби. Удосконалення форм і методів підготовки 
та підвищення кваліфікації працівників психологічної служби. 

Реалізація зазначеного завдання здійснювалася через такі форми методичної роботи, 
як семінари, групові та індивідуальні консультації, наради тощо. Упродовж звітного періоду 
Центром проведено 14 обласних семінарів, 2 тренінги, 1 тренінг-курс тощо (див. таблицю 1).  

У рамках співпраці з Сумським державним педагогічним університетом імені           
А.С. Макаренка Центр виступив співорганізатором  ІV Міжнародної науково-практичної 
конференції «Особистість у кризових умовах та критичних ситуація життя». До 
Всеукраїнського Дня психолога проведено VІІ обласний Психологічний Форум 
«Психологічні горизонти: теоретичний потенціал та практичні інновації». У рамках Форуму 
учасникам було запропоновано різні технології та форми роботи: виставка «Психологічні 
ресурси освіти», 11 майстер-класів. Проведені заходи сприяли оволодінню та впровадженню 
у практичну діяльність спеціалістів служби сучасних технік та методик роботи зі 
здобувачами освіти.  

У 2018 році запроваджено нову форму методичної роботи – каскадний тренінг, що був 
проведений з теми «Підготовка вчителів до розвитку життєстійкості/стресостійкості у дітей в 
освітніх навчальних закладах». Проведено 2 тренінги (охоплено 75 осіб). За результатами 
тренінгів учасники провели відповідні тренінги в районах, містах, об’єднаних 
територіальних громадах, що дало змогу охопити навчанням значну кількість спеціалістів 
психологічної служби.  

 
Таблиця 13.1.1 

Проведення нарад, семінарів, конференцій для спеціалістів психологічної служби 
 

№ Тематика Місце проведення Кількість 
учасників Дата 

 

1 2 3 4 5 
 

Конференції 
1. ІV Міжнародна науково-практична 

конференція «Особистість у 
кризових умовах та критичних 
ситуація життя» (співорганізатори): 
        Презентаційний тренінг 
«Підготовка вчителів до розвитку 
життєстійкості/стресостійкості у 
дітей в закладах освіти» 
     Семінар-практикум «Формування 
стресостійкості у вихованців шкіл-
інтернатів» 

Сумський державний 
педагогічний 
університет імені 
А.С. Макаренка 

 
 
 
 
 
30 
 
 
 
 
20 

 
 
 
 
 
22.02 
 
 
 
 
23.02 
 

 
VІІ обласний Психологічний Форум 

2 Психологічні горизонти: теоретичний 
потенціал та практичні інновації 

Сумський обласний 
інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 

200 19.04.  

 
Обласна виставка 

3 Психологічні ресурси освіти Сумський обласний 
інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 

   19.04 
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1 2 3 4 5 
Обласні науково-практичні семінари 

для методистів із психологічної служби 
4 Формування психологічної 

готовності учасників освітнього 
процесу до впровадження концепції 
Нової української школи   

м. Шостка 
м. Суми, 
Недригайлівський 
район 

13 
27 
15 

 13.02 
20.02 
27.02 

5 Психологічні особливості розвитку 
професійної компетентності вчителя 
в сучасних умовах  

Департамент освіти і 
науки Сумської ОДА 

53 24.10 

для практичних психологів закладів дошкільної освіти 
6 Організація корекційно-розвивальної 

роботи з дітьми з особливими 
освітніми потребами 

Департамент освіти і 
науки Сумської ОДА 

25 15.03 

7 Особливості формування стійкості 
до стресу у дітей дошкільного віку 

Департамент освіти і 
науки Сумської ОДА 

53 31.10 

для практичних психологів позашкільних навчальних закладів 
8 Роль практичного психолога у 

підвищенні виховного потенціалу 
сім’ї 

Департамент освіти і 
науки Сумської ОДА 

17  22.03 

9 Формування стійкості до 
стресуудітейта підлітків 

Сумський Палац 
дітей та юнацтва 

17 13.12 

для практичних психологів шкіл-інтернатів 
10 Розвиток емпатії як необхідної умови 

розвитку особистості та емоційної 
зрілості вихованцяінтернатного 
закладу 

Департамент освіти і 
науки Сумської ОДА 

15 20.11 

для соціальних педагогів шкіл-інтернатів 
11  Робота соціального педагога з 

професійної орієнтації учнів 
Департамент освіти і 
науки Сумської ОДА 

19  29.03 

12 Формування 
життєстійкості/стресостійкості в 
дітей умовах закладу освіти 

Департамент освіти і 
науки Сумської ОДА 

16 29.11 

для практичних психологів закладів вищої передфахової та професійно-технічної освіти 
13 Використання потенціалу  

педагогічного колективу закладу у 
формуванні адаптивної поведінки 

Департамент освіти і 
науки Сумської ОДА  

42 12.04 

14 Формування стресостійкості у 
здобувачів освіти 

Сумський 
машинобудівний 
коледж 

40 25.10 

для соціальних педагогів закладів загальної середньої,  вищої передфахової та професійної 
(професійно-технічної) освіти 
15 Технологія ведення випадку й оцінки 

потреб дитини та її сім’ї як механізм 
соціально-педагогічного втручання в 
найкращих інтересах дитини 

Департамент освіти і 
науки Сумської ОДА 

25 24.01 

16 Робота соціального педагога щодо 
соціального захисту дитини 

Департамент освіти і 
науки Сумської ОДА 

23 26.04 
 

17 Використання резилієнсного підходу 
в організації соціально-педагогічної 
допомоги здобувачам освіти вумовах 
освітнього закладу 

ДПТНЗ «Сумський 
професійний ліцей 
харчових технологій 
та  торгівлі» 

23 11.12 

Наради 
для методистів із психологічної служби 
18 Організація діяльності психологічної 

служби в умовах об’єднаних 
територіальних громад 

Департамент освіти і 
науки Сумської ОДА 

21 
23 

25.01 
23.05 

19 Нарада для спеціалістів закладів 
обласного підпорядкування м.Суми 

Департамент освіти і 
науки Сумської ОДА 

20 06.09 

для керівників Шкільних служб порозуміння 
20 Впровадження відновних практик у 

закладах освіти області 
Департамент освіти і 
науки Сумської ОДА 

25 17.01 
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1 2 3 4 5 
Тренінги 

21 Тренінг-курс з підготовки тренерів 
для роботи за програмою МОН 
України «Дорослішай на здоров’я!»  

ДПТНЗ «Сумський  
центр професійно-
технічної освіти з 
дизайну та сфери 
послуг»  

23 04.06-08.06 

22 Тренінг каскадного навчання  
«Підготовка вчителів до формування 
життєстійкості/стресостійкості в 
учнів» 

Департамент освіти і 
науки Сумської ОДА 

26 
27 

08.02  
27.02 
 

 
Для спеціалістів служби підготовлено інструктивно-методичний лист «Про 

психологічний супровід наступності дошкільної і початкової освіти в умовах впровадження 
нового Державного стандарту початкової загальної освіти» (лист Департаменту освіти і 
науки Сумської обласної державної адміністрації від 03.06.2018  № 09-13/2568). 

– участь в оцінці, прогнозуванні та формуванні освітньої політики в регіоні.  
У рамках психологічного супроводу управління освітнім процесом Центр брав участь 

у вивченні питань на колегію Департаменту освіти і науки (лютий – травень 2018 року), 
розгляді звернень, проведенні опитування. Так, у січні 2018 року проведено онлайн-
опитування педагогічних працівників закладів освіти області щодо організації та якості 
проведення курсів підвищення кваліфікації (опитано 508 осіб), у травні-червні 2018 року – 
опитування вчителів початкових класів щодо готовності роботи за новим Державним 
стандартом початкової загальної освіти; у липні 2018 року – опитування педагогічних 
працівників закладів освіти області з метою оцінки змісту та дизайну розділу «Нова 
українська школа»  сайту КЗ СОІППО . Результати опитувань надано Департаменту освіти 
інауки Сумської обласної державної адміністрації. 

– здійснення моніторингів, досліджень і обстежень учасників освітнього 
процесу. 

У рамках ІІ обласного Форуму директорів закладів загальної середньої освіти 
(жовтень 2018 року) проведено вивчення ставлення керівників закладів загальної середньої 
освіти до перебігу реформи в шкільній освіті, впровадження концепції Нової української 
школи. В опитуванні взяли участь 249 осіб. Результати опитування надано Департаменту 
освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, заслухано на нараді керівників 
органів управління освітою (жовтень  2018 року).    

– координація науково-дослідних, практичних досліджень за пріоритетними 
напрямами діяльності психологічної служби. 

Центр є координатором 2 всеукраїнських моніторингових досліджень: 
«Надання допомоги дітям, постраждалим від військових дій, і внутрішньо 

переселеним особам в діяльності психологічної служби» (вересень 2018 року). Дослідження 
проводиться під керівництвом Українського науково-методичного центру практичної 
психології і соціальної роботи НАПН України. Залучено 26 практичних психологів, 
соціальних педагогів закладів загальної середньої освіти області. Дослідження розраховане 
на період до 2020 року. 

«Протидія торгівлі людьми» (жовтень 2018 року). Дослідження проводиться під 
керівництвом відділу психологічного супроводу та соціально-педагогічного патронату 
Інституту модернізації змісту освіти. Учасники  – керівники органів управління освітою, 
завідувачі методичними кабінетами, керівники закладів загальної середньої, вищої 
передфахової та професійної (професійно-технічної) освіти області. Дослідження 
розраховане на період до 2020 року.  

У рамках договору про співпрацю з Українським науково-методичним центром 
практичної психології і соціальної роботи НАПН України Центр бере участь у дослідній 
роботі «Науково-методичний супровід діяльності психологічної служби системи освіти в 
умовах децентралізації» (робота розрахована на період до 2020 року). Протягом року 
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проведено 2 наради для відповідальних за діяльність психологічної служби в умовах 
об’єднаних територіальних громад» (січень, травень 2018 року), вивчено питання «Про 
організацію діяльності психологічної служби в умовах об’єднаних територіальних громад» в 
Недригайлівській, Боромлянській Тростянецького району, Миколаївській Білопільського 
району, Чернеччинській Охтирського району об’єднаних територіальних громадах. 
Результати вивчення розглянуто на колегії Департаменту освіти і науки Сумської обласної 
державної адміністрації (грудень 2018 року). 

– організація експертизи психологічних методів, методик, програм, інновацій у 
галузі освіти регіону. 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2001 № 330, з 
метою забезпечення експертизи психологічного і соціологічного інструментарію, що 
застосовується в закладах освіти, здійснено експертизу психокорекційних, розвиваючих 
програм, розроблених практичними психологами, соціальними педагогами закладів освіти 
області, зокрема:  

– програма компенсаторно-корекційного розвитку для дітей початкової школи зі 
складними порушеннями (укладач Хоруженко А.В., практичний психолог Лебединської 
спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Сумської обласної ради); 

– розвивальна програма «Світ навколо нас» (укладач Калемі О.В., практичний 
психолог Роменського дошкільного навчального закладу № 3 «Оленка» Роменської міської 
ради Сумської області); 

– тренінг розвитку лідерських якостей (укладач Біловол Л.В., практичний 
психолог ДПТНЗ «Сумське вище професійне училище будівництва і дизайну»); 

– цикл занять для дітей 4-го року життя із загальним недорозвиненням мовлення 
«Інтелектуальна ігротека» (укладач Харченко Л.О., практичний психолог НВК                       
№ 41 Сумської міської ради Сумської області); 

– корекційно-розвивальна програма для дітей старшого дошкільного віку з 
порушенням зору «Пізнаючи світ» (укладач Ланіна В.В., практичний психолог  НВК             
№ 37 Сумської міської ради Сумської області); 

– профілактична програма «Вчимося жити в сучасному світі» (укладач Новікова 
Л.В., соціальний педагог Сумської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 18 м. Суми 
Сумської області). 

За результатами експертизи підготовлено висновки. 
– здійснення експертизи педагогічних і психологічних інновацій. 
Протягом звітного періоду взято участь у складі робочої групи Інституту модернізації 

змісту освіти з експертизи підручників для 1 класу (номінація «Математика», квітень 2018 
року). 

– організація консультативної та просвітницької роботи з питань психології 
серед працівників закладів освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, 
соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді. 

Протягом року Центр активно співпрацював із Сумським обласним центром 
соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді щодо роботи з батьками прийомних дітей: 
проведено 5 тренінгових занять для прийомних батьків. 

Спеціалісти Центру провели 2 тренінги з питань телефонного консультування для 
консультантів Регіонального центру безоплатної правової допомоги у Сумській області. У 
рамках співпраці з Регіональним центром здійснено запис передачі «Відверта розмова: 
Булінг», яка вийшла на Академ-ТВ у вересні 2018 року. 

– проведення семінарів, тренінгів для педагогічних працівників, керівників 
закладів освіти. 

Центром проведено 5 семінарів  для педагогічних працівників системи професійно-
технічної освіти; взято участь у регіональному експерименті з теми «Професійна підготовка 
учнів з особливими освітніми потребами у професійно-технічному навчальному закладі». У 
рамках роботи за проектом взято участь у засіданні «круглого столу» з теми «Професійна 
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підготовка учнів з особливими освітніми потребами: реалії та перспективи» (у рамках ІХ 
Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти» та Сьомої міжнародної виставки освіти за 
кордоном «World Edu» (березень 2018 року), 3 семінарах (січень, травень, грудень 2018 
року);  

Працівники Центру брали активну участь у семінарах, що проводилися для 
педагогічних працівників закладів освіти області: 

Шляхи реалізації запровадження інклюзивного навчання в освітньому просторі 
об’єднаної територіальної громади (для заступників директорів закладів загальної середньої 
освіти); 

Специфічність педагогічного підходу до учнів з особливими освітніми потребами (для 
вчителів, які працюють в інклюзивних закладах); 

Формування психологічної готовності вчителів до роботи за новим державним 
стандартом початкової освіти (для спеціалістів місцевих органів управління освітою, які 
відповідають за початкову освіту); 

Психологічні аспекти наступності дошкільної та початкової освіти (для спеціалістів 
місцевих органів управління освітою, які відповідають за дошкільну освіту); 

Організація роботи з обдарованими учнями (для вчителів зарубіжної літератури); 
Роль керівника в організації роботи з дітьми з особливими освітніми потребами (для 

директорів закладів дошкільної освіти м.Суми);  
Інклюзія в Новій українській школі (для вчителів та асистентів вчителів, які працюють з 

дітьми з особливими освітніми потребами). 
У рамках співпраці з Сумською міською громадською організацією «Асоціація 

психічного здоров’я і профілактики самогубств» реалізовано спільний проект «Психологія 
для педагогів» (проведено 2 семінари для вчителів). 

 – соціально-психологічне консультування юридичних, фізичних осіб. 
Протягом року Центром було надано 60 консультацій фізичним особам. 
Крім того, Центром забезпечено організаційну та методичну підтримку реалізації у 

закладах освіти області профілактично-просвітницьких програм Міністерства освіти і науки 
України: «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо 
здорового способу життя», «Дорослішай на здоров’я», «Я – моє здоров’я – моє життя». З 
04.06. до 08.06. 2018 за підтримки Всеукраїнської благодійної організації «Рівний – рівному» 
проведено тренінг-курс з підготовки практичних психологів, соціальних педагогів для 
роботи за програмою Міністерства освіти і науки України, Фонду Народонаселення ООН в 
Україні «Дорослішай на здоров’я!» (23 особи). Для учасників профілактичних програм у 
травні 2018 року проведено ХVІ обласний зліт, у роботі якого взяли участь 64 учні та 
тренерів зазначених програм.  

За організаційного та методичного сприяння Центру в області продовжено роботу 
щодо розширення мережі закладів, де впроваджуються відновні практики. Станом на 
20.12.2018 у 40 закладах загальної середньої освіти запроваджено роботу Служб 
порозуміння. У лютому 2018 року проведено нараду для керівників Служб порозуміння. До 
Міжнародного дня миру проведено VІІІ обласний зліт шкільних медіаторів, у роботі якого 
взяли участь 42 координатори та шкільних медіаторів.  

Спеціалісти Центру були членами робочої групи громадської організації «Ла Страда-
Україна» з підготовки методичних рекомендацій щодо організації роботи Служби 
порозуміння закладу освіти «Створення системи служб порозуміння дляв провадження 
медіації за принципом «рівний-рівному/рівна-рівній» та вирішення конфліктів мирним 
шляхом у закладах освіти» (посібник схвалено для використання в закладах освіти Науково-
методичною комісією з проблем виховання дітей та учнівської молоді Міністерства освіти і 
науки України (протокол № 4 від 23.10.2018р.) 

Певна увага приділялася впровадженню в закладах освіти області програми 
Міністерства освіти і науки України «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська 
позиція». У лютому 2018 року проведено семінар для практичних психологів, соціальних 
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педагогів, заступників директорів з виховної роботи закладів освіти Глухівського району та 
Березівської сільської ради Глухівського району; триденний семінар-тренінг для заступників 
директорів з виховної роботи закладів професійно-технічної освіти області. 

З метою підвищення психологічної  культури учнів як необхідної                                            
складової загальнолюдської культури особистості у період з                                                       
лютого до квітня 2018 року для учнів 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 
області реалізовано  дистанційний проект «Мій світ психології». До участі в проекті 
зареєструвалося 182 учні закладів загальної середньої освіти області. 25 квітня 2018 року 
проведено урочистості з нагородження переможців проекту. 

 З метою поліпшення матеріально-технічного забезпечення діяльності практичних 
психологів упродовж лютого – травня 2018 року проведено обласний конкурс на кращий 
психологічний кабінет закладів дошкільної освіти. Конкурс проходив у два етапи. Для участі 
у ІІ етапі конкурсу було заявлено 16 психологічних кабінетів. 

Для забезпечення подальшої діяльності Центру у 2019 році визначено основні 
завдання: 

запровадження системи заходів з метою підвищення професійного рівня практичних 
психологів, соціальних педагогів закладів освіти області; 

упровадження новітніх психолого-педагогічних технологій у роботі спеціалістів 
психологічної служби з дітьми із сімей вимушено переміщених осіб, сімей учасників 
бойових дій; 

запровадження в закладах освіти області  сучасних технологій щодо профілактики та 
подолання конфліктності й жорстокого поводження в учнівському середовищі; 

соціально-психологічна профілактика негативних наслідків суспільних подій у 
психіці та поведінці  дітей, різних форм узалежнень, соціально небезпечних ігор шляхом 
упровадження профілактичних програм навчання учнів новим формам поведінки, виховання 
стресостійкості особистості, здатної самостійно, ефективно і відповідально будувати своє 
життя. 
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РОЗДІЛ ХІV. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ, 
ЗМІЦНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ 

 
14. 1. Фінансово-господарська діяльність 

 
КЗ СОІППО фінансується за рахунок коштів обласного бюджету і має статус 

неприбуткової організації та є платником ПДВ з 21 липня 2018 року..  
Кошторис доходів і витрат Комунального закладу Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти затверджується Департаментом освіти і науки Сумської 
обласної державної адміністрації і складається з коштів загального фонду (кошти обласного 
бюджету КПК 0611140 –підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів післядипломної 
освіти, 0611162- інші програми та заходи освіти) та спеціального фонду (кошти, які отримані 
інститутом від надання додаткових освітніх послуг згідно з основною діяльністю від 
додаткової (господарської) діяльності та від оплати за оренду майна). 

Загальна сума коштів обласного бюджету на фінансування інституту, затверджена  у 
2018 році з урахуванням внесених змін, по КПК 0611140  становила  24 716,0 тис. грн. в тому 
числі,на виконання постанови Кабінету Міністрів України №237 від 04.04.2018 року «Деякі 
питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення 
якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» КЗ 
СОІППО отримав субвенцію з держаного бюджету в сумі 8 625,1 тис.грн., з яких касові 
видатки на кінець звітного періоду склали 3 389,0 тис.грн., в т.ч.: видатки на оплату праці з 
нарахуваннями (погодинна оплата праці згідно договорів ЦПХ) – 528,6 тис.грн.; КЕКВ 2210 
«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 2772,9 тис.грн.; КЕКВ 2240 «Оплата послуг 
(крім комунальних) – 86,2 тис.грн.; КЕКВ «Видатки на відрядження» - 1,3 тис.гривень.    

 КПК 0611162 становила 930,3 тис. грн. (таблиця 14.1.1). 
Таблиця 14.1.1 

Аналіз бюджетних призначень за 2018 рік  
в розрізі кодів економічної класифікації видатків 

                                                  КПК 0611140, 0611162                                                 
(грн.) 

КПК 0611140 КПК 0611162 

КЕКВ 
Сума 

(тис. грн) 
Частка у 

загальних 
видатках (%) 

Сума 
(тис. грн) 

Частка у 
загальних 

видатках (%) 

Заробітна плата 16313,7 66,0 139,3 14,9 
Нарахування на заробітну плату 3589,0 14,5 30,7 3,3 
Предмети, матеріали, обладнання та 
інвентар 3089,1 12,5 277,7 29,9 
Оплата послуг (крім комунальних) 957,6 4,0 432,3 46,5 
Видатки на відрядження 223,0 0,9 15,1 1,6 
Оплата комунальних послуг та 
енергоносіїв 542,3 2,1   
Окремі заходи по реалізації 
державних (регіональних) програм, 
не віднесені до заходів розвитку 

   

Інші виплати населенню 1,3 35,2 3,8 
Інші поточні видатки  

 
 
 
 
   

Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування     
Разом:  24716,0 100 930,3 100 
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По КПК 0611140 80,5% коштів, які виділяються із бюджету на утримання інституту, 
спрямовуються на заробітну плату і нарахування, 19,5% - на поточне утримання інституту.  

На фінансове забезпечення у 2018 році в обласному бюджеті КПК 0611140 
передбачено 24716,0 тис. грн. (касові видатки – 24668,1 тис.грн.) та по КПК 0611162 
виділено 930,3 тис. грн. (касові видатки – 923,6 тис.грн.) (таблиця 14.1.2; 14.1.3).  

Таблиця 14.1.2 
Порівняльна характеристика бюджетних асигнувань на утримання КЗ СОІППО 

у 2016-2018 роках в розрізі кодів економічної класифікації видатків 
КПК 0611140 

грн. 
2016 рік 2017рік 2018 рік 

КЕКВ 

С
ум

а 
(т

ис
.г

рн
.) 

Ч
ас

тк
а 

у 
 

за
га

ль
ни

х 
ви

да
тк

ах
 (%

)

С
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а 
(т

ис
.г

рн
.) 

Ч
ас

тк
а 

у 
 

за
га

ль
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х 
ви

да
тк

ах
 (%

)

С
ум

а 
(т

ис
.г

рн
.) 

Ч
ас

тк
а 

у 
 

за
га

ль
ни

х 
ви

да
тк

ах
 ( 

Заробітна плата 8777,9 69,3 12986,1 71,7 16312,7 66,1 
Нарахування на заробітну плату 1935,3 15,3 2852,4 15,7 3564,9 14,5 
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 141,5 1,1 173,3 1,0 3075,4 12,5 
Оплата послуг (крім комунальних) 1042,3 8,2 803,1 4,4 957,5 3,8 
Видатки на відрядження 101,2 0,8 155,3 0,9 215,5 0,9 
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 491,6 3,9 605,9 3,3 541,1 2,2 
Окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм, не віднесені до заходів 
розвитку 

4,6    

Інші виплати населенню 08  1,0  
Інші поточні видатки 39,0 

0,4 

 

 

  
Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування( бюджет 
розвитку) 

119,9 1,0 539,9 3,0   

Разом: 12654,1 100 18116,0 100 24668,1 100 
 
                                                                                                                                   Таблиця 14.1.3 

Порівняльна характеристика бюджетних асигнувань на утримання КЗ СОІППО 
у 2017-2018 роках в розрізі кодів економічної класифікації видатків 

КПК 0611162  
                                                                                                                                     грн. 

2017рік 2018рік 

КЕКВ 

С
ум

а 
(т

ис
.г

рн
.) 

Ч
ас

тк
а 

у 
за

га
ль

ни
х 

ви
да

тк
ах

 (%
) 

С
ум

а 
(т
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.г

рн
.) 

Ч
ас

тк
а 

у 
за

га
ль
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х 

ви
да

тк
ах

 (%
) 

Заробітна плата 106,8 20,9 133,9 14,5 
Нарахування на заробітну плату 23,5 4,6 29,5 3,2 
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 121,3 23,8 277,7 30,1 
Оплата послуг (крім комунальних) 222,9 43,7 432,2 46,8 
Видатки на відрядження 3,4 0,7 15,1 1,6 
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв     
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 
програм, не віднесені до заходів розвитку 

   

Інші виплати населенню 32,0 35,2 3,8 
Інші поточні видатки  

 
 

6,3 
   

Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування 

    

Разом: 509,9 100 923,6 100 
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У 2018 році КЗ СОІППО були виділено кошти з фонду бюджету розвитку в сумі 570,2 
тис. грн. для придання комп’ютерної та оргтехніки.  

При плані асигнувань у 2018 році 24716,0тис. грн. профінансовано 24668,1 тис. грн., 
або 99,8%. від плану (таблиця 14.1.4).  
 

Таблиця 14.1.4 
Аналіз отриманих асигнувань у 2018році 

в розрізі кодів економічної класифікації видатків 
грн.  

КПК 0611140 КПК 0611162 

КЕКВ 
Сума 

(тис. грн.) 

У % до 
запланованих 

асигнувань 

Сума 
(тис. 
грн.) 

 

У % до 
запланованих 

асигнувань 

Заробітна плата 16313,7 99,9 139,4 96,1 
Нарахування на заробітну плату 3589,0 99,3 30,7 99,1 
Предмети, матеріали, обладнання та 
інвентар 3089,1 99,5 277,6 100 

Оплата послуг (крім комунальних) 957,6 100 432,3 100 
Видатки на відрядження 223,0 96,6 15,1 100 
Оплата комунальних послуг та 
енергоносіїв 542,3 99,8   

Окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм, не віднесені до 
заходів розвитку 

    

Інші виплати населенню 1,3 76,9 35,2 100 
Інші поточні видатки     
Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування     

Разом:  24716,0 99,8 930,3 99,3 
 
У таблиці 14.1.4 спостерігаємо незначне коливання відсотку фінансування витрат між 

кодами економічної класифікації видатків. У поточному році всі взяті інститутом фінансові 
зобов’язання було профінансовано на 100 відсотків.  

Протягом січня - грудня поточного року були повністю профінансовані такі обласні 
заходи, на суму 923,6 тис.грн. як: 

 конкурс «Вчитель року »- 111,2 тис. грн. 
 Всеукраїнські олімпіади з базових дисциплін ІІІ та ІV етапи – 466,3 тис. грн.; 
 тренувальні збори базових дисциплін – 73,0 тис.грн.; 
 семінари, нагородження переможців олімпіад педагогічне проектування – 34,9 

тис.грн.; 
 школа для обдарованих людей – 42,9 тис.грн.; 
 проведення свята «День науки» - 8,2 тис.грн.; 
 проведення серпневої конференції – 90,1 тис.грн.;    
 обласний семінар Р(М)МК В(У)Ю – 1,3 тис. грн.. 
 освітні інновації,  філософія, психологія, педагогіка – 6,7тис.грн. 
 виставка «Освітні технології» - 89,0тис. грн. 
 

Крім основної діяльності – підвищення кваліфікації педагогічних працівників та 
працівників освіти області, методичної роботи, проведення обласних освітніх заходів 
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інститут займається і позабюджетною діяльністю – освітні послуги, господарська діяльність 
(плата за проживання в гуртожитку).  

На 2018 рік заплановано отримати позабюджетних надходжень з урахуванням змін до 
кошторису  у сумі 2 317,9 тис. грн. Із зазначеної вище суми на спеціальний рахунок КЗ 
СОІППО надійшло 2 120,8 тис. грн. (91,5%) у якості плати за надання освітніх послуг та 
господарської діяльності. 

Кошти, які надходять на спеціальний рахунок, відповідно до чинного законодавства 
витрачаються на відшкодування витрат, пов’язаних з їх наданням (таблиця 14.1.5). Більш ніж 
71,0% видатків спеціального фонду бюджету планується спрямувати на оплату праці 
працівників та нарахування на заробітну плату. 

Таблиця 14.1.5 
 

Аналіз запланованих видатків спеціального фонду у 2018 році в розрізі кодів 
економічної класифікації видатків 

грн. 

КЕКВ Сума 
(тис. грн.) 

Частка у 
загальних 

видатках (%) 
Заробітна плата 1349,2 58,2 
Нарахування на заробітну плату 296,8 12,8 
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 83,6 3,6 
Оплата послуг (крім комунальних) 227,6 9,8 
Видатки на відрядження 4,3 0,2 
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 343,4 14,8 
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, 
не віднесені до заходів розвитку 

0,3 0,0 

Інші виплати населенню 0,0 0,0 
Інші поточні видатки 12,7 0,6 

Разом:  2317,9 100 
 
У 2018 році нараховано доходів по спеціальному фонду 1862,8 тис. грн., що становить 

80,4% бюджетних призначень, із яких отримано 2118,8 тис. грн. В таблиці 14.1.6 
проаналізовано надходження спеціального фонду кошторису в розрізі видів діяльності. 
Згідно з аналізом близько 51,2 відсотків доходів складають доходи від освітньої, 
господарської діяльності та 45,3 відсотків оплати за гуртожиток, 3,4 відсотки орендна плата. 

 
Таблиця 14.1.6 

 
Аналіз надходжень спеціального фонду кошторису 

в розрізі видів діяльності 
грн. 

Вид діяльності 
Нараховано 
доходів (тис. 

грн.) 

Отримано 
доходів (тис. 

грн.) 
Частка (%) 

Плата за надання освітніх послуг 805,4 1084,9 51,2 
Оплата за гуртожиток, інша господарча 
діяльність 

984,9 961,4 45,3 

Від оренди майна бюджетних установ 72,2 72,2 3,4 
Від реалізації в установленому порядку 
майна (крім нерухомого майна) 

0,3 0,3 0,1 

Разом: 1862,8 2118,8 100,0 
 
Відповідно до чинного законодавства отримані кошти спрямовуються на 

відшкодування витрат, пов’язаних з їх наданням (таблиця 14.1.7). 
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Таблиця 14.1.7 
Аналіз касових видатків спеціального фонду у 2018 році 

в розрізі кодів економічної класифікації видатків 
грн. 

КЕКВ Сума 
(тис. грн.) 

Частка у 
загальних 

видатках (%) 
Заробітна плата 1462,5 65,5 
Нарахування на заробітну плату 321,9 14,4 
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 62,1 3,0 
Оплата послуг (крім комунальних) 104,1 4,7 
Видатки на відрядження 0,00 0,0 
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 248,5 11,1 
Окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм, не віднесені до заходів 
розвитку 

4,6 0,2 

Інші виплати населенню 0,0 0,0 
Інші поточні видатки 29,0 12,5 

Разом:  2232,7 100 
 
Необхідно зазначити, що 80,5 % по загальному фонду та 79,9 % по спеціальному 

фонду асигнувань припадають на заробітну плату, нарахування та енергоносії. Частково 
вирішувати ситуацію щодо поповнення бібліотечних фондів вдається за допомогою 
літератури, яка надходить до КЗ Сумський ОІППО безкоштовно, друкується у редакційно-
видавничому відділі. 
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РОЗДІЛ ХV. ЗАВДАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДІЯЛЬНОСТІ  
КЗ СОІППО НА 2019 РІК 

 
 
Стратегічна мета Інституту – створення ефективної системи неперервної освіти 

працівників галузі освіти на основі поєднання національних надбань світового значення та 
усталених європейських традицій забезпечення розвитку фахівців, здатних у процесі 
постійного вдосконалення здійснювати професійну діяльність на засадах гуманізму, 
демократії, вільної конкуренції та високих технологій. 

Відповідно до стратегічної мети Інституту продовжується вдосконалення системи 
післядипломної педагогічної освіти в Сумській області зумовлене впровадженням новітніх 
освітніх технологій навчання освітян  відповідно до культурно-духовних, суспільно-
економічних, технологічних трансформацій, а також чисельних викликів глобального, 
європейського, національного, регіонального та місцевого рівнів. 

Головним своїм завданням Інститут вбачає забезпечення високої якості 
післядипломної освіти, сприяння професійному розвитку освітян регіону та створення умов 
для неперервної освіти педагогічних кадрів у Сумській області, виробив довгострокову 
стратегію розвитку на 2011-2020 роки (схвалену рішенням вченої ради КЗ СОІППО, 
протокол № 5 від 28.12.2010 р.). 

 
Пріоритетні напрями діяльності Інституту на 2019 рік. 

 
Перспективи організаційно-управлінської діяльності. 
Посилити роль Інституту як освітнього, наукового, методичного, культурного і 

просвітницького осередку реалізації державної політики України в галузі освіти на території 
Сумської області.  

Формувати стійку позитивну академічну репутацію Інституту в Україні за всіма 
напрямками діяльності. 

Розробити науково-обґрунтовану програму визначення регіональних потреб 
кадрового забезпечення в галузі освіти, співпраці з центральними та місцевими органами 
державної виконавчої влади з питань участі у виконанні загальнодержавних, регіональних та 
місцевих програм, які потребують вирішення проблем кадрового забезпечення. 

Запровадити ефективну кадрову політику, елементи стратегічного управління 
персоналом, удосконалити систему управління якістю освітніх послуг. 

 
Перспективи освітньої діяльності  
Забезпечувати згідно ліцензії на підвищення кваліфікації безперервний професійний 

розвиток та підвищення кваліфікації педагогічних працівників галузі освіти Сумської 
області, сприяти накопиченню визнаних результатів щорічного навчання, що є необхідною 
умовою атестації педагогічного працівника та може бути підставою для присвоєння 
професійних та здобуття повних освітніх кваліфікацій (відповідно до Закону України «Про 
освіту», Концепції розвитку педагогічної освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і 
науки України від 16 липня 2018 р. № 776). 

Покращити якість підготовки педагогічних працівників за акредитованими освітньо-
професійними програмами, здатних розв’язувати складні задачі та проблеми навчання, 
виховання й розвитку, що передбачає проведення досліджень та здійснення інновацій, 
реалізовувати інші завдання другого (магістерського) рівня вищої педагогічної освіти 
(відповідно до Закону України «Про освіту», Концепції розвитку педагогічної освіти, 
затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 16 липня 2018 р. № 776). 

Вдосконалювати архітектуру та зміст безперервного професійного розвитку та 
підвищення кваліфікації педагогічних працівників, посилювати вимоги до якості освітньої 
діяльності та якості навчально-методичного забезпечення освітнього процесу, привести 
систему внутрішнього забезпечення якості підготовки педагогічних працівників у 
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відповідність до стандартів вищої освіти, вимог підготовки конкурентоспроможних фахівців.  
Реалізовувати педагогіку партнерства у ході ґрунтовної підготовки педагогів за 

новими методиками і технологіями навчання, зокрема інформаційно-комунікативними 
технологіями відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування 
загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої 
розпорядженням КМУ № 988-р від 14.12.16 року. 

Спрямовувати освітню діяльність на формування конкурентноспроможного фахівця з 
високим рівнем професіоналізму, удосконалення педагогічної майстерності сучасного 
вчителя, зокрема, вдосконалення знань, вмінь і практичних навичок у частині роботи з 
дітьми з особливими освітніми потребами, запобігання та протидії домашньому насильству, 
боулінгу, розвиток інформаційно-комунікаційних навичок, медійної грамотності, 
інформаційної та кібербезпеки, а також основ андрогогіки, іншомовної компетентності та 
інших загальних компетентностей. 

Запроваджувати в освітній процес альтернативні види підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників: стажування, участь у сертифікаційних програмах, тренінгах, 
семінарах, семінарах-практикумах, семінарах-нарадах, семінарах-тренінгах, вебінарах, 
майстер-класах тощо. Розглянути умови запровадження стажування у кращих педагогічних 
працівників області (наставників), можливість запозичення від кращих педагогів 
практичного досвіду виконання професійних завдань та обов’язків через їх долучення до 
викладання окремих курсів чи проведення занять. 

Започаткувати спеціальне навчання педагогічних працівників у процесі їх підготовки 
до сертифікації, а також у разі відновлення педагогічної діяльності після тривалої перерви.  

Модернізувати освітньо-професійні програми, навчальні плани підвищення 
кваліфікації, перепідготовки із забезпеченням дотримання галузевих стандартів вищої 
освіти, вимог до власне педагогічних компетентностей та вимог до атестації (сертифікації) 
здобувачів вищої освіти. 

 
Перспективи науково-методичної діяльності.  
Організовувати системну роботу методичної служби області за єдиною організаційно-

функціональною моделлю та методичною темою «Забезпечення якісної освіти шляхом 
формування інноваційної культури педагога як важливого чинника в реалізації державних 
освітніх ініціатив, творчому та інтелектуальному розвитку учнів», відповідно до 
пріоритетних напрямів розвитку освітньої галузі: децентралізація, функціонування освітніх 
округів та опорних шкіл; змістовий, організаційно-інформаційний супровід процесу 
модернізації початкової, загальної середньої освіти; інтеграція змісту та інформатизація 
освітнього процесу закладів загальної середньої освіти; колективно-компетентнісна 
взаємодія учасників освітнього процесу; рівний доступ до якісної освіти, інклюзивне 
навчання, спрямувавши методичну роботу педагогів закладів освіти області на вирішення 
завдань: забезпечення необхідних умов щодо впровадження Державного стандарту 
початкової загальної освіти, Державного стандарту базової і повної загальної середньої 
освіти; підвищення якості компетентнісно орієнтованого навчання учнів; поглиблення змісту 
загальноосвітньої підготовки, шляхом сприяння організації допрофільної та профільної 
підготовки учнів; підвищення рівня профілактично-консультативної роботи серед 
учнівського колективу, батьківської громадськості, створення умов для реалізації 
відповідних програм з розвитку особистості учня, ураховуючи соціальний запит та особисту 
зацікавленість учнів педагогів; сприяння підвищенню рівня професійного розвитку вчителів, 
упровадження інноваційних форм і методів навчання. 

Удосконалювати процес координації діяльності районних (міських, ОТГ) методичних 
кабінетів органів управлінь освіти як науково-методичних установ, предметних методичних 
об'єднань (кафедр) закладів освіти. 

Запроваджувати масові форми колективно-компетентнісної взаємодії. 
Оптимізовувати практику адресної методичної допомоги керівним та педагогічним 

працівникам області, відповідно до запитів. 
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Перспективи наукової  та інноваційної діяльності.  
Здійснювати розвиток наукового потенціалу інституту.  
Забезпечувати розширення взаємозв’язків науки і освіти, створення та реалізація 

різних моделей інтеграції вищої освіти і науки. 
Удосконалювати наукову та інноваційну діяльність шляхом здійснення та апробації 

наукових та науково-практичних досліджень в освітній галузі. 
Забезпечувати реалізацію наукових досліджень з актуальних проблем розвитку галузі 

освіти та запровадження їх у освітній процес. 
Брати участь у виконанні державних, галузевих та регіональних цільових програм. 
Здійснювати реалізацію наукової теми Інституту «Теоретико-методичні засади 

розвитку особистісно-професійної компетентності педагога в системі післядипломної 
педагогічної освіти» спільно з закладами-партнерами, у яких проводиться експериментальна 
робота. 

Забезпечувати регіональний рівень управління інноваційними педагогічними 
процесами.  

Проводити експертизу та корегувати інноваційні процеси в експериментальних 
закладах освіти. 

Здійснювати науково-методичний супровід процесу впровадження педагогічних 
експериментів в освітню практику. 

Узгоджувати роботу відділів освіти області, експериментальних закладів освіти із 
впровадження інноваційних педагогічних технологій у освітній процес. 

Проводити консультативну роботу з метою надання науково-методичної допомоги 
педагогам-новаторам із питань пошуково-дослідницької роботи та реалізації інноваційних 
педагогічних технологій. 

Забезпечувати високий рівень якості наукової продукції науково-педагогічних 
працівників для підвищення індексів її цитування та академічну мобільність професорсько-
викладацького складу, слухачів та магістрантів. 

Здійснювати організацію наукових, науково-практичних, науково-методичних заходів 
різного рівнів.  

Інформувати громадськість про результати наукової та інноваційної діяльності з 
метою сприяння участі закладів освіти у регіональних, загальнодержавних та міжнародних 
освітніх проектах. 

 
Перспективи міжнародного співробітництва, партнерства з вітчизняними 

закладами освіти та громадськими організаціями.  
Розширити спектр партнерських стосунків у галузі освіти і науки з метою інтеграції у 

світовий освітянський простір. 
Розширити наукову співпрацю щодо взаємодії та розвитку міжнародних, 

всеукраїнських і регіональних відносин за всіма освітніми напрямами. 
Здійснювати розробку та реалізацію спільних освітянських проектів, наукових 

досліджень, науково-практичних заходів різного рівня. 
Забезпечувати впровадження світових практик підготовки фахівців в освітній сфері, 

обмін передовим досвідом проектного підходу в організації роботи закладів освіти та 
співробітництво у сфері обміну сучасними методиками навчання. 

Розширити співпрацю в галузі публікацій наукових праць науково-педагогічними 
працівниками закладів-партнерів у збірках, журналах й монографіях. 

Забезпечувати інтеграцію у світовий освітній та науковий простір шляхом 
використання глобальних мереж, віртуальних ресурсів, мобільності викладачів, слухачів і 
студентів у міжнародному спілкуванні. 

Забезпечувати участь Інституту в грантових проектах та програмах для вищої освіти 
Темпус, Еразмус +, Youth in Action, Twinning тощо. 

Здійснювати проведення на базі Інституту міжнародних заходів із проблем 
неперервної освіти, освіти дорослих, управління якістю освіти та інших напрямів, а також 
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забезпечити участь професорсько-викладацького складу інституту у заходах організованими 
закладами-партнерами у т.ч. за межами України. 

Перспективи моніторингової діяльності.  
Забезпечувати участь закладів освіти області в реалізації загальнодержавних та 

міжнародних порівняльних досліджень якості освіти.  
Здійснювати тематичні моніторингові дослідження з метою відстеження тенденцій 

функціонування регіональної системи освіти; визначення освітніх досягнень та проблем, 
перспектив і напрямів розвитку галузі.  

Надавати методичні рекомендації за результатами моніторингових досліджень.  
Оприлюднювати результати моніторингових досліджень за допомогою різних засобів 

інформаційної комунікації. 
 
Перспективи організаційно-методичного супроводу зовнішнього незалежного 

оцінювання.  
Інтенсифікувати організаційно-методичний супровід зовнішнього незалежного 

оцінювання в Сумській області.  
Організовувати та проводити зональні зустрічі з педагогічними колективами, 

випускниками закладів освіти щодо організаційно-методичних особливостей проведення 
зовнішнього незалежного оцінювання. 

Продовжити практику проведення тематичних методичних порадників за запитами 
педагогічної громадськості районів, міст , ОТГ. 

Здійснювати аналітико-моніторингову діяльність за результатами проведення 
зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників. 

Здійснювати координацію проведення зовнішнього незалежного оцінювання 
навчальних досягнень випускників закладів освіти Сумській області за допомогою надання 
тематичної методичної, роз´яснювально-інформаційної, адресної допомоги. 

 
Перспективи діяльності психологічної служби.  
Реалізовувати державну політику щодо діяльності психологічної служби, 

підвищувати якість здійснення організаційних, координуючих та навчально-методичних 
функцій у галузі практичної психології, соціальної педагогіки в закладах освіти Сумської 
області.  

Забезпечити контроль за дотриманням державних вимог до змісту діяльності 
психологічної служби закладів освіти області. 

Запровадити нові форми просвітницької та консультативної роботи з підвищення 
психологічної культури всіх учасників освітнього процесу в закладах освіти та сім’ях.  

Забезпечити функціонування груп швидкого реагування, що надають соціальну і 
психологічну допомогу в екстремальних ситуаціях (аварії, катастрофи, стихійні лиха тощо). 

Забезпечити якісну консультативно-методичну допомогу на замовлення закладів 
освіти, органів державного управління, органів управління освітою, методичних установ, 
окремих осіб. 

 
Перспективи інформаційно-видавничої діяльності.  
Розширити сферу редакційно-видавничої діяльності шляхом продукування наукової 

інформації та репродукування фахових знань, основ педагогічних наук тощо. 
Оприлюднювати основні результати діяльності фахівців інституту та педагогічних 

працівників області. 
Забезпечувати створення якісної освітньої продукції шляхом підвищення 

інформаційної складової освітніх досліджень, оприлюднення та обговорення педагогічною 
спільнотою наукових досягнень й інноваційних результатів. 

Здійснювати висвітлення результатів наукової, науково-педагогічної, науково-
організаційної діяльності Інституту та оприлюднення наукових результатів досліджень у 
власних періодичних інформаційних виданнях: газеті «Педагогічна трибуна», журналі 
«Освіта Сумщини» та у регіональних, загальноукраїнських ЗМІ. 
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Забезпечити прозорість та доступність інформації про діяльність Інституту, у тому 
числі й через постійну оперативну взаємодію з прес-службами органів державної влади та 
громадськими організаціями. 

Перспективи фінансово-господарської діяльності.  
Створити сприятливе середовище, інфраструктуру та умови для розвитку особистості 

викладачів, співробітників, слухачів, студентів. 
Розширити перелік платних освітніх та інших послуг, збільшити надходження 

фінансових ресурсів за рахунок джерел, незаборонених законодавством, а також раціональне 
та економне їх витрачання. 

Розробити соціальні програми, спрямовані на досягнення соціальних цілей: 
забезпечення своєчасної виплати заробітної плати, удосконалення системи морального й 
матеріального стимулювання працівників і студентів, підтримки осіб, які цього потребують, 
охорони праці, розвитку інфраструктури тощо. 

Удосконалити матеріально-технічну базу з метою забезпечення сприятливих умов для 
навчання, побуту та праці слухачів, студентів і працівників з визначенням пріоритетних 
напрямів, етапності та концентрації фінансових і матеріальних ресурсів.  

Модернізувати та закупити сучасну комп’ютерну й офісну техніку для навчальних 
аудиторій та робочих місць працівників Інституту. 
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Авторська творча майстерня учителів – 
Виховна робота – 
Вища нервова діяльність – 
Глухівський національний педагогічний 
університет 
Громадська організація –  
Групи продовженого дня –  
Департамент освіти і науки Сумської обласної 
державної адміністрації –  
Державна екзаменаційна комісія –  
Державний заклад вищої освіти –  
Дистанційна освіта –  
Дистанційне навчання –  
Єдина реєстраційна картотека – 
Єдина державна електронна база з питань освіти 
Заклади освіти –  
Заклад вищої освіти – 
Заклад дошкільної освіти  –  
Заклад загальної середньої освіти –  
Заклад позашкільної освіти –  
Загальноосвітня школа –  
Засоби масової інформації –  
Зовнішнє незалежне оцінювання –  
Інформаційно-комунікаційні технології –  
Історико-культурні заповідники –  
Кабінет Міністрів України –  
Міністерство освіти і науки  України –  
Міжшкільний навчально-виробничий комбінат– 
Міські методичні кабінети –  
Навчальний рік –  
Навчально-виховний комплекс –  
Навчально-методичний центр цивільного 
захисту та безпеки життєдіяльності Сумської 
області –  
Навчально-тематичні плани –  
Навчально-методичний комплекс –  

АТМУ 
ВР 
ВНД 
 
ГНПУ 
ГО 
ГПД  
 
ДОН Сумської ОДА 
ДЕК  
ДЗВО 
ДО 
ДН 
ЄРК 
ЄДЕБО 
ЗO  
ЗВО 
ЗДО 
ЗЗСО 
ЗПО 
ЗОШ 
ЗМІ 
ЗНО 
ІКТ 
ІКЗ 
КМУ 
МОН України 
МНВК 
ММК 
н. р. 
НВК 
НМЦ ЦЗ та БЖД 
Сумської області 
 
НТП 
НМК 

33 
34 
 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
 
61 
 

Навчально-методичний центр психологічної служби – 
Національна академія державного управління при 
Президентові України –  
Національна академія педагогічних наук України –  
Обласна державна адміністрація – 
Освітньо-кваліфікаційний рівень – 
Обласний інститут післядипломної освіти –  
Освітньо-професвйна програма – 
Передовий педагогічний досвід –  
Підвищення кваліфікації –  
Перепідготовка –  
Післядипломна освіта –  
Післядипломна педагогічна освіта – 
Практична психологія –  
Професійно-технічні навчальні заклади –  
Районна державна адміністрація – 
Районні методичні кабінети –  
Спеціалізована школа –  
Сумська обласна наукова бібліотека –  
Сумський державний педагогічний університет – 
Сумська обласна універсальна наукова бібліотека –  
Сумський обласний художній музей –  
Українська академія банківської справи – 
Університет менеджменту освіти – 
Управління навчальним закладом –  
Управління освіти і науки –  
Факультет підвищення кваліфікації та перепідготовки –
Харківський національний університет внутрішніх справ  
Харківський регіональний центр оцінювання якості 
освіти –  
Шкільні служби порозуміння –  
 

НМЦ ПС 
НАДУ при 
Президентові України 
НАПН  
ОДА 
ОКР 
ОІППО 
ОПП 
ППД 
ПК 
П 
ПО 
ППО 
ПП 
ПТНЗ 
РДА 
РМК 
СШ 
СОНБ 
СумДПУ 
СОУНБ 
СОХМ 
УАБС 
УМО 
УНЗ 
УОН 
ФПКП 
ХНУВС 
 
ХРЦОЯО 
ШСП 
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